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مالمح العالقة بني الدولة وال�شعب



احلمد هلل رب العاملني ,والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني,
املبعوث رمحة للعاملني ,وعلى آله اهلداة امليامني ,واللعنة على اعدائهم
امجعني ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
كلمة مؤسسة التقى الثقافية

بني يديك أيها القارئ الكريم ،كتاب يتناول موضوعاً غاية يف األهمية,
كونه يرتبط باحلقوق املشروعة للشعب ,ومبادئ املواطنة واملساواة ,والعدالة
االجتماعية ,واألطر السيادية للدولة واحلكم الرشيد ,خاصة يف ظل املتغريات
املتسارعة "الدراماتيكية" ,على الساحة السياسية واجملتمعية ,يف املنطقة العربية
واإلقليم ,وتطلعات شعوبها ,إلرساء العالقة احلقوقية الشرعية ,مع أنظمة
احلكم فيها.
املهمة ،ذات األفق اإلسرتاتيجي ,اليت
فهو من املوضوعات احليوية ّ
ختلص الستقراء مصادر الشرعية للحكم والسلطة ,وطبيعة العقد االجتماعي
والسياسي ,الذي حيكم ممارسة هذه السلطة على الشعب ,وفق األطر القانونية
والشرعية هلا.
يطرح املؤلف رؤاه وتصوراته عن املالمح العامة هلذا املوضوع ,استناداً
اىل الفكر اإلسالمي ,وإستضاءة من النص املقدس ,حيث يعد مفهوم األمانة
ومصاديقها ،يف تأسيسها لبناء الدولة ومسؤولية احلكم ,هو املرجعية الشرعية
املخولة هلا.
لألطر احلقوقية يف احلكم وسيادة الدولة ،والصالحيات ّ
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مقدمة الكتاب
وللمسؤولية اليت ينهض بها املؤلف ,وموقعه واهتماماته ,وإميانه بضرورة
تبيان مسؤوليات الدولة وحدود سلطتها وأصول شرعيتها ,وإن تف ّقه الشعب
بهذه املسؤولية هو واجب وحق مشروع ,فقد نهض يف نشر هذه املفاهيم
والرؤى ,ضمن حماضرات متسلسلة ,وألهميتها الراهنة واملستقبلية ,فقد جرى
تضمينها يف كتاب ,بعد إعادة حتريرها ومنهجيتها وترتيبها املنطقي ,وفق عنوان
"مالمح العالقة بني الدولة والشعب".
وإذ تبادر مؤسسة التقى الثقافية لنشر هذا الكتاب ،فإنها تتوجه بالشكر
اجلزيل ,لكل من ساهم يف إعداده ,من حتريرات نصوصه ومنهجيته ,وإبداء
املالحظات الشكلية واملوضوعية ,فض ً
ال عن أعمال اإلخراج والطباعة،
وخنص بالذكر الفاضلني ،األخ الدكتور هيثم احللي ،واألخ حممد طالب
األديب.
نسال اهلل تبارك وتعاىل ,أن يوفقنا مجيعاً ,للمزيد من االنتاج والعطاء,
خدمة لإلسالم واملسلمني ,واإلنسانية اخلرية مجعاء ,ومن اهلل تبارك وتعاىل,
العون والتوفيق والسداد ,وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
مؤسسة التقى الثقافية
ربيع األول  1434هج
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تقدمي
معامل العالقة بني الدولة والشعب

درا�سة يف مقومات احلكم الر�شيد

يعد البحث يف اإلطار القانوني والشرعي ,الذي حيكم العالقة بني احلاكم
املعمقة ,لتوفر
واحملكوم ،أو بني الدولة والشعب ,من متطلبات الدراسة ّ
خمرجاتها ,على احتماالت وخيارات متعددة ,ممكنة أو متحققة ،سواء يف
املهمة ،ذات األفق اإلسرتاتيجي,
الواقع أو املطلوب ,فهو من العناوين احليوية ّ
اليت ختلص إلستقراء مصادر الشرعية للحكم والسلطة ,وطبيعة العقد
اإلجتماعي والسياسي ,الذي حيكم ممارسة هذه السلطة على الشعب ,وفق
األطر القانونية والشرعية هلا ,وهي الوكالة واإلذن واإلجازة والوالية والعقد
املستأنف والتفويض ,حيث تفقد السلطة شرعيتها ,بسقوط ذلك العقد ,يف
خارج هذه األطر القانونية.
إن شكل العالقة بني الدولة من جهة ،وبني الشعب واهليئات اجملتمعية من
ّ
جهة ثانية ،تعد اإلطار املرجعي لشرعية احلكم والسلطة ،اليت ترتكز اليها
فاعلية الدولة واحلكومة ومؤسساتها ,حيث يعد مفهوم األمانة ومصاديقها،
وإسقاطها على الدولة ومسؤولية احلكم ،وبيان احلدود الشرعية والعرفية
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تقدمي
والعقالئية هلا ،يف إضاءات األدلة النقلية والعقلية هلا ,هو املرجعية الشرعية
املخولة
لتبيان األطر احلقوقية لشرعية احلكم وسيادة الدولة ،والصالحيات ّ
هلا.
منهج الدراسة يف هذا الكتاب ,يستند اىل البصائر القرانية ,يف حتديد معامل
وأبعاد موضوع البحث ,ويف وحدة موضوعه ,من خالل آية "األمانة" الكرمية,
مما يتطلب التعمق يف البحث والتأمل فيها ,فضال عن النموذج الرائد ,يف الفقه
والرتاث اإلسالمي ,يف جمال بناء الدولة وإدارة احلكم والسياسة ,وإستخدام
اجليش ,مبا يضمن استقامته ونزاهته ومهنيته ,وإسقاطات املنظومة القيمية على
أدائه وسلوكياته.
وينصرف الكتاب ,لبيان مسؤوليات القوات املسلحة ,وحدودها وأطرها
القانونية يف مسرية الدولة ,كونها من مرجعيات صالح احلكم أو فساده,
يتفصل فيها الكتاب ,لطرح تصورات ورؤى
ضمن تنظري ومقاربة حبثيةّ ,
منهجية ,آلليات أداء السلطة العسكرية ,وإسناد مهام قيادة املؤسسة العسكرية
فيها ,بالشكل األمثل ,ومبا يضمن مفهوم العدل ومقاصده ,ضمن الضرورات
اجملتمعية والسياسية واألمنية ,والفصل بني السلطات.
إن األمانة كمفهوم ,يطرد قسيمه ,فإن سقطت أمانة احلاكم ,تسقط شرعية
حكمه ,فشرعية السيادة هي هلل تعاىل ,لكنها موكلة للشعب واألمة ,سواء
بشكل الشورى ,أو أهل احلل والعقد ,وإن تف ّقه الشعب بهذه املسؤولية,
هو واجب وحق ,وهومن مقاصد هذه الدراسة ,اليت تأسست على أصل
حماضرات ألقيت يف موضوعه ,وألهميته كان هذا الكتاب ,املوسوم "معامل
العالقة بني الدولة والشعب ,دراسة يف مقومات احلكم الرشيد".
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الف�صل الأول
األمانة وموقعها يف العالقة
بني الدولة والشعب

الأمانة وموقعها يف العالقة بني الدولة وال�شعب

يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكريم:
ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﱪ .
املقدمة

تعد العالقة بني الدولة والشعب ،وبني احلاكم واحملكوم ،من العناوين
املهمة ،ذات األفق اإلسرتاتيجي اخلطري إىل أبعد احلدود ،وقد
احليوية ّ
تضمنت اآلية الكرمية املذكورة ،إضاءات عديدة وبصائر كثرية ،جيب البحث
عنها والتدبر فيها؛ الستكشاف األطر القانونية احلقوقية احلاكمة على هذه
العالقة ،واليت ترتكز إليها ،والستبيان مصادر الشرعية للسلطة واحلكم
والدولة.
غاية الدراسة وأهدافها

إن الغاية من الدراسة وأهدافها ،هي إلقاء الضوء على طبيعة العالقة
ّ
بني الدولة والشعب ،والشكل التكاملي الذي جيب أن حيكم هذه العالقة،
وإطارها القانوني الشرعي العام ،وبيان مصادر شرعية السلطة أو احلكم
واحلكومة ،مع الدراسة املوجزة آلليات تفعيلها ،اسرتشاداً باآلية الشريفة.
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()1
املبحث األول

بصائر قرآنية
إضاءات في األمر اإللهي بأداء األمانة
اإلضاءة األولى:

إن مما جيذب االنتباه يف قول اهلل سبحانه وتعاىل :ﱫﯙ ﯚ ﯛﱪ،
هو استخدام مادة األمر ،بشكلها املؤكّد والشديد ،دون صيغته؛ وذلك
ألن ملادة األمر داللتها اآلكد على املطلوبية وعلى الطلب ،وذلك كقول
أحدهم البنه" :آمرك بأن تذهب إىل املدرسة" ،أو "آمرك بأن تسدد ديون
الناس عليك" ،إال أن هذه الداللة تكون بشكل أضعف ،فيما لو قال له:
"اذهب إىل املدرسة" ،وما إىل ذلك.
ولقد كان من املمكن ،أن يقول اهلل سبحانه وتعاىل" :أَدُّوا األَمانَ ِ
ات إِلَى
َ
أ َْهلِ َها" ،إال أنه قال :ﱫﯙ ﯚ ﯛﱪ.
واحلاصل أن مادة األمر ،لو استخدمت لدلّت على األهمية القصوى،
أو األهمية البالغة أو الشديدة للمطلوب ،والضرورة احلتمية أو الوجوب
املأمور به.
األكيد ،النبعاث املأمو ِر حنو
َ
إضافة إىل ذلك جند أن اهلل سبحان وتعاىل ،ابتدأ اآلية الكرمية ،بـ ﱫﯙﱪ
التوكيدية ،فقال جل امسه :ﱫﯙ ﯚ ﯛﱪ ،وكان من املمكن أن
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يقول" :آْمرُكم أَ ْن �ت َؤدُّوا األَمانَ ِ
لكن ﱫﯙﱪ ،تؤكد املضمون
ات إِلَى أ َْهلِ َها"ّ ،
َ
ُُ ْ ُ
واملدلول ،واجلملة والكالم أكثر فأكثر.
اإلضاءة الثانية:

إن املستظهر هو أن اخلطاب يف ﱫﯙ ﯚ ﯛﱪ عام للجميع ،على
عكس ما تو ّهمه البعض ،من أن اخلطاب خاص باحلكام فقط ،مما سيأتي
توضيحه والتفصيل فيه.
إن هذا اخلطاب موجه للحكام وللمحكومني ،للتجار ولرجال الدين
ّ
ألن الضمري
ولغريهم ،للجامعيني ولعامة الناس ،لألستاذ وللتلميذ ،وذلك ّ
يف ﱫ ﯛﱪ عام للجميع.
وعليه فاخلطاب عام للجميع ،فرئيس الدولة أو رئيس الوزراء ،مكلف
وألن احلكم أمانة ،والسلطة أمانة بعنقه،
بأن يؤدي األمانات إىل أهلهاّ ،
فعليه أن يؤدي هذه األمانة إىل أهلها ،وكذلك رئيس جملس النواب أو جملس
الشعب أو الشورى أو الربملان.
فإن الطلبة والتالميذ ،أمانة بيديه،
وكذا احلال بالنسبة إىل مدير املدرسةّ ،
فاألب يقول ملدير املدرسة ـ بلسان احلال ـ" :ائتمنتك على ابني" .وكذلك األب
مؤمتن على أوالده ،وشيخ العشرية مؤمتن على عشريته ،ورئيس احلزب
مؤمتن على أفراد حزبه ،واخلطاب أيضاً عام للوزراء ،ولرؤساء النقابات،
واالحتادات ،وهكذا.
كل إنسان عليه أن يؤدي األمانة املؤمتن عليها ،وعليه أن
إن ّ
واجلامعّ :
يفي لألمانة حبقها ،فهذه اآلية يستفاد منها معنى شامل للجميع ،فال هي
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خاصة باحلكام ،وال هي مبنأى عن احلكام أيضاً ،وهما رأيان مقابالن ملا
نقوله.
اإلضاءة الثالثة:

هي يف استخدام الفعل بصيغة املضارع؛ إذ كان من املمكن أن يقول اهلل
سبحانه وتعاىل" :إِ َّن اهللَ يَأ ُْم ُرُك ْم بِأ ََد ِاء األ ََمانَِة" ،مبعنى أن يستخدم املصدر،
لكنّه جل وعال استخدم فعل املضارع املص ّدر بأن املصدرية ،ﱫﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝﱪ.
إن اللفتة أو النكتة الدقيقة يف هذه الكلمة ،هي أن الفعل املضارع يفيد
ّ
االستمرارية ،ويفيد الدميومة ،فتارة نقول" :زيد أبغض عمراً" ،فهذا فعل
ماض ،والفعل املاضي ال يدل على االستمرار.
أن احلالة النفسية للفعل مستمرة ،ولكن
وعليه ال يدل هذا املثال على ّ
لو قال أحدهم" :إن زيداً يبغض عمراً" ،فيبغض بصيغة املضارع ،تدل على
االستمرارية يف احلالة النفسية.
كما أن الفعل اآلخر يف اآلية الشريفة ورد أيضاً بصيغة املضارع  ،وكان
من املمكن أن يقول سبحانه وتعاىل" :إ َّ
ِن اهللَ أ ََم َرُك ْم" ،وذلك وإن كان سيفيد
باملآل نفس النتيجة؛ ألنه أمر اهلل سبحانه ،وهو أمر نافذ على امتداد األزمنة،
لكن الفعل املضارع لداللته على التجدد واحلدوث ،هو أبلغ يف تأكيد الداللة
على املطلوب.
العموم واالستغراق في مفهوم األمانة
اإلضاءة الرابعة:
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تدور حول كلمة األمانات ،وهي مما ينبغي التوقف عندها لبيان املعنى
أن ﱫ ﯞﱪ يف اآلية الشريفة ،مجع
املراد من األمانة واألمانات ،ذلك ّ
حملى بأل "األلف والالم".
فاألمانات تفيد على هذا العموم واالستغراق ،وتفيد خمتلف أنواع
األمانة ،وشتى أصنافها ،وكافة أفراد األمانة ،فإن األمانة قد تكون أمانة
مادية ،كما لو سلّم أحدهم آلخر ما ً
ال ،فعلى املؤمتن أن يؤديه له ،عندما
حيني حينه أو وقته.
أن أباً سلّم ابنه لشخص أو لصديق،
وقد تكون األمانة معنوية ،كما لو ّ
فرتة سفره ،فعلى املؤمتن رعاية هذه األمانة ،وكذلك املدير أو املعلم ،فهو
يستلم التالميذ أمانة ،وعليه رعاية األمانة ،حق رعايتها.
وكذا السلطة بيد احلاكم ،فإنها أمانة يف عنقه ،واألمانة ها هنا ،هي أعم
من األمانة املادية ،ومن األمانة املعنوية الشخصية؛ ألنها أمانة ّأمة أو شعب
ـ بكل ما تتضمنه من أبعاد مادية ومعنوية ـ وقد سلّمت هذه األمانة بأيدي
حاكم ،أو حكومة ،أو هيئة حاكمة ،أو برملان ،أو ما أشبه ذلك.
وعليه فإن األمانة هلا عرض عريض ،وال شك يف داللة الصدق العريف.
أمانة الحكم والسلطة في األدلّة النقلية

وميكن االستدالل بالروايات الشريفة ،على أن األمانة تطلق على
(احلكم) أيضاً ،وهي كثرية وقد عبرّ ت عن السلطة باألمانة.
ففي بعض الروايات يقول أمري املؤمنني يف رسالة له ألحد والته ـ
ك أ ََمانَةٌ،
ك بِطُ ْع َم ٍةَ ،ولَ ِكنَّهُ فِي عُنُ ِق َ
س لَ َ
وردت يف نهج البالغة ـ وَإِ َّن َع َملَ َ
ك لَْي َ
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ات فِي ر ِعيَّ ٍة ،واَل تُ َخ ِ
اط َر إِاَّل بَِوثِي َق ٍة،
س لَ َ
ت ُم ْس�تَْر ًعى لِ َم ْن �فَْوقَ َ
َوأَنْ َ
ك أَ ْن �تَْفتَ َ َ َ
ك ،لَْي َ
ال ِم ْن َم ِ
ك َم ٌ
ت ِم ْن ُخ َّزانِِه .
َوفِي يَ َديْ َ
ال اللَّ ِه َع َّز َو َج َّلَ ،وأَنْ َ

مبعنى أن عملك وحكومتك ،أو واليتك ورئاستك ،ليس لك أن تستأثر
بها ،فتأكل أموال املسلمني ،وتعتربها طعمة من حقك ،ولقمة سائغة لك.
الربِي ِع  ،فليس لك أن
ض ُمو َن َم َ
ض َمةَ الإِْ بِ ِل نِْبتَةَ َّ
ال اللَّ ِه ِخ ْ
وكقوله :يَ ْخ َ
تستطعم منه ،وختزن الذخائر والكنوز ،وتبين القصور ،ولكن هذا العمل ـ
وهو الوالية والرئاسة واإلدارة للعباد والبالد ـ يف عنقك أمانة.
ويف رواية أخرى ،وردت يف "الكامل يف التاريخ" البن األثري ،يقول أمري
املؤمنني :أيّها الناس إ ّن أمركم هذا ليس ألحد فيه حق ،اّإل من ّأمرتم ،وإنّه
أن من ينتخبه الناس ،يكون
ليس لي دونكم ،اّإل مفاتيح ما لكم معي  .مبعنى ّ
له احلق يف األمر والنهي ،ولكنه ليس مالكاً ألمواهلم ،وال له أن يتصرف
فيها تصرف املالك كما يفعل سالطني اجلور؛ ألن ذلك خالف إرادة الناس
وتوليتهم.
ِ
َّاس ِم ْن
ويف رواية أخرى ،يف نهج البالغة أيضاً ،يقول :فَأَنْص ُفوا الن َ
ِ
الر ِعيَّ ِةَ ،وُوَك اَلءُ الأْ َُّم ِة .
اصبِ ُروا لِ َح َوائِ ِج ِه ْم؛ فَِإنَّ ُك ْم ُخ َّزا ُن َّ
أَ�نُْفس ُك ْم َو ْ
فهذه الرواية واضحة جداً ،بوصفه احلكام خب ّزان الرعية ،واخلازن
(أمني) ،وكذلك الوكيل (أمني) ،وعلى اخلازن أن ال خيون فيما خزنه،
لألمة والناس ،وعلى الوكيل أن ال خيون فيما وكّل فيه.
أن الوالي ،هو وكيل
وأن العبارة الصرحية وهي وُ َك اَلءُ الأْ َُّم ِة ،تعين ّ
يتأمر فيهم بأهوائه وشهواته ،وأن يستبد بالرأي،
األمة ،وال حيق له أن ّ
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وأن ّ
ينكل بهم ،بالسجن والتعذيب ،ويصادر احلقوق ،ويسحق الكرامات،
فإن الوكيل ال حيق له أن يفعل مثل هذا مع موكله.
ويغتصب األموالّ ،
شمولية (األمانات)

واحلاصل :أن األمانات يف اآلية الكرمية مجع حملّى باأللف والالم،
فتفيد العموم ،وتشمل أمانة احلكم واحلكومة ،كما تشمل أمانة أي جتمع
من التجمعات ،أو شركة من الشركات ،أو حتى حسينية أو مسجد أو
مكتبة ،أؤمتن عليها اإلنسان ،بصفته مدير املكتبة أو املدرسة أو احلسينية أو
احلوزة العلمية أو اجلامعة أو غري ذلك ،فهذه كلها أمانات ،على املؤمتن أن
يلتزم بأداء حقها.
فمن غري الصحيح إذن ما تصوره البعض من أن األمانة ال تشمل احلكومة؛
ألن احلكومة أمانة بعنق احلاكم ،بداللة الروايات املذكورة وغريها ،وبداللة
الصدق العريف ،دون شك ودون لبس.
ولقرينة سياق اآلية الشريفة أيضاً ،ﱫﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﱪ ،فاخلطاب إىل نفس اجلماعة ،مما يستفاد منه
بأن األمانات تشمل :أمر احلكومة ،واحلكم،
أو يستشعر منه بقرينة السياقّ ،
والسلطة ،والسلطان ،فتأمل.
ثم إن هذا الرأي املتطرف من هذا اجلانب ،بقوله :إن األمانات ال تشمل
احلكومة ،يقابله الرأي املتطرف من اجلانب اآلخر ،بقوله :إن األمانات
خاصة باحلكومة ،وأن األمر الوارد يف اآلية ،هو خطاب للحكام فقط ،وأن
األمانات املراد بها أمانة احلكم واحلكومة والسلطة والسلطان ،ودليله على
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ذلك بقية اآلية ﱫﯡ ﯢﱪ ،مما يعين أن اآلية تتحدث عن احلكومة.
وهذا االستظهار قد ذكره بعض األصوليني واملفسرين ،وإذا ارتأى هؤالء
أن اخلطاب يف قوله سبحانه :ﱫﯛﱪ ،موجه إىل احلكام حصراً ،بقرينة
قوله :ﱫﯡﯢﱪ ،وهذه قرينة على أن األمانة املذكورة هي احلكومة.
ولكن الظاهر أن هذا االستظهار غري تام ،وقد اتضحت بعض جوانبه.
أدلة على شمولية (األمانات)
إن األمانات مجع حملى باأللف والالم ،فهو يفيد العموم
أوالًّ :

واالستغراق.
إن األمانة تصدق عرفاً ولغة ،على األمانة املادية واملعنوية ،وعلى
ثانياًّ :
األمانة الفردية والنوعية.
تصرح بالعموم ،مع مالحظة أن ّالسياق ال
ثالثاًّ :
إن الروايات عندناّ ،
فإن
يقوى على معارضة اإلطالق أو العموم ،وعلى ذلك مبنى األصوليني؛ ّ
السياق من أضعف الظهورات ،لو كان له ظهور.
فإذا كانت هناك لفظة عامة أو مطلقة ،فالسياق ال يستطيع أن يزحزحها،
فكيف لو كانت هناك روايات يف املقام! فهذا العطف يكون دلي ً
ال على أن
احلكومة من األمانات ،وليست األمانات تنحصر بها ،أي أن العطف هو
عطف للخاص على العام.
ولنشر اآلن إىل الدليل الدال من الروايات على التعميم للحكومة وغريها،
ِ
ال على التخصيص بها ،ففي تفسري الصايف الشريف ،نق ً
ال عن جممع البيان،
عن اإلمام الباقر واإلمام الصادق( :إن هذه اآلية الشريفة ،يف كل
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من أؤمتن أمانة من األمانات ،وأمانات اهلل :أوامره ونواهيه ،وأمانات عباده
فيما يأمتن بعضهم بعضاً من املال وغريه) .
ويظهر من ذلك أن من األمانات؛ األمر باملعروف والنهي عن املنكر،
وعلى اإلنسان أن يؤدي هذه األمانة حقها ،مبعنى أنه إذا رأى الشعب أن
احلاكم قد طغى وجتبرّ  ،فعليه أن ينهى عن املنكر ،بالوسائل السلمية ،عن
طريق التظاهرات واإلضرابات ،والعصيان املدني السلمي ،وخمتلف الطرق
املعروفة يف االحتجاج السلمي.
بأن أمانات اهلل هي :أوامره ونواهيه،
وهكذا جند أن اإلمام ،يصرح ّ
وأمانات عباده.
كل حقوق الناس
وال ريب أن احلاكم قد أؤمتن على حقوق الناس ،فإن ّ
بذمته ،وعليه أن يؤديها .ومن األمانات اليت بعنقه ،العدل واإلحسان،
اللذين أمر بهما اهلل سبحانه وتعاىل.
وأداء هذه األمانة حقها ،هو بأن يعدل يف الرعية ،وأن حيسن فيهم،
واإلمام بعد ذلك يقول :وأمانات عباده فيما يأتمن بعضهم بعضاً من المال
وغيره.
فعبارة اإلمام نص يف العموم من املال وغري املال ،وعلى أي تقدير
فاألمانة ليست خاصة باملال.
نعم ،ورد يف الكايف الشريف عدة روايات أن اخلطاب لألئمة :أمر
كل منهم أن يؤدي إىل اإلمام الذي بعده ويوصي إليه ،ثم هي جارية يف سائر
األمانات .
وال تنايف بني هذه الرواية وروايات التعميم ،بل هذه الرواية تصرح
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بالتعميم أيضاً .نعم ،هي تزيد على روايات التعميم بأنها تصرح بشأن
النزول ،وبذكر أهم األمانات على اإلطالق.
أن األمر فيها إهلي ،صريح ملن
ومن اإلشارات اللطيفة يف اآلية الشريفةّ ،
حيكم بني الناس ،فال فرق فيه بني أن يكون ملكاً أو رئيس اجلمهورية ،أو
رئيس الوزراء أو رئيس الربملان ،وزيراً أو نائباً يف الربملان ،أو رئيس حزب
احتاد أو نقابة ،أو رئيس مؤسسة أو شركة ،وحتى األب واألم واملعلم ،أم
غري ذلك.
فكلهم مأمور إذا حكم يف حقوق هؤالء الذين اسرتعي أمرهم ،أن يؤديها
على أفضل الوجوه؛ وذلك ألن اآلية الشريفة عامة شاملة.
ساو بين الخصمين في لحظك ولفظك
ِ

ويف رواية لطيفة ،يقول رسول اهلل خماطباً أمري املؤمنني علي بن أبي
طالب :س ِو بين الخصمين في لحظك ولفظك.
عد من آداب القضاء يف الفقه اإلسالمي  ،إذا حضر اخلصمان عند
حيث َّ
القاضي ،أن يراعي بينهما املساواة والعدالة حتى بنظراته ،بأن تكون نظراته
حيس أحدهم باالستئساد والعظمة ،لو آثره
إىل كليهما متساوية؛ كي ال ّ
بنظراته على خصمه.
فيتبجح ويأخذه ذلك مأخذ الباطل ،وكي ال يتخوف اآلخر ،وحيرج
فيتلجلج حبجته ،فالرسول ينبّه إىل ذلك إلقامة العدل ،وبهذه الدرجة
من الدقة يف العدل اإلهلي.
غري أن احلال يف بالدنا اإلسالمية هو خالف ذلك ،إذ أن احلاكم ال
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يساوي حتى بني وزرائه ،ومن جهة أخرى ال يتمكن عامة الناس من رفع
ظالماتهم إليه ،إذا واجهت الفرد الواحد منهم مشكلة.
فمن الصعب بل من غري املقدور عليه عادة إيصال الظالمة إىل املسئول
أو احلاكم أو الرئيس ،فكيف إذا كان اخلصم قوياً متنفذاً ،كما هو احلال يف
الشركات اليت ميلكها احلكام أو أقربائهم وحمسوبوهم ،أو تلك اليت هلم فيها
يد طوىل ومساهمة كربى؟!.
عمت بعض
وقد كشفت األحداث األخرية ،أثناء االنتفاضات اليت ّ
الدول العربية  ،جوانب من ذلك.
حيث اغتصب احلاكم املليارات من أموال الشعب ،أو قد صادرها
وتصرف فيها ،وألقى بكل معارض يف السجن أو ضيق عليه بأنواع شتى،
الربِي ِع .
ض ُمو َن َم َ
ض َمةَ الإِْ بِ ِل نِْبتَةَ َّ
ال اللَّ ِه ِخ ْ
وحبسب تعبري اإلمام :يَ ْخ َ
وهكذا جند يف بالدنا ال يستطيع آحاد الناس أن يرفعوا شكوى ضد رئيس
الدولة أو من هو مبقامه ،أو على رئيس اهليئة القضائية .ولو رفعوا ملا ساوى
القاضي بني صاحب الظالمة ،وبني رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أمام
املنصة ،على عكس مما كان شاخصاً يف عهد أمري املؤمنني وموىل املوحدين
علي بن أبي طالب.
حيث حضر أكثر من مرة مع خصمه ـ وهو الرئيس األعلى ألكرب دولة
وأقوى دولة يف عامل ذاك اليوم ،وهو "اإلمبراطور" مبنطق العصر ـ عند القاضي.
أن اإلمام احلسن اجملتبى عندما كان صبياً صغري
وقد نقل لنا التاريخّ ,
السن ،احتكم عنده صبيان ،وقد كتب كل منهما ورقة ،فيها مجلة أو
جمموعة مجل ،كمسابقة يف مجال اخلط وحسنه.
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فأوصاه اإلمام أمري املؤمنني ،أن يكون عاد ً
ال يف احلكم ،حتى يف هذه
القضية ،وقال له :يا بين ،انظر كيف حتكم؛ فإن هذا حكم ،واهلل سائلك
عنه يوم القيامة .
أن األمر مل يكن بالدرجة الكبرية من األهمية ،لتعلقه جبمال اخلط
مع ّ
لكن اهلل سبحانه وتعاىل حياسب يوم القيامة ،على كل حكم مهما
ال أكثرّ ،
كان.
ومن مصاديق ذلك أنه لو كان ألحدهم طفالن ،وهو حيب أحدهما أكثر
من اآلخر ،فإنه ليس له احلق يف أن مييّزه على اآلخر ،بل إن اهلل سبحانه
وتعاىل ،سيحاسبه على ذلك يوم القيامة ،لو ميّز بني ابنيه بغري احلق ،وعليه
الع ْد ِل] ،وهذا هو املقياس.
أن يعطي كل ذي حق حقه[ ،أَ ْن تحَْ ُك ُموا بِ َ
تشريع حق الرقابة على الحكام
اإلضاءة الخامسة:

ومن البصائر اجلميلة األخرى يف اآلية الشريفة ،أن هذا الكالم واألمر
من اهلل سبحانه وتعاىل ،يدل بالداللة االلتزامية العرفية ،على تشريع حق
وأن الدقة يف الكالم القرآني الكريم ،تكشف لنا
رقابة الناس على احلاكمّ ،
ذلك مبعونة الفهم العريف لآلية الشريفة.
فإذا كان اهلل سبحانه وتعاىل قد أمر بأداء األمانات إىل أهلها ،وأن يكون
حكم اإلنسان حكماً بالعدل ،فإن لآلخرين حق الرقابة على هذا احلاكم،
وهذا احلق للناس ،أي للذين أمر اهلل سبحانه وتعاىل احلاكم بأن يعدل بينهم،
حتى يستبينوا إن كان يعدل يف حكمه ،أو ال يعدل.
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وخبالف ذلك :إن أغمض احلاكم عيونهم بالقوة عن رقابته ،أو أغمضوا
هم أعينهم كس ً
ال أو جبناً ،فلن يتمكنوا أن يطالبوا حبقهم.
واحلاصل :إنه قد يقال بأن هذه اآلية تدل بالداللة العرفية على ذلك،
مبعنى أن تشريع هذا ،يستلزم تشريع ذلك ،كما يف آية النفر ﱫﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﱪ .

فتشريع هذا يلزم منه تشريع لزوم احلذر ،وإال لزمت اللغوية ولو يف
أن
اجلملة .ومنه يفهم أن اهلل لو أمر أحدهم بأن ينذر اآلخرين ،فإن مما يلزمه ّ
على املنذَرين مطاوعة اإلنذار وقبوله،
واألمر كذلك يف اآلية الشريفة :ﱫﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﱪ ،حيث ميكن القول بأن
املستفاد منه عرفاً ،الداللة على الزمه ،وهو تشريع حق الرقابة للناس على
احلاكم ،لريوا مدى التزامه بأداء األمانات إىل أهلها.
إن الشارع لو مل يشرع حق الناس يف الرقابة على املؤمتن
وبعبارة أخرىّ :
كي ال يفرط حبقهم ،فإن ذلك يستلزم اإليقاع يف الغرر ويف الضرر ،و اَل
ض َرَر َواَل ِض َر َار فِي الإِْ ْس اَلِم .
َ
ولو قطع النظر عن هذه الداللة االلتزامية العرفية ،ميكننا أن نستدل على
حق الرقابة للناس بهذا النحو من القول :إنه مبجرد توجه أمر من اهلل سبحانه
بأداء األمانة ،وبالعدل يف احلكم بني الناس ،فإن أدلّة األمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،تشمل املقام فوراً.
وبعد ذلك ال حاجة إىل هذه الواسطة املذكورة والداللة االلتزامية ،وإن
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كانت عرفية؛ ألن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،واجب بدون شك،
والعدل كما أداء األمانة معروفان ،وقد أمر اهلل سبحانه وتعاىل بهما.
هذا باإلضافة إىل أن العقل قد استقل حبسنهما ووجوبهما ،فيجب األمر
باملعروف ـ العدل وأداء األمانة ـ وجيب النهي عن املنكر.
نعم ،البد من توسيط أنه بدون الرقابة ال ميكن ذلك ،إذ ال يستطيع من
أن
يغمض عينيه األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ إذ بات من الواضح ّ
للحاكم طرقاً كثرية خيفي فيها ظلمه ،وفساده عن الناس.
فهو قد يعتقل جمموعة من الناس ظلماً وعدواناً ويتمكن من إخفاء ذلك،
فإذا مل يكن هناك حق الرقابة للناس عليه من قبل العلماء والعقالء وغريهم.
فال يستطيع أحد أن يقف أمام هذا املنكر ،وأن يأمر باملعروف ،وﱫﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬﱪ ،مبعنى إنّها موعظة حسنة بل يف غاية احلسن ،إذا كان اإلنسان
يدرك ذلك.
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()2
املبحث الثاني

مصادر شرعية احلكم وفعلية السلطة

إن البحث يف هذه اآلية الشريفة ،هو حبث مفتاحي وأساسي لعدة مباحث
يف املوضوع.
ومن هذه املباحث الرئيسة :حتديد (مصدر شرعية السلطة) ،وشرعية
أن
احلكومة ،وهل املصدر هو اهلل سبحانه وتعاىل ،أم املصدر هو الشعب ،أم ّ
املصدر هو كالهما طولياً كما هو الظاهر أو بالتشريك كما قال به البعض؟،
و سيأتي يف مباحث قادمة.
ومن جهة أخرى يقع البحث أيضاً حول (مصدر فعلية السلطة) ،إذ
قد تكون السلطة فعلية لكن بال شرعية ،حيث تستند يف فعليتها وتسلطها
إىل الضغط املطلق ،أو االقتناع املطلق ،أو املزيج منهما ،أو باإلرادة احلرة
املشرتكة بني الطرفني عرب عقد اجتماعي أو غريه ،أو غري ذلك.
وهذا ما سيأخذ بالبحث والتمحيص الحقاً إن شاء اهلل تعاىل ،ولنبدأ
باملبحث األول.
األطر القانونية الستة للعالقة بين الحاكم والمحكوم

إن البحث يف اإلطار القانوني الذي حيكم عالقة احلاكم باحملكوم،
والصيغة القانونية هلذه العالقة ،وبيان النسبة بني احلاكم وبني احملكوم من
وجهة نظر حقوقية ،يتطلب مناقشة احتماالت وخيارات متعددة ممكنة أو
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متحققة ،سواء أيف احلكومات احلالية القائمة ،وما هو شكلها وإطارها
القانوني ولو النظري ،أم يف ما ينبغي أن تكون عليها احلكومات أي (الواقع)
و(املطلوب).
مبعنى أن البحث قد يقع يف استعراض الواقع اخلارجي تارة ،وقد يكون
يف ما ميكن أن يكون تارة أخرى ،ومن ثم بيان األفضل يف كليهما.
الوكالة
االحتمال األول في عالقة الحاكم بالمحكوم:

(الوكالة) مبعنى أن احلاكم وكيل عن الشعب ،يف (متشية أموره)،
بالتعبري العريف ،أي يف إحقاق احلق ويف إبطال الباطل ،ويف النهوض مبصاحل
الشعب ،ويف احلفاظ على استقالل واستقرار وازدهار البالد ،ويف توفري
احلريات الفطرية والشرعية له ،ويف توفري فرص احلياة الكرمية آلحاد الناس،
وهذا يعين أن الصيغة القانونية يف العالقة ،هي صيغة الوكالة.
اإلذن
االحتمال الثاني:

أن تكون العالقة هي عالقة (اإلذن) ،مبعنى أن الشعب قد أذن للحاكم
بهذه السلسلة من التصرفات ،من إبرام عهد دولي أو معاهدة ،أو إقامة
صلح ،أو إعالن حرب ،ومن غريها ،سواء أ يف السياسة الداخلية أم
اخلارجية.
اإلجارة
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االحتمال الثالث:

أن احلاكم يكون أجرياً
هو أن العالقة هي عالقة (اإلجارة) ،مبعنى ّ
للشعب ،ألربع أو خلمس سنوات ،أو ألقل من ذلك أو أكثر ،حسب آراء
الناس وباتفاقهم ،واحلاكم يستويف راتباً معيناً ،بإزاء خدمات معينة ،يقدمها
للشعب.
عقد جديد
االحتمال الرابع:

يف الصيغة القانونية لعالقة احلاكم بالشعب ،أن يكون (عقداً مستأنفاً)،
فال هو إجارة وال هو وكالة ،وال هو إذن ،وال هو جعالة ،وإمنا هو عقد
مستأنف ،وهي صيغة أخرى ميكن االلتزام بها يف بعض الصور.
الوالية
االحتمال الخامس:

يف نوعية وماهية العالقة بني الطرفني هو (العالقة بالوالية) ،مبعنى أن
تكون عالقة احلاكم باحملكوم ،عالقة تسليط اعتباري والئي ،إما من مصدر
خارجي مثل الشارع األقدس ،أو من مصدر داخلي ،أي من احملكومني
للحاكم عليهم ،فالوالية هي والية اعتبارية للحاكم على احملكوم.
أما الوكالة ,فال يوجد للوكيل والية على املوكل ،فلو جعله وكي ً
ال له
إن املالك هو صاحب
لبيع داره ،فليس للوكيل والية على مالك الدار ،بل ّ
األمر وهو احلاكم وهو املتفوق على الوكيل ،وبيده القرار والتأثري؛ ألنه قد
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منح الصالحية للوكيل يف حدود معينة ،وله احلق يف سحبها منه.
التفويض
االحتمال السادس:

التفويض ،وهو الذي يركن البعض إليه ،وخباصة الطغاة من احلكام،
حيث ي ّدعون تفويض الناس إليهم أمر احلكومة تفويضاً مطلقاً ،فيمارس
احلاكم املستبد سلطته ،زاعماً تفويض األمة إليه .فإن ادعى احلاكم مع ذلك
أنه (ولي) على األمة ،كان مؤداه هو االحتمال اخلامس ،وإال كان هذا
االحتمال السادس .
غري أن بعض املستبدين من احلكام ,ال يقف عند تفويض الشعب له بل يرى
(الوالية املطلقة) له ـ أي االحتمال اخلامس ـ بل وقد يدعي منحه التفويض
من مصدر أعلى وأمسى يف منظوره وذلك كـ :الشمس ،أو القمر ،حيث
تعتقد بذلك بعض األمم املتخلفة.
وأحيانا يدعي احلاكم التفويض مباشرة من اهلل سبحانه وتعاىل ،فتكون
هلذا احلاكم الوالية على الشعب مثل ما للموىل على العبد.
واآلن لنسأل :إذا كانت (الوالية) بالتفويض أو التولية وكانت للناس,
فهل هلم نزعها عن أنفسهم وتقليدها للحاكم؟.
سنجيب الحقاً بتفصيل ونوجز هنا:
ال جيوز للناس القيام بذلك؛ صحيح أن الناس مسلّطون على أنفسهم،
لكن سلطتهم على أنفسهم هذه ال ختوهلم حق إلغاء سلطتهم على أنفسهم!
أي هي حق الزم مستحق لإلنسان ،وغري قابل لإلسقاط عنه ،فهو كـ
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(احلكم) من هذه اجلهة ،وأن الشارع ال جييز لإلنسان أن يتنازل عن حريته
لغريه من البشر ،مدعياً أنّه صاحب الوالية على نفسه ،وأن له احلق يف أن
يهبها لغريه ،فذلك ال جيوز له شرعاً.
ولكن الغريب جداً :إن الكثري من الشعوب تتعامل مع احلاكم ،وفق هذه
الصورة وهذا املنطق :تعامل العبد مع املوىل ،وهذا هو الذي يصنع احلكام
الطغاة ،ويوفر هلم أرضية االستبداد ،ومصادرة حقوق شعوبهم.
ولوال تعامل الناس مع احلاكم بهذه الطريقة ،ملا كان مبقدور احلاكم أن
يطغى ،كمثل فرعون ومن على شاكلته ،من النماذج املعروفة.
ّ
دق األسنان في جمجمة المظلوم

وإليكم احلادثة التالية املؤملة من عمق التاريخ:
يذكر أن شاباً قد حضر متظلماً عند أحد ملوك إيران ،وقد أوصل الشاب
أن الناس ال يتمكنون عادة من الوصول
نفسه للملك بصعوبة بالغة ،إذ ّ
للرئيس أو امللك؛ ألنه يعترب نفسه فوق اجلميع ،يف الوقت الذي جيب أن
يكون امللك خادماً لشعبه ال أكثر.
وعلى أية حال ،وصل ذلك الشاب إىل امللك ،وسرد له حكايته
وظالمته ،فما كان امللك الطاغية إال أن استشاط غضباً من الشاب ،كونه
جترأ ،ودخل عليه ملقابلته ،ثم إنّه جترأ واشتكى من أحد املقربني للملك،
قد ّ
ومن أصحاب النفوذ يف الدولة ،ما يعد يف عرفه جرمية ال تغتفر.
لذلك كله ،أمر امللك اجلالد مبسك الشاب ،وقلع أسنانه كلها ،ثم د ّقها
واحداً بعد آخر على رأسه ،باستخدام املطرقة الثقيلة.
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دق السن الثالث،
وبعد قلع األسنان ود ّقها على رأسه ،قضى الشاب بعد ّ
ولكن امللك من شدة حقده وقسوته ،أمر باستمرار تعذيب الشاب حتى بعد
وفاته ،وقد فعلوا ذلك باجلسد امليّت.
هذا القرار اهلمجي وأشباهه ,إمنا هو من نتائج تسليط الناس للحاكم
ولي األمر بقول مطلق،
عليهم ،وختويلهم إياه الوالية عليهم ،فيكون ّ
فيصبح هو املوىل والناس هم العبيد.
وهذا الشاب مل يسئ للملك ،ال يف حضوره وال بغيبته ،بل أتاه متظلماً
فقط ،فكان التنكيل به قاسياً وحشياً.
لقد كان ذلك امللك يعترب نفسه هو املالك للناس ،وليس للشاب وال
لسائر الناس أن خيرجوا عليه ،بل وال أن يشتكوا من أحد عنده بل وال أن
حياولوا التشرف بلقائه! ألنه احلاكم واملوىل وهو ولي األمر.
ظل اهلل يف األرض ،هكذا كان امللك ّ
يفكر ،وهكذا
هو اآلمر الناهي ،هو ّ
أن اهلل م ّزق ُملكه شر مم ّزق.
كان يتعامل مع الناس لكن العاقبة كانتّ :

يقول اهلل سبحانه وتعاىل :ﱫ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﱪ.
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()3
املبحث الثالث

إجابات على أسئلة فقهية ذات عالقة باملوضوع
حقوق السجين في الدين اإلسالمي
السؤال:

هل للسجني حقوق يف اإلسالم؟ .وإذا كانت له حقوق فما هي حقوقه؟.
الجواب:

إن حقوق السجني يف الدين اإلسالمي كثرية ،والسيد الوالد، (((

((( ُولِ َد اإلمام حممد بن املهدي احلسيين الشريازي يف مدينة النجف األشرف ،يف اخلامس عشر
من ربيع األول عام 1347هـ .تربى يف حجر والده العامل الزاهد ،واجملتهد اجملاهد ،احلافظ للقرآن
الكريم ،السيد مريزا مهدي الشريازي ،ثم هاجر معه إىل كربالء املقدسة عام 1356هـ وهو يف التاسعة
من العمر .وقد تلقى العلوم الدينية على يد كبار العلماء ،واملراجع يف احلوزة العلمية بكربالء املقدسة،
حتى بلغ درجة االجتهاد وملا يبلغ العشرين .واصل تدريسه للخارج ألكثر من أربعني عاماً يف كربالء
املقدسة ،والكويت ،وقم ومشهد املقدستني حتى عام 1416هـ ،حيث عطل التدريس ألسباب ال ختفى
على اجلميع ،وكان حيضر درسه ما يقارب اخلمسمائة من العلماء والفضالء .تصدى للمرجعية وقيادة
احلوزة العلمية بعد رحيل والده عام 1380هـ ،وكان يف الثالثة والثالثني من عمره .قارع النظام
الطاغوتي يف العراق ،فصدر عليه احلكم باإلعدام ،مما اضطره للهجرة من مدينة كربالء املقدسة إىل بالد
الشام عام 1390هـ ،ومنها إىل الكويت ،حيث أقام فيها تسع سنني ،ثم هاجر إىل إيران عام 1399هـ،
حيث استقر يف مدينة قم املقدسة ،وذلك بإصرار من العلماء واملراجع الكبار .تويف يوم االثنني 2
شوال عام 1422هـ ،املوافق  17كانون األول عام 2001م ،وكان عمره مخسة وسبعني سنة ومخسة
أشهر ونصف ،قضاه يف خدمة العلم والدين .ترك اإلمام الشريازيأكثر من ألف وثالمثائة كتاب ما بني
وخمطوط ،كما ترك آالفاً من املؤسسات اخلريية واهليئات الدينية ،وربى أجيا ً
ال من العلماء العاملني،
وخلّف نهجاً فكرياً متميزاً ،وسرية طيبة ،وذكريات ال تنسى من األخالق الرفيعة .تغمده اهلل بواسع
رمحته ،وحشره مع أجداده الطاهرين.
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ذكر للسجني أربعني حقاً من احلقوق ،وهي حقوق واسعة ،ومع األسف
فإن الدول املستبدة بل حتى الدميقراطية ،ال تعمل بكثري من هذه احلقوق .أما
الدول املستبدة فإنها تسحق كل أو أكثر هذه احلقوق ،وأما الدول الدميقراطية
فتسحق العديد منها.
لقد أشار السيد الوالد يف كتاب موسوعة "الفقه :ج 100الحقوق"،
ويف كتاب "حقوق السجني يف اإلسالم" وغريها من املؤلفات إىل بعض هذه
احلقوق ،ومنها على سبيل املثال ال احلصر:
 -1حق العمل بحرية

إن من حقوق السجني هو( :حق العمل) ،وإن من املآخذ الكربى على
ّ
الدول املستبدة ،بل حتى الدميقراطية ـ إىل حد ما ـ أنه عندما يسجن السجني،
فإنهم حيرمونه عن ممارسة أعماله التجارية والوظيفية بشكل اعتيادي ،بل
مينعونه عن العمل ،ويف هذا ضرر مضاعف؛ إذ إنهم بذلك حيطمون اقتصاد
البلد بنفس النسبة اليت مينعون بها السجناء من العمل.
فهذا السجني إن كان تاجراً ،أو كان عامالً ،أو معلماً ،أو يف أية مهنة
فيضرون به أكثر
أخرى ،فعندما يسجنوه ،فإنهم حيطمون جتارته أو وظيفتهّ ،
مما يستحق من العقوبة ،وهو سجن بدنه فقط.
يضرون باقتصاد البلد أيضاً ،حبرمانه من أيادي عاملة كثرية،
كما أنهم قد ّ
ومن عقول وأفكار فعالة(((  ،فاملفروض إذن أن يكون للسجني حق مزاولة
((( راجع كتاب موسوعة "الفقه :ج 85-84القضاء" لإلمام الشريازي ،ووسائل الشيعة :ج27
كتاب القضاء ،وغريهما.
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أعماله.
وهذا يعين أن التاجر السجني جيب أن يسمح له ،إما بأن خيرج من السجن
ليتاجر يف أوقات معينة ،أو يسمح له ذلك وهو يف السجن ،عن طريق الطرق
احلديثة للتواصل كاإلنرتنت وغريه ،أو أن يأتي العمالء لديه واملتعاملون
معه ،ليدير جتارته كام ً
ال من داخل السجن أو خارجه.
وكذلك أستاذ اجلامعة أو أستاذ احلوزة أو املعلم ،لو ارتكب فرضاً ما
استوجب سجنه ،كأن ماطل يف أداء دينه مع أنه قادر على األداء ،فيجب أن
توفر هلم قاعات يف السجن ،إذا أراد الطلبة أن يقدموا إليه ويدرسوا عنده،
ليدرس فيها ثم يعود للسجن ،أو
أو يسمح له بأن يذهب للجامعة أو اجلامع ّ
ما أشبه ذلك.
والدولة اإلسالمية ملزمة بتهيئة الدراسات وإعداد التصاميم واملخططات
اهلندسية لبناء السجون حبيث تستوعب هذه احلقوق ،وهذه احلقوق ليست
جمرد اقرتاحات ،بل هي من صميم حقوق اإلنسان ولو كان سجيناً.
إن على الدولة أن توفر للسجني ،إمكانات ممارسة ومزاولة جتارته أو
زراعته أو صنعته أو إدارة شركته أو تدريسه ،إما بالذهاب إىل مكان عمله،
وإما وهو يف سجنه.
 -2حق االلتقاء بأهله يومياً

ومن حقوق السجني ،حق االلتقاء بأهله ،فال وجه ألن حيرموه من
ذلك ،كما أن أهل السجني هلم احلق أيضاً بأن يلتقوا به.
والغريب أن يف الدول الديكتاتورية قد متضي فرتة سنة أو أكثر أحياناً،
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وال يتمكن السجني فيها من مقابلة أهله ،فيحرمون أهله من رؤيته ،كما
حرموه من رؤية أهله.
ومن حقوق السجني على الدولة ،بأن تبين له الدولة يف السجن غرف،
حبيث إذا أراد أهله املبيت عنده أمكن ذلك هلم .فهذا حق واجب على
الدولة بل يستحسن ،بل قد جيب أن يسمحوا له باخلروج من السجن بني
فرتة وأخرى ،كما كان يصنع أمري املؤمنني ،وكما يف الروايات بأن يسمح
له أيام اجلمعة يف ذلك((( .
واآلن وبالنظر للتطور العلمي والتكنولوجي احلاصل يف العامل ميكن
معاجلة اإلشكاالت اليت ترد على هذه القضية.
إذ لعله يقال :إنه إذا مسح للسجني باخلروج للعمل ،أو الذهاب إىل
اجلامعة ،فإنه سيهرب.
فيقال :بأن التطور العلمي والتكنولوجي قد عاجل هذه احلالة ووضع
السبل الكفيلة بالقضاء عليها ،ومن هذه السبل :وضع سوار يف يده ،ليعطي
إشارة معينة ،لو جتاوز املنطقة اجلغرافية احملددة له أن ال يتجاوزها ،وسيبث
السوار إشارات ال سلكية للشرطة لو جتاوز املنطقة ،فيتمكنون من مالحقته،
وهناك سبل علمية أخرى ،وإن كان يف الوازع النفسي كفاية ،وهذا حديث
مطول نرتكه يف حمله.
ونوجز بكلمة أنه يف احلكومة اإلسالمية ،لو طبقت قوانني اإلسالم
حقيقة ،فإن نسبة هروب السجناء ،حتى بدون هذه الطرق العلمية ،تكون
((( راجع كتاب موسوعة "الفقه :ج 85-84القضاء" لإلمام الشريازي ،ووسائل الشيعة :ج27
كتاب القضاء ،وغريهما.
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ضئيلة جداً.
هذا واجلميل يف األمر أن مراعاة هذه احلقوق مما ستنفع االقتصاد الوطين،
مع قطع النظر عن اجلانب الديين واإلنساني والعاطفي واحلق الشرعي
والعقالئي.
فإننا لو درسنا املسألة اقتصادياً ،لوجدنا أن السجني عندما يسجن وأهله
ّ
سيحطم أعصابهم ،وسيضر بصحتهم ،وستنهار
حمرومون منه ،فإن ذلك
عوائل كاملة أو تنجر إىل مستنقع الفساد ،وسيتشرد األوالد ،وهم بناة
املستقبل.
وكم هذا سيكلف الشعب والدولة من أموال يف اجلانب الصحي ،ويف
جانب الرعاية الصحية ،ويف حقل مكافحة اجلرمية؟ وكم سيكلف ذلك
عوائل هؤالء املساجني ،وكم سيعانون من عقد نفسية؟.
ثم إن هذا السجني ـ فيما إذا مل حتفظ حقوقه ـ عندما يطلق سراحه،
سيكون مبثابة قنبلة موقوتة بوجه النظام االجتماعي.
وبإطار أوسع جند أن هذه احلقوق تع ّد من احلقوق العقالئية أيضاً،
فلسنا كمتشرعة نقول ذلك .فإن الناس مسلّطون على أمواهلم وأنفسهم
وحقوقهم(((  ،هي قاعدة عقلية عقالئية بقدر ما هي شرعية.
إن احلاكم والقاضي له أن يسجن اجملرم احلقيقي ـ وليس املعارض والناقد
واألحرار واملفكرين ـ جبسده فقط ،وال حيق له أن (يسجن حقوقه) أيضاً،
وذلك ما يستدعي تفصي ً
ال أكثر يف كتاب قادم إذا شاء اهلل تعاىل.
((( راجع حبار األنوار :ج 2ص 272ب 33ح.7
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الأمانة والأطر القانونية يف العالقة بني الدولة وال�شعب

املقدمة

يعد البحث يف العالقة بني الدولة والشعب ،بني احلاكم واحملكوم ،من
البحوث املهمة واحليوية ،وذات الـتأثري اإلسرتاتيجي ،يف مسار وبنية احلكم
الرشيد ،وتقدير شرعيته وصالحه.
وترتكز هذه العالقة على مبدأ األمر املولوي بأداء األمانة ،وهي تستند إىل
جمموعة من اخليارات ،اليت تشكل األطر القانونية ،يف إعمال هذه العالقة،
وتأسيس شرعيتها ،وصالحية احلاكم أو الدولة ،وبالتالي احلكم بني الناس
بالعدل ،عم ً
ال باآلية الشريفة.
الغاية

سينصرف البحث يف هذا الفصل إىل دراسة األمر املولوي بأداء األمانة،
وبيان مفهومه ومعامله ،وأثره يف تـأسيس العالقة بني احلاكم واحملكوم،
واحلكم بني الناس بالعدل ،ثم بيان األطر واخليارات القانونية احلقوقية،
اليت ترتكز إليها هذه العالقة ،والتعريف بأبعادها وحدودها.
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()1
املبحث األول

بصائر قرآنية
مفهوم األمر المولوي في أداء األمانة

جرى يف الفصل السابق بعض التفصيل يف كلمة ﱫ ﯛﱪ يف اآلية
الكرمية ،ومبانيها ونطاقها ،واستكما ً
ال للدراسة ،سيجري البحث لبيان
طبيعة األمر الوارد يف ﱫ ﯛﱪ ،جلهة كونه أمراً مولوياً أم أمراً إرشادياً.
املستظهر أن األمر املذكور يف اآلية الشريفة ،هو أمر مولوي ،أي أنه
أمر صادر من املوىل جل وعال ،مبا هو موىل معم ً
ال مقام مولويّته ،على ما
ارتضيناه من التعريف لألمر املولوي ،يف كتاب "األوامر املولوية واإلرشادية".
فتكون هذه اآلية ﱫ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱪ ،نظري
تلك اآلية القرآنية الكرمية اليت تقول :ﱫﭻﭼﭽﭾ ﭿﱪ(((.
وملا كان األمر مولوياً ،فإنه يتطلب بيان الثمرة من مولويته ،إن من
الثمرات :استحقاق العقاب باملخالفة ،واستحقاق الثواب باملوافقة .مبعنى
أن اإلنسان لو أ ّدى األمانات إىل أهلها ،فإنه يستحق الثواب من اهلل سبحانه
وتعاىل ،إضافة إىل ثناء الناس ،ورضا الوجدان والضمري ،وكذلك فهو
يستحق األجر األخروي ،ولو خان اإلنسان األمانة ،فإنه سيستحق العقوبة
((( سورة النحل.90:
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والعياذ باهلل.
تقييم بعض أدلة إرشادية األمر بأداء األمانة

لكن البعض احتمل ،أو ذهب إىل أن األمر يف ذلك إرشادي ،كأوامر
الطبيب بقوله" :اشرب الدواء الفالني" أو "كل املادة الفالنية" ،فهذا األمر
ليس مولوياً ،وإمنا هو أمر ناصح وإرشاد.
أي :إنه إرشاد من اهلل سبحانه وتعاىل حلكم العقل ،وهذا سيؤول إىل
عدم العقوبة باملخالفة ،فلو خالف اإلنسان هذا األمر ،فعل قبيحاً لكن ال
عقوبة ترتتب على فعله ،وميكن أن يستدل هلذا الرأي خبتام اآلية الشريفة،
حيث يقول اهلل سبحانه وتعاىل :ﱫ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﱪ.
واملوعظة ظاهرة يف اإلرشادية ،كما يستظهر من قوله تعاىل[ :نِ ِع َّما
أن األمر املقرون بذكر
يَ ِع ُظ ُك ْم بِ ِه] ،وكأنه يف مقام التعليل ،والبعض يرى ّ
العلة إرشادي.
وهذا االحتمال الثاني ،ال نرى صحته من حيث املصداق واملفردة
اخلارجية ،ومن حيث الكلّي واإلطار العام والقاعدة الكلّية ،وبعبارة
أخرى :هذا الرأي مناقش فيه صغرى وكربى.
وتوضيح ذلك:
إن األصل يف األوامر الصادرة من املوىل هو كونها مولوية ،قد أمر بها
اهلل مبا هو موىل ،وأما قرينة ﱫ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﱪ ،فيجاب عنها بـ :إن
املوعظة ال تتنافى مع األمر املولوي ،فهما جيتمعان؛ ألن املوىل إذا كان
حكيماً ،وكانت أوامره صادرة ونابعة من مصاحل ومفاسد يف املتعلقات ـ كما
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هو رأي اإلمامية ـ لكانت فيها فائدة دنيوية وأخروية.
وعلى هذا فإن الصالة فيها فائدة دينوية وأخروية ،وكذا فريضة الصوم
فيها فائدة دنيوية وأخروية ،وأيضاً العدل فيه فائدة دنيوية وأخروية،
واإلحسان فيه فائدة دنيوية وأخروية.
بل نقول:
إن قوله تعاىل :ﱫ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﱪ مشرياً إىل املوعظة اليت سبقت،
أنسب باألمر املولوي منها باألمر اإلرشادي ،جلهة كونها تكشف عن مصلحة
أخروية.
فإن "أعظك" و"املوعظة" ،ال تستخدم عادة يف املنافع املادية ،فإن الطبيب
ال يقول للمريض" :أعظك بأن تشرب الدواء" ،بل يقول" :أنصحك بأن
تشرب الدواء".
فاملوعظة عادة تستخدم يف الشؤون األخروية ،وهي اليت تتناسب بشكل
أكرب مع شأن املوىل ،فمبدئياً مل يقل اهلل" :إن اهلل نعما ينصحكم به" ،بل
قال :ﱫ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﱪ.
فمادة املوعظة أنسب باألمر املولوي منها باألمر اإلرشادي؛ ألنها تشري
إىل اجلانب األخروي ،وتكشف عن الفائدة الغيبية املرتتبة على ذلك أيضاً،
مع عدم النفي للفوائد الدنيوية.
هذا من الناحية الكربوية ،وأما من ناحية كربى الكربى :سنفرتض أن
األمر هنا إرشادي ،لكن هذا ال ينفي أن هذا األمر اإلرشادي ترتتب على
خمالفة املأمور به العقوبة؛ ذلك ألنه من املستقالت العقلية اليت لو خالفها
اإلنسان ،يستحق العقوبة ألن العقل حكم بها.
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مبعنى أن العدل حسن وواجب ،وأن الظلم قبيح وحرام .فلو أن حاكماً
ظلم ،فإنه حتماً يستحق العقوبة من اهلل سبحانه وتعاىل ،ولو أن أباً ظلم
ابنه ،أو زوجاً ظلم زوجه ،أو جاراً ظلم جاره ،فالكل سيستحق العقوبة.
فإن ما استقل به العقل لو خالفه اإلنسان ـ حتى وإن مل يأمر به الشرع ـ
يستحق عليه العقوبة ،إمنا ال يرتتب استحقاق العقوبة إذا مل يستقل العقل
بشيء ،واملوىل مل يأمر ،فهنا ال استحقاق للعقوبة ،كمثل أوامر الطبيب.
وبتعبري آخر :إن اإلنسان يستحق العقوبة يف صورتني :األوىل إذا خالف
أوامر الشرع ،والثانية إذا خالف األوامر العقلية القطعية الصرحية؛ ذلك ألن
احلجة هلل سبحانه وتعاىل على اإلنسان ،الشرع من جهة ،والعقل من جهة
ثانية.
فإذا خالف اإلنسان هذه احلجة أو تلك احلجة استحق العقوبة ،وقد ورد
يف احلديث الشريف :إن هلل على الناس حجتني :حجة ظاهرة ،وحجة
باطنة (((.
احلجة الظاهرة هم األنبياء والرسل واألئمة ،واحلجة الباطنة هو
العقل ،وعليه فإن اهلل سبحانه وتعاىل ما دام قد احتج على اإلنسان بالعقل
يف املستقالت العقلية ،فال حيق لإلنسان أن خيالف ما يأمره به العقل ،ولو
خالف استحق العقاب.
ولو فرضنا أن هذه اآلية الشريفة آية إرشادية ،وأنه من حيث كونها
كذلك ،ال يستحق اإلنسان الظامل العقوبة ،لكن من حيث أن عقله ،قد
((( الكايف :ج 1ص 19كتاب العقل واجلهل ح .12يدرج اهلامش ,وهو متعلق بسند أو مصدر احلديث
الشريف "إن هلل على الناس حجتني".
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حكم بقبح الظلم وحبرمة الظلم ،فإنه يستحق العقاب.
وهذا مما يشهد به الوجدان ،مبعنى أنه ال حيتاج إىل هذا االستدالل
العقلي ،الذي جرت اإلشارة إليه ،والذي تفصيله يف مظانه ،إذ الوجدان
إن اإلنسان إذا خان األمانة يستحق العقوبة ،واإلنسان إذا ظلم
حيكم بذلكّ :
يستحق العقوبة.
ولذا جند احلقيقة التالية يف كل اجملتمعات ،ويف كل األديان وكل املذاهب،
بأن الظلم مرفوض ومدان،
وحتى من ال دين له ،جندهم مجيعاً حيكمون ّ
وقد خيتلف يف حتديد من هو الظامل ،لكن أصل القضية( :أن ظاملاً لو ظلم
فهو يستحق العقوبة)  ،فالقضية إذاً قضية عقلية بديهية.
واحلديث حول هذا اجلانب طويل(((  ،لكنه خيلص إىل أن من التدبّر يف
أن األمر فيها مولوي ،مبعنى صدوره عن املوىل مبا هو
اآلية الشريفة ،يتبني ّ
موىل معم ً
ال مقام مولويته.
خيل باملطلوب،
ومع ذلك إذا سلمنا بأنه كان أمراً إرشادياً فرضاً ،فإنه ال ّ
كونه أمراً جزمياً حتمياً ،قد حكم به العقل ،الذي هو حجة من الباري
وأن الشرع عندما صرح به ،سواء أ كان مرشداً إىل حكم
سبحانه وتعاىلّ ،
خيل باملقصود.
يضر وال ّ
العقل ،أم مؤسساً ،فإنه ال ّ

((( فصلنا يف كتاب "األوامر املولوية واإلرشادية" تفصل احلديث عن ضابط املولوية واإلرشادية وعن
األدلة والردود والنقوض.
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()2
املبحث الثاني

األطر القانونية يف العالقة بني الدولة والشعب

سبقت اإلشارة إىل شكل العالقة بني الدولة والشعب ،اليت ترسم يف
حتديد ماهية ونوعية الرتابط بني الدولة والشعب ،واستكما ً
ال للدراسة ،البد
من بيان الصيغة القانونية لعالقة احلاكم باحملكوم ،و إطار هذه العالقة من
وجهة نظر حقوقية أو قانونية.
إن االحتماالت يف هذا احلقل عديدة:
ّ
االحتمال األول:

أن يكون احلاكم وكي ً
ال يف تسيري األمور ،ويف تدبري شؤون البالد ،وإدارة
شؤون العباد .أي :إن العالقة بني احلاكم وبني احملكوم ،هي عالقة الوكالة،
مبعنى أن احلاكم هو وكيل من قبل الناس ،يف أن يتوىل تدبري شؤون اململكة
والبلد.
االحتمال الثاني:

أن تكون العالقة بني احلاكم واحملكوم عالقة املأذونية ،مبعنى أن الناس
قد أذنوا للحاكم بأن يتصرف يف مقدراتهم ومصائرهم ،باليت هي أحسن
وباحلسنى ،باألفضل يف شؤونهم االقتصادية والسياسية واالجتماعية وغري
ذلك ،وإذن الناس أو أي مصدر آخر ،هو املنشأ للشرعية.
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االحتمال الثالث:

يف العالقة هي اإلجارة ،مبعنى أن احلاكم أجري للناس ،و بتعبري آخر
موظف عندهم ،كما يُستخدم املوظفون يف الشركات ،ويُعطون أجرة لقاء
عمل يقومون به ،فكذا رئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء ،هؤالء كلهم
موظفون للناس براتب حمدد .وأما احتمال (اجلعالة) فمما مل يذكره أحد،
وهو مستبعد جداً ،وإن أمكن فرضه على عامل الثبوت.
االحتمال الرابع:

أن يكون عقداً مستأنفاً ،ال إجارة وال وكالة ،بل هو عقد مستأنف،
وهذا العقد املستأنف قد يصطلح عليه بالعقد االجتماعي.
االحتمال الخامس:

هو (اهلبة) ،مبعنى أن الناس قد (وهبت) حقوقها للحاكم أو امللك،
ووهبت مصائرها وممتلكاتها وثرواتها للسلطة.
االحتمال السادس:

هو الوالية ،مبعنى أن احلاكم هو موىل لألمة ،وهو ولي على األمة
ومالك لشؤونها ،مثله مثل السيد يف واليته على العبد ،فاألمة مبنزلة العبيد
واحلاكم هو املوىل ،وهو الولي((( .

((( ضروري التنويه إىل أننا ذكرنا االحتماالت السابقة مع بعض اإلضافة واحلذف وبعض التغيري ،وكان
البد من إعادة ذكر لرؤوس النقاط لتتم دراستها ولتتم احملاكمة بينها.
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مقاربة في حدود الوكالة بين الحاكم والمحكوم
 -1إذا كانت العالقة بني الشعب واحلاكم هي عالقة (الوكالة) ،فالبد

للحاكم أو الرئيس أن يتقيد حبدودها ،وحدودها هي:
أ -التصرف في حدود الوكالة

التحرك والتصرف يف حدود دائرة الوكالة ,مبعنى أن احلاكم ليس له احلق
يف أن يتجاوز هذه احلدود ،وذلك كما لو وكل بعض الناس شخصاً ،يف أن
يبيع داراً هلم ،فهو وكيل عنهم يف هذا احلد ،وليس له أن يهب الدار مثالً،
كما ليس له أن يؤجرها ،أو أن يتصرف بها على حنو آخر ،كأن يقوم بهدمها
ليبين أخرى مكانها ،فهو وكيل يف حدود وكالته فقط.
وبعبارة أخرى:
إن كون احلاكم وكي ً
ال من قبل الناس ،يعين أنه ال حيق له أن يتصرف
ّ
زائداً على حدود الوكالة ،يف املعاهدات الدولية أو يف الشؤون الداخلية:
االقتصادية أو غريها.
فقد وكلّه الناس بهذا املقدار فقط يف مصاحلهم ،وفيما يصلح شأنهم،
فإذا تصرف يف خارج هذه الدائرة ،سواء راعى مصاحله الشخصية ،أم انطلق
عن اجتهادات فكرية ،فإنه يكون عندئ ٍذ قد حترك خارج حدود صالحياته.
وعليه فإن احلد األول للوكيل ،أنه ال حيق له أن يتصرف يف خارج حدود
صالحياته كوكيل ،وإذا فعل ذلك فهو خائن؛ ألنه ليست له أية سلطة
وصالحية ذاتية ،إمنا الصالحية نابعة من املوكّل.
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ب -حق عزل الوكيل الحاكم

أما احلد الثاني للوكيل ،فهو أن املوكّل يستطيع أن يعزله ،كما أن الوكيل
يستطيع أن يستقيل؛ وذلك ألن الوكالة عقد جائز ،فإذا انتخب الناس
احلاكم ملدة أربع سنوات مثالً ،وقلنا إن هذا العقد هو عقد الوكالة ،كان
هلم عزله متى أرادوا.
فإنه من زاوية االحتماالت ،ميكن للناس مباشرة كما ميكن هلم أن خيولوا
جملس األمة أو النواب "الربملان" أن يقنّن ذلك ،مبعنى إبرام عقد الوكالة مع
شخص ليحكمهم ،فبنا ًء على هذا فهو بعزل األمة ينعزل ،وباستقالته أيضاً
ٍ
تنتهي وكالته.
ويف هذا اإلطار القانوني ،فإن األمة قادرة على عزل الوكيل (أي احلاكم)
متى شاءت ،حتى بدون مربر من قصور أو تقصري .فليس بالضرورة أن يكون
عزل الوكيل لصدور خيانة منه ،وذلك كما لو كان ألحدهم وكيل يف إدارة
أعماله ،فإنه ال جيب عليه أن يستمر معه يف الوكالة ،بل له متى شاء أن يعزله
وينتهي األمر ،فالوكالة يف حد ذاتها عقد جائز.
ج -حق نقض قرارات الحاكم

اإلطار أو احلد اآلخر للوكالة ،هو أن الوكيل لو تصرف خارج دائرة
صالحياته ،فهذا التصرف إما باطل وإما فضولي ،فإنه إذا كان العقد عقداً
فضولياً ،فإنه موقوف على إجازة املوكلني ،فإذا أجاز الناس بعد ذلك قراراته
وعقوده وعهوده الدولية والداخلية ،صح العقد وإال فال يصح.
ومن مفردات ومصاديق هذا اإلطار وهذا احلد :االتفاقات األمنية،
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وهي من األهمية مبكان ،إذ يعقدها الكثري من الطغاة واملستبدين واحلكومات
الدكتاتورية مع القوى االستعمارية ،وبدون شفافية مع الناس ،ومن دون
إعالمهم حبدود هذه االتفاقية األمنية ،أو العسكرية .فهذه كلها تعد خيانة يف
األمانة ،إذ ليس للوكيل احلق أن خيفي عن موكله أفعاله.
ومن املفردات واملصاديق :االتفاقيات االقتصادية والتجارية يف االسترياد
والتصدير ،كماً وكيفاً ونوعاً وزمناً وأطرافاً.
كما أن من املفردات :االتفاقيات الثقافية والعلمية ،وتتضح الصورة أكثر
بأن منثل بها لو وكّل أحدهم شخصاً يف بيع داره ،أو يف تزويج ابنته ـ برضاها
طبعاً ـ أو يف أي شيء آخر.
فليس للوكيل احلق يف أن خيفي عن موكله اخلصوصيات ونقاط الضعف
أو القوة ،أو أن يتسرت على ما يصنع ،فعليه أن حييط املوكل علماً بأي تصرف
يقوم به يف دائرة الوكالة ،مما حيتمل أن ال يكون املوكّل راضياً به.
إذ من الواضح أن إخفاء أفعاله ،خالف حكم العقل والقانون ،عندما
يكون يف إطار باب الوكالة وشبهها.
ومن الواضح أن أكثر ـ إن مل يكن كل ـ االتفاقات األمنية اليت تعقدها
الدول خاصة يف احلكومات املستبدة ،ال يعلم الناس حقيقتها ،وال يعلمون
أبعادها وحدودها ،وقد أبرمها املسئول األمين مع املسئول األمين اآلخر
الذي يقابله ،أو وزير الدفاع مع الوزير اآلخر ،وعلى أساس أنه اتفاق مربم
بني هذين البلدين.
عليه فالوكيل ال حيق له أن يتحرك ،إال يف حدود الصالحيات اليت
منحها له املوكّل ،فلو فرض أن الوكيل أجرى عقد صلح أو عهد ،أو تعامل
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اقتصادي ،مع دولة أخرى بدون رضا الناس ،وبدون علمهم ،فإن هذا
العقد هو يف خارج دائرة صالحياته.
فـ:
-1يكون فضولياً ،إذا كان يتحمل الفضولية ،فيحتاج إىل إجازة ،وإال

فال يكون نافذاً.
-2ويكون باط ً
ال بال قيد ،إذا مل يتحمل الفضولية كاإليقاعات.
د -ال حيق للوكيل االستئساد على موكله
اإلطار أو احلد اآلخر يف الوكالة ،أن الوكيل ال يستطيع وال حيق له أن
يستأسد على املوكّل ،كما تفعل احلكومات الدكتاتورية واملستبدة ،وحتى
اليت تدعي الدميقراطية منها إذا استأسدت على الناس ،فهي بهذا خترج عن
دائرة ذلك العقد ،سواء أ كان العقد امسه الوكالة ،كما هو احلالة موضوع
البحث ،أم العقد املستأنف.
ففي العقد االجتماعي أيضاً ،ال حيق للوكيل أن يستأسد على املوكِّل كأن
يقول له" :أطعين وإال أسجنك" أو "أصادر حقوقك العامة أو اخلاصة" ،وهو
منطق الطغاة.
وتتضح الصورة أكثر بالتمسك مبالك الدار الذي يقول له وكيله :بأنه
ليس له حق التدخل يف شؤونه ،أي شؤون املوكِّل! وكأنه يعتربها شؤونه هو
ـ أي الوكيل ـ اخلاصة به!!
فيمنعه من التدخل يف شؤون داره ،ماحناً لنفسه احلق يف أن يبيع هذه الدار
ملن يشاء وكيف يقرر ،وبأية قيمة يراها ،وإن كان بنصف قيمتها مثالً ،وإن
تدخل املالك ،وطالبه بالعدل واإلنصاف واحلكمة والتقيد حبدود الوكالة أو
ّ
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العقد املستأنف ،فإن الوكيل سوف يهدده بالسجن و التنكيل ،وإن هذا متاماً
هو حال احلكومات املستبدة يف تعاملها مع شعوبها.
الماء الملكي وتعذيب الرازي

وإليكم هذا الشاهد التارخيي على منط تعامل الطغاة مع الناس ومع
الكفاءات ،وقد نقله الوالد ،يف كتاب "ممارسة التغيري إلنقاذ املسلمني"،
وهو:
إن أحد أشهر وأبرز األطباء والعلماء وهو "حممد بن زكريا" ،الطبيب
املعروف ،كتب كتاباً لعلّه يف الطب أو علم الكيمياء ،وتطرق فيه إىل معادلة
علمية دقيقة ،لكيفية حتويل بعض العناصر إىل عنصر آخر ،كمثل حتويل
النحاس إىل ذهب.
هذا األمل التارخيي الذي سعى كثري من الناس وراءه ،حيث يعتقد بعض
العلماء أنه من الناحية العلمية النظرية ،ميكن لعنصر كالنحاس أن يتحول إىل
عنصر آخر كالذهب ،لكن تو ّفر اآلليات هلذا التحويل ،هو موضوع آخر.
أن مادة
ضمن كتابه ،معادلة كيماوية تبني ّ
فالطبيب حممد بن زكريا قد ّ
كيماوية معينة لو مزجت مبواد كيمياوية أخرى خاصة ومبقادير حمددة ،ثم
صهر النحاس حتى ذاب ،ومزج بتلك املواد الكيماوية ،فإن مركّب النحاس
مسيت املادة "باملاء امللكي".
سيتحول إىل ذهب ،وقد ّ
واملهم يف األمر أن كتاب بن زكريا وصل إىل يد احلاكم أو امللك ،فاستدعاه
هذا امللك ،وعرض عليه استالم أطنان من النحاس ،ليحولهّ ا إىل ذهب.
فقال له الطبيب حممد بن زكريا :بأن علومه نظرية ،وليست علوماً
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وأن هذا العمل حيتاج إىل إمكانات
خمتربية أو معملية ،وأنه ال ميلك معمالًّ ،
وخربة عملية جتريبية.
إذ ليس كل إنسان يتوصل إىل معادلة علمية ،مبقدوره جتربتها عملياً،
وتعميمها للتطبيق؛ ألن ذلك حيتاج إىل أجهزة متطورة مبستوى املعادلة
النظرية.
وهذا كالم منطقي كما هو واضح  ،إال أن امللك كرر أمره البن زكريا،
حيول تلك األطنان من النحاس إىل ذهب وهذا أمر ملكي.
بأنه جيب عليه أن ّ
فكرر بن زكريا اجلواب بأنه غري قادر على ذلك ،فأمر امللك جالديه بأن
ميسكوا هذا الطبيب ،مع الكتاب الذي ألّفه ـ وكانت الكتب قدمياً تغلف
أحيانا بأغلفة جلدية ثقيلة ـ وكان هذا الكتاب ثقيالً.
فهذا احلاكم املستبد ،الذي يفرتض به وكي ً
ال من قبل هؤالء الناس ،أمر
اجلالد أن يأخذ الكتاب ،ويضرب به رأس هذا الطبيب بقوة وشدة وعنف،
مراراً كثرية ولفرتة طويلة ،حتى فقد بصره جراء ذلك.
وبعد هذه القضية ،عاش إىل آخر عمره أعمى كفيفاً ،ال لشيء سوى أن
تلك كانت هي رغبة هذا احلاكم اجلائر املستبد.
وهكذا اآلن حال حكومات بالدنا القمعية ،تتعامل هكذا مع الناس،
حتظر على الناس حتى حق اخلروج يف مظاهرة سلمية للمطالبة حبقوقهم ،مع
أن التظاهر السلمي حق مكفول لكل إنسان ،واستبدال احلاكم حق مكفول
أيضاً ،عرب صناديق االنتخاب ،فكيف ال يكون للموكل احلق يف أن يقول
شيئاً ،ويكون الوكيل مستبداً؟.
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اإلطار القانوني لإلذن في العالقة بين الحاكم والمحكوم

أما الرأي أو االحتمال الثاني ،فهو أن يكون احلاكم "مأذوناً" من قبل
الشعب يف إدارة البالد.
والفرق بني الوكيل واملأذون هو فرق لطيف ،فإن الوكالة عقدّ ،أما اإلذن
فهو إيقاع ،وهذا يعين:
أن اإلذن ال يشرتط
إن الوكالة تنعقد بشرط قبول الوكيل هلا ،يف حني ّّ 1
فيه ذلك ،وذلك يعين أن املالك لو قال" :آذن لك بأن جتلس يف داري ،أو
آذن لك بأن تبيع داري" ،فإن املأذون ال ضرورة ألن يقول" :قبلت" ،كي
يتفعل ،بل يصح (اإلذن) حتى بدون قبول املأذون.
يتنجز اإلذن أو ّ
أما إذا قال املالك" :وكلتك يف أن تبيع داري" ،فإنه ال يصبح وكيالً ،إال
إن يقبل ذلك بقول أو بفعل.
أن املأذون لو قال" :ال أقبل هذا اإلذن" ،فإنه ال يسقط
-2والفرق الثاني ّ
هذا اإلذن؛ ألنه إيقاع .مبعنى لو عدل عن رفضه ،وقبل بعد االمتناع ،فله
احلق ما دام اإلذن موجوداً.
أما يف الوكالة فإنه لو قال" :ال أقبل" ،سقطت الوكالة ،ومل يعد مبقدوره
أن يقبلها ،إال إذا ج ّدد املوكّل الوكالة له.
( -3املأذونية) تعد عرفاً مرتبة أدنى من مرتبة الوكالة.
إن هذه الصيغة عادة ،غري مطروحة يف أوساط املقننني واملشرعني،
ولكننا ندعو املقننني لدراسة هذا اخليار أيضاً يف مناصب رئيس اجلمهورية،
رئيس الوزراء ،رئيس الربملان ،أو ما أشبه ذلك ،كلّهم أو بعضهم ،ويف كل
القضايا أو يف بعضها ،بأن يكونوا مأذونني ال غري.
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مبعنى أن يكون هلم (إذن) من األمة فقط ،وأن ميارسوا صالحيات معينة
ال غري ،وهذه الصيغة يف العالقة بني الدولة والشعب ،تشرتك مع الصيغة
األوىل ،يف قواسم مشرتكة واضحة.
اإلطار القانوني لإلجارة بين الحاكم والمحكوم

اإلطار واحملتمل الثالث هو اإلجارة ،مبعنى أن يكون احلاكم "أجرياً" من
قبل الناس.
وأما حدود اإلجارة فهي:
-1اإلجارة عقد يشرتط فيه الرضا من الطرفني ،فال تنعقد مع اإلكراه.
فلو كان أحد الطرفني مكرهاً على اإلجارة ،فال تنعقد اإلجارة ،وعندها ال
حق لألجري بالتصرف.
وعند تطبيق هذه املعادلة على احلكام ،يتبني أن احلاكم كونه أجرياً من
قبل الناس ،فإنه ال يستطيع أن يفرض نفسه عليهم دون رضا طوعي منهم،
وذلك كمثل مالك الدار الذي يرغب بتأجريه إزاء مبلغ ما ،فإذا كان مكرهاً،
ال تقع هذه اإلجارة ،وتكون باطلة.
وعليه فاإلجارة ال تقع إال عن رضا وطوع واختيار الناس ،خبالف
البالد املستبدة ،اليت حيكم حكامها دون رضا الشعب ،بداللة تكميم احلاكم
لألفواه ،وامتالء السجون ،وعدم وجود الصحافة احلرة اليت تقيّم أعمال
احلاكم والرئيس والقائد ،وتنتقده باستمرار ،وبداللة إسقاطهم للحاكم بعد
حني.
املستأجر ،جيب أن يكون
أن
-2واإلطار أو احلد اآلخر لإلجارة ،هو ّ
َ
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واجداً لشرائط خاصة.
ومن الشرائط ما أشارت إليه اآلية الشريفة ،إذ تقول :ﱫ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﱪ(((  ،ففي فرض استئجار رجل حريف لعمل ما،
ينبغي أن يكون:
أ -قوياً ،أي أن يقوى على العمل.
ب-وأميناً لينجزه بإتقان.
وجيري وفق هذه القاعدة القرآنية تقييم احلاكم ،وضرورة أن يكون
بالفعل قوياً ،مبعنى أن يقوى على تدبري البالد وإدارة العباد أو ً
ال ،ثم كونه
أميناً ثانياً.
فبهذا اإلطار تقع اإلجارة ،وتتحدد العالقة بني احلاكم والشعب ،وهذا
يعين أن (القوة والكفاءة واألمانة) ،هي شروط بنحو العلة املبقية أيضاً ،ال
العلة احمل ِدثة فقط.
فلو فقد احلاكم أحد الشرطني ،فال حيق له التصرف احلكومي إال بتجديد
عقده مع الناس ،على أن الفرق بني اإلجارة العادية وإجارة احلاكم ،هو:
إن املؤجر يف الشؤون الشخصية له أن يؤجر ألعماله (كخياطة مالبسه مثالً)
غري األمني أو غري الكفء ،واإلجارة منعقدة ما مل تكن سفهائية ـ وإن
حرم على األجري اخليانة كما هو واضح ـ أما استئجار احلاكم فال يصح إال
بالشرطني ،كون أدلة اإلجارة منصرفة عن الشمول ملثله مما ارتبط مبصائر
الناس وحقوقهم العامة ،فإنها من الشؤون اخلطرية.
((( سورة القصص.26 :
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إطار الوالية بين الحاكم والمحكوم

اإلطار أو االحتمال اآلخر هو الوالية ،وذلك أن تكون صيغة العالقة بني
الدولة والشعب وإطارها هو الوالية .وتلك هي الصيغة األخرى للعالقة بني
احلاكم واحملكوم.
والغريب أن الطغاة يعتربون أنفسهم ذوي والية على الناس ،وأن الناس
عبيد هلم ،وال يقولون إنهم وكالء من قبل الناس ،وإذا قالوا ذلك بألسنتهم
فقد كذبوا بأفعاهلم ومواقفهم.
إذ يف مرحلة العمل والقرارات جند أن احلاكم املستبد ال يعترب نفسه وكيالً،
وإال ملا استأسد على موكليه" الناس" ،وملا صادر حقوقهم.
كمثل ذلك احلاكم الطاغية الذي خرج قبل فرتة للناس ،وقال( :إنه اآلن
قد فهمهم)! ،بعد ثالثني أو أربعني سنة ،مل يكن يفهم فيها الناس ،اآلن
وقد ثار عليه الناس وبعد أن جتاوزه الزمن وجاءه الطوفان ،يقول( :اآلن قد
فهمتكم!).
إن هؤالء احلكام مطالبون قبل أن جيرفهم الطوفان ،وقبل تأجج غضب
الناس ،أن يعودوا إىل رشدهم ،وأن يعملوا مبقتضى ذاك العقد االجتماعي
بينهم وبني الناس ،أو أن يعملوا مبقتضى الوكالة أو مبقتضى اإلجارة.
النموذج الباميالكي في الحكم

والغريب أن حكام البالد اإلسالمية هم عموماً حكام على الطريقة
(الباميالكية) بشكل أو بآخر ،وتوضيحاً لذلك نقول:
يذكر علماء االجتماع وعلماء احلقوق ،مثا ً
ال معاصراً هلذا النموذج
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تسمى "باميالكي" تقع بالقرب من
يف احلكم ـ وهو مثال لطيف ـ ففي بالد ّ
الكامريون ،جند أن الذي حيكمها شخص يسمى "فو" ،كناية عن ذلك
احلاكم الذي يعترب ممث ً
ال لألرواح كما أنه ممثل لإلله ،وتتجسد فيه السلطة
الدينية والدنيوية معاً.
والبلد مقسم إىل مناطق ،كل منطقة يسموها "غانغ" ،ولكل منها رئيس
مستبد مطاع ،وتتجلى الصورة البدائية ،يف عالمات ملكيته وإلوهيته ،وهي
مظلة أو حمفة ملكية ،وهناك منصة وهناك جواهر ،وتاج ومالبس مزركشة،
وعصا معينة ترمز إىل ارتباطه باألرواح ،فهذه هي بلدة باميالكي ،لكنها يف
احلقيقة ترجع إىل عهد ما قبل ظهور الدولة.
واحلقيقة أن البالد االستبدادية ال ختتلف كثرياً عن النموذج "الباميالكي"
املناظر
مع بعض التغيري ،والرتوش واملظاهر والعصرنة ،لكن هنالك الكثري ِ
هلا ،مثل قصور احلاكم ،وملكياته ورصيده املالي ،اليت مل يكن له منها
شيء قبل تسلّمه احلكم.
وهو مظهر هلذا الطغيان ومظهر للوالية ،وكذا القصور الفارهة الفخمة،
وعالئم الكربياء مثل :البساط األمحر ،والتحية العسكرية ،واالستعراض
العسكري ،واملوسيقى العسكرية ،اليت تالحظ حتى يف البالد اليت تسمى
بالدميقراطية.
فهذه مظاهر قدمية ،تعكس عقلية قدمية ،وكلها بدائل عصرية لتلك
العقلية "الباميالكية" القدمية ،وقد استبدلت العصا واألرواح ،بالشرطة
القمعية والسجون واملنايف ،واستبدل التاج واجلواهر بأرصدة يف املصارف
السويسرية وغريها.
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واحلاصل :إن العقلية القدمية ،هي نفسها احلاكمة يف األنظمة املستبدة
املعاصرة ،والدولة فيها ليست دولة مؤسسات ،بل املوجود هو حكم الفرد،
بغياب املؤسسات الدستورية ومؤسسات اجملتمع املدني ،إال باملقدار الذي هو
خارج عن اختياره.
وهكذا جند أن هذه هي الصيغة األخرى للعالقة بني احلاكم واحملكوم
وهي صيغة (الوالية) ،بصيغها املختلفة وألوانها وأطيافها املتعددة ،واليت
وأن الناس عبيد هلم،
مبوجبها يعترب الطغاة أنفسهم ذوي والية على الناسّ ،
حتى إذا صرحوا بغري ذلك.
خنتم كالمنا بكلمة ألمري املؤمنني وموىل املوحدين علي بن أبي طالب،
ص ُفوا الن ِ
ِ
حيث يقول يف نهج البالغة :فَأَنْ ِ
اصبِ ُروا لِ َح َوائِ ِج ِه ْم؛
َّاس م ْن أَ�نُْفس ُك ْم َو ْ
َ
الر ِعيَّ ِةَ ،وُوَك اَلءُ الأْ َُّم ِةَ ،و ُس َف َراءُ الأْ َئِ َّم ِة((( .
فَِإنَّ ُك ْم ُخ َّزا ُن َّ
ك
ك بِطُ ْع َم ٍةَ ،ولَ ِكنَّهُ فِي عُنُ ِق َ
س لَ َ
كما يقول يف كتاب آخر :وَإِ َّن َع َملَ َ
ك لَْي َ
أ ََمانَةٌ(((  ،فإن احلاكم أمني وليس ولياً على الناس ومالكاً لرقابهم.
إطار العقد المستأنف بين الحاكم والمحكوم

العقد املستأنف ،هو اإلطار أو االحتمال اآلخر ،يف العالقة بني الدولة
والشعب ،وهو ما سيجري إرجاؤه للتفصيل به ،يف البحث القادم ،إن شاء
اهلل تعاىل.
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يوفقنا مجيعاً ،للعمل بهذه اآلية القرآنية
((( نهج البالغة ،الرسائل :رقم 51ومن كتاب له إىل عماله على اخلراج.

(((  3نهج البالغة ،الرسائل :رقم 5ومن كتاب له إىل أشعث بن قيس عامل أذربيجان.
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الكرمية ،حيث يقول تعاىل :ﱫ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﱪ.
()3
املبحث الثالث

إجابات على أسئلة فقهية ذات عالقة باملوضوع
الحركات السياسية واإلخفاق في التجارب الديمقراطية
السؤال:

يف ظل جتارب مريرة عاشتها بالد املسلمني ،قد أخفقت األحزاب العلمانية
واإلسالمية على حد سواء ،يف جتسيد قيم احلرية والدميقراطية عملياً ،فهل
يف الناهج تكمن املشكلة أم يف املنهج؟.
الجواب:

هذا السؤال بدوره يقودنا إىل سؤال آخر ،هو :هل ميكن لألحزاب
واجلماعات الثورية اليت تصل إىل احلكم ،إسالمية كانت أم علمانية أم
غريها أن حتقق الدميقراطية ،أو حتقق حكم اإلسالم والشورى؟.
يف الواقع إن األشياء تعرف جبذورها ،واملاضي هو مرآة املستقبل ،فإذا
أردنا أن نعرف هذا اإلنسان ،وكيف يتعامل إذا سلمنا بيده إدارة شركة
معينة ،فلننظر إىل ماضيه وكيف كان يتعامل سابقاً.
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هل كان يتعامل بطريقة دميقراطية أو استبدادية؟.
وهل عمل برواية :أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله؟.
وهل اجتنب االستبداد الذي قال عنه رسول اهلل وأمري املؤمنني يف
املئات من الروايات :من استبد برأيه هلك((( و من شاور الرجال شاركها
في عقولها(((  ،إىل غري ذلك؟.
وقد مجع الوالد قرابة مائيت رواية  ،يف كتاب "احلريات اإلسالمية"،
ويف كتاب "الشورى يف اإلسالم" ،وهي موجودة يف ثنايا (البحار) ،ويف
(الوسائل) ،ويف (مستدرك الوسائل) ،و(جامع أحاديث الشيعة) ،ويف
كتاب (العشرة) ،ويف غريها من الكتب.
والشاهد يف هذا احلقل ،هو أن املاضي يكشف عن املستقبل ،فهذا الذي
سجل
صار رئيس شركة ،إذا أردنا أن نعرف كيف سيتعامل ،فلننظر إىل ّ
تعامله مع أهله وعائلته ،أو لننظر إىل تارخيه وسريته الذاتية ( )CVعندما
كان مديراً ملدرسة ،أو شركة أخرى ،أو كان يف أي موقع آخر.
إن ماضي هذه األحزاب أو اجلماعات ،إسالمية كان أو غري إسالمية،
يكشف عن مستقبلها هو اآلخر ،وذلك يف حبث موضوعي ،وبدون جتريح
أو تنقيص.
بل إن نفس هذا احلزب إذا أراد أن يعرف نفسه ،وأنه بالفعل لو وصل
للحكم ،سيعمل مببدأ الشورى اإلسالمية أو الدميقراطية ،ويعطي احلريات
واحلقوق للناس ،فعليه أن يالحظ تعامله احلالي يف داخل حزبه.
((( نهج البالغة ،قصار احلكم :رقم.161
((( نهج البالغة ،قصار احلكم :رقم.161
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هل هناك انتخابات حقيقة؟.
هل هناك تداول سلمي للسلطة يف داخل هذا احلزب ،أو هذا التجمع،
أو هذا االحتاد ،أو هذه النقابة؟.
وذلك ألن القاعدة العامة ،هي أن اإلنسان يعمل يف مستقبل أيامه على
نفس ما تطبّع عليه يف ماضيها ،فليست لإلنسان طبيعتان .فلو كان ملدة
ال من انتمائه للحزب أو االحتاد أو النقابة أو الشركة ،مسئو ً
عشرين سنة مث ً
ال
يتعامل بشكل استبدادي ،فهل يعقل أنه مبجرد أن يصبح حاكماً ،سيتحول
إىل دميقراطي؟.
إن هذا ليس معقو ً
ال ،إن هذا االنقالب املاهوي مستحيل( ،واملقصود
املعنى العريف للمستحيل).
وإذا عرفنا أن مستقبل أي حزب أو أية مجاعة ،يعرف وتعرف آفاقه
املستقبلية ،من كيفية تعامله يف املاضي مع مجاعته ،فإن علينا وعلى
املخلصني املنتمني لتلك األحزاب ،سواء كانت إسالمية أو غريها ـ وأقصد
املخلصني لإلسالم أو للوطن منهم سواء كانوا قلة أو كثرة ـ أن يسعوا من
اآلن لتطبيق قوانني اإلسالم ،يف العدل واإلحسان والشورى ،داخل احلزب
أو النقابة أو اجلامعة واملدرسة واملؤسسة.
فقد قال اهلل تعاىل :ﱫ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﱪ (((.
وقال جل امسه:ﱫ ﮞ ﮟ ﮠ ﱪ (((.
((( سورة النحل.90 :

الشورى.38 :
((( سورة ُّ
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وقال جل جالله :ﱫ ﭭ ﭮ ﭯﱪ (((.
وقال سبحانه :ﱫ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑﱪ(((.

وقال عز وجل :ﱫ ﯜ ﯝ ﯞ ﱪ (((.
وقال تعاىل:ﱫ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﱪ (((.
فهذه اآليات ونظائرها ،على املنتمني لذلك احلزب أو اجلماعة ،أن
يطبقوها يف داخل مجاعتهم ،فإن صنعوا ذلك فعندئذ األمل كبري ،بأن
املستقبل هلذه اجلماعة ،سيكون مشرقاً استشارياً عقالنياً ،كذلك مثل
حاضرها.
ان لََي ْط َغى
اإلنْ َس َ
ومع ذلك سيحتاج األمر إىل رقابة واحتياط ،إذ [كَلاَّ إِ َّن ِ
استَ ْغنَى] ((( ،فذلك حيتاج إىل توفري ضمانات أكيدة متنوعة.
* أَ ْن َرآَ ُه ْ
وعلى الناس كافة أن يطالبوا احلكام ،وأية جهة اجتماعية أو سياسية
عاملة ،أن تطبق قوانني اإلسالم يف أنفسها ،وأن يراقبوهم بدقة بالغة وعندئذ
سيغيرّ اهلل بلطفه وكرمه ما بهم أيضاً[ ،إِ َّن اهللَ لاَ يُ َغيرُِّ َما بِ َق ْو ٍم َحتَّى يُ َغيرُِّوا َما
ُس ِه ْم]((( .
بَِأنْف ِ
((( سورة آل عمران.159 :
((( سورة األعراف.157 :
((( سورة احلجرات.10 :
((( سورة َّ
املطففني.26 :
((( سورة العلق.7-6 :
((( سورة الرعد.11:
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املقدمة

إن نوعية وماهية العالقة بني السلطة واحلكومة من جهة ،وبني الشعب
ّ
وهيئات اجملتمع وعامة الناس من جهة ثانية ،تعد اإلطار املرجعي لشرعية
احلكم والسلطة ،وهي املرتكز لفاعلية الدولة واحلكومة ومؤسساتها،
وتفاصيل ومباني ذلك مستدل من اآلية الكرمية مورد البحث ،اليت تشكل
اإلطار العام واملوجه واملرشد للبحوث يف هذا العنوان ،مما يتطلب التعمق يف
البحث والتأمل فيها.
الغاية

الغاية من مباحث الفصل ،بيان مفهوم األمانة ومصاديقها من مجيع
الوجوه ،وإسقاطها على الدولة ومسئولية احلكم ،وبيان احلدود الشرعية
والعرفية والعقالئية هلا ،واألطر احلقوقية لشرعية الدولة واحلكم ،يف
إضاءات األدلة النقلية والعقلية هلا ،والبحث يف مصاديق احتماالت السيادة
املخولة للحاكم ،مع اإلجابة على مجلة أسئلة
للدولة ،والصالحيات ّ
فقهية ،تالمس موضوع البحث.
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()1
املبحث األول

بصائر قرآنية
المفهوم اللفظي لألمانة

استناداً إىل البحث والتدبر يف كلمة ﱫ ﯞﱪ ،املأمور بها يف قول
اهلل سبحانه وتعاىل:ﱫﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱪ ،تبني لنا
أن احلكم هو أمانة يف عنق احلاكم ،سواء أ كان رئيساً أم وزيراً أم مسئو ً
ال يف
أي موقع يف الدولة.
 -1األمانة والخيانة ضدان ال ثالث لهما
اإلضاءة األولى:

بأن "األمانة" من األلفاظ اليت تقتسم مع ضدها الشيء،
ينبغي العلم ّ
مبعنى أن هذه اللفظة وهذا املفهوم إذا حتقق وانطبق فإنه يطرد قسيمه ،وإذا
ارتفع فإن ضده اآلخر وهو اخليانة ،سيحل حمله فوراً.
وبتعبري آخر ،إن األمانة يف مقابلها اخليانة ،والعالقة بني األمانة واخليانة
هي عالقة الضدين اللذين ال ثالث هلما ،فلو انطبق على شيء عنوان
األمانة ،وفيما إذا كان هنالك ائتمان.
فهذا اإلنسان الذي بيده األمانة ،إما أن يكون أميناً لو حافظ على األمانة
وعمل بشروطها ،وإما أن يكون خبالف ذلك فيكون خائناً ،إذن هما ضدان
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ال ثالث هلما.
وعليه فإن احلاكم إذا مل يكن أميناً فهو خائن ،وكذلك مدير املدرسة أو
مدير الشركة أو رئيس احلزب أو النقابة أو االحتاد .فهو إما أن يكون أميناً
فيما أؤمتن فيه من حق وحقوق رعيته ،تالمذته ،أسرته ،عشريته ،شعبه،
أو وطنه .وإما أن يكون خائناً ،وذلك كالليل والنهار متاماً ،إذا الليل ارتفع
حيل النهار مكانه ،والعكس بالعكس.
فهذا الشخص إما هو خائن ـ والعياذ باهلل ـ وإما هو أمني ،وليس هنالك
حالة وسطى ،بأن يكون الشخص بني بني ،فهذا ال حيصل ،فيما لو حتقق
عنوان األمانة على شيء ،فهنا من قبيل املَل َ
َكة وعدمها.
واحلكم أعظم أمانة ،فإنه الدائرة العظمى ،الشاملة للماليني أو املليارات
أو الرتليونات من مفردات (األمانة) ومصاديقها ،فهي أمانة كبرية استثنائية،
تقع يف عنق احلاكم واحلاكمني ،واملسئول واملسئولني ،وهذا يدعو اإلنسان
يفرط يف أمانته ،مهما كان نوع هذه األمانة.
أن ال ّ
 -2أنواع األمانة
اإلضاءة الثانية:

األمانة قد تكون مادية ،وقد تكون معنوية ،أو تكون شخصية ،وقد
تكون نوعية ،قد تكون يف بعد من األبعاد ،وقد تكون شاملة ،وأمانة احلكم
بيد احلاكم ،هي أمانته مشولية.
مبعنى هو أمني على اقتصاد البلد ،على سياسة الوطن ،وعلى التحالفات،
وهو أمني على السياسة الداخلية ،كما هو أمني على السياسة اخلارجية،
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وهو مسئول عنها ،كما هو أمني على املنهج التعليمي الرتبوي الدراسي،
وعلى األمن الوطين ،وأن ال يرتك الوطن حاضنة لإلرهاب ومنتجاً له.
( -3الضرائب) أمانة ،فأين تصرف؟
اإلضاءة الثالثة:

تتطرق لبعض أبرز املصاديق يف األمانات من قوله تعاىل :ﱫﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱪ ،واليت ضيّعها احلكام وامللوك.

املصداق األول هو الضرائب ،والواضح بأنه ليس للضرائب يف اإلسالم
موقع ،وهي حمرمة شرعاً يف اإلسالم .ال توجد ضريبة يف اإلسالم إال اخلمس
والزكاة على املسلمني ،أو اجلزية واخلراج على غريهم ،كما ذكر تفصيل
ذلك السيد الوالد يف كتاب "الفقه :ج 102-101الدولة اإلسالمية"،
وكتاب "الفقه :ج 106-105السياسة" ،وغري ذلك من كتبه يف موسوعة
الفقه ،وكما ذكره الفقهاء العظام يف كتبهم الفقهية.
ولكن من املؤسف جداً أن جند هناك ضرائب باهظة يف الكثري من البالد،
تؤخذ من الناس طوعاً أو كرهاً .فهذه الضريبة اليت أخذت من الناس ،لو
مسوغاً ومربراً ،بغض النظر عن
فرض أن احلاكم أو الربملان ،قد وجد هلا ّ
فإن هذه الضرائب تكون أمانة بيد احلاكم ،فهي
املوقف من شرعية الضريبةّ ،
قد ُجبيت من الناس ،وجيب أن تصرف يف مصاحل الناس.
ولعل واحداً من أهم أسباب وعلل هذه االنتفاضات أو الثورات أو
التحركات اجلماهريية املختلفة ،يف الكثري من البالد اإلسالمية ،اليت ظهر
الكثري منها إىل السطح ،والكثري منها قد يكون ناراً حتت الرماد ،هو أن
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الشعب ال يرى احلاكم أميناً ،وال يرى وزراءه وأعوانه أمناء على أمواله،
وعلى دمائه ،وعلى حقوقه وعلى سياسته اخلارجية والداخلية ،وعلى غري
ذلك ،فإن الناس ـ مث ً
ال ـ ال يعلمون عن (معادلة الضرائب) شيئاً ،مثل:
أ-أين تصرف (الضرائب) ،إذ ليست هناك شفافية يف أبواب صرفها،
وليس هناك شيء واضح لعامة الناس ،من قبيل تقرير شهري أو فصلي
أو سنوي يعلن لعامة الناس ،عن أبواب الصرف وفصوله وتفاصيله ،وفق
التوقيتات واملواد وبشكل موثق.
ب-كما أنه ليست هناك شفافية يف موضوع مقدار الوارد من الضرائب،
وسبل حتصيلها ،وبيد َمن تصل بالضبط ،وكيف ومن يتخذ القرار يف شأن
مفرداتها؟.
ات] ،فهذه أموال الناس،
ُم أَ ْن تُ َؤ ُّدوا ا َأل َمانَ ِ
يف اآلية الكرمية[ :إِ َّن اهللَ يَ ْأ ُم ُرك ْ
ضريبة كانت أم غريها ،هي أمانة بيد احلكومة ،وعليها أداءها إىل أهلها،
وهم عامة الناس ،يف خمتلف أبعاد ما حيتاجون ،وما جيب أن ينفق عليهم،
وسيجري تفصيل ذلك مستق ً
ال ضمن البحوث اآلتية ،بإذن اهلل سبحانه
وتعاىل.
( -4األسرار) أمانة
اإلضاءة الرابعة:

املصداق اآلخر من مصاديق األمانات ،هو أسرار الرعية وأسرار البالد،
فليس للحاكم أو املسئول أن يبيع أسرار الوطن االقتصادية أو االجتماعية أو
العسكرية ،إىل احلكومات االستعمارية.
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وهذا هو اآلخر من أسباب االنتفاضات ضد احلكومات يف الدول العربية
وأن
واإلسالمية وغريها؛ ألن الناس ال تعلم ما تصنع هذه احلكومةّ ،
الكشف عن هذه األسرار للدول االستعمارية ،بل حتى للدول األخرى بل
حتى للدول احلليفة ال يرضي الناس.
سر من أسراره الشخصية ،إال يف
فإن اإلنسان يرفض أن يطلّع غريه على ّ
احلدود اليت يسمح بها ،ثم إنه إذا أباح بسره لشخص ،فمن الواجب على
من أُبيح له السر ،أن يتقيد باحملافظة على األسرار والكتمان ،والتقيد حبدود
خولت له ،ويتعامل مع اخلرب الذي ائتمنه عليه ،على ضوء
الصالحيات اليت ّ
تلك الصالحيات وضمن حدودها.
والغريب يف دولنا اإلسالمية ،أن كثرياً من أخطر األسرار االقتصادية،
والعسكرية واالجتماعية ،وغريها يف الوزارات واملؤسسات املختلفة،
وخاصة األمنية منها ويف شتى األبعاد ،وهي أمانات الشعب بذمة القائمني
عليها ،ومنهم مسئولو الشركات الكربى املرتبطني بالدولة ،وفقاً لنظامها
االقتصادي السياسي؛ الكثري من أخطر األسرار إن مل نقل كلها ،تقع بأيدي
األجانب.
وكمثال على ذلك يف العراق والسعودية وليبيا والبحرين وقطر واإلمارات
ومصر ،هل يعلم الناس فيها حدود تعاطي املسئولني ،مع اآلخرين من
األجانب والغرباء ومع املستعمرين.
وكم خبرياً أجنبياً يوجد يف املراكز احلساسة؟.
وكم مستشاراً أجنبياً يوجد يف مراكز اختاذ القرار؟.
إن ذلك كله غري معلوم لعامة الناس ،بل حتى خلواص الناس من العلماء
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وأساتذة اجلامعات والوجهاء واألحزاب ـ إن كانت مثة أحزاب ـ والعشائر
وحتى للربملان ـ إن كان مثة برملان ـ وما ذلك كله إال لغياب الشفافية لدى هذه
احلكومات.
وعليه فإن الناس هم أصحاب القرار ،وهم املعنيون باألساس مبعرفة
مقدار ائتمان حكامهم على األمانة ،ومقدار حمافظتهم عليها.
وهذا الكالم حتذير حقيقي ،ألي مسئول وحاكم ،وهو إنذار بأن الناس
سينتفضون ويثورون بوجهه ،كونه يبيع أسرار الوطن لألجانب ،حتى
أصبحوا أعرف بالوطن منه ومن أهله! هذا كله إضافة إىل مسئولية احلاكم
أمام رب العباد املنتقم اجلبار ،قال تعاىل :ﱫﰆﰇ ﰈ ﰉﱪ (((.
والواجب العقلي والشرعي األكيد على اإلنسان ـ إذا كان حكيماً ـ يف
موقع املسئولية كحاكم أو وزير أو مدير ،أن يتالفى اخلطأ متى انتبه له ،وأن
يعود إىل الناس ،وأن يكون من الناس ويف الناس ،وأن يصل حبله حببلهم
ال حببل االستعمار ،وال بسلسلة االستبداد.
إن هذه النذر املتتالية يف هذه البالد املختلفة ،اليت ثارت شعوبها ضد
حكامها ،فيها الكفاية لسائر احلكام ،لكي يغريوا أحواهلم ،وكيفية تعاطيهم
مع أسرار الوطن ،ومع أموال الناس والضرائب ،ومع مؤسسات اجملتمع
املدني واألحزاب والنقابات والعشائر وغريها.
ليست للناس مشكلة مع أية حكومة إذا التزمت باحلدود الشرعية
والعرفية والعقالئية ،اليت منحتها األمم ألولئك احلكام ،وإذا التزموا حبدود
الصافات.24 :
((( سورة َّ
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الصالحيات اليت منحت هلم ،إذ يقول اهلل سبحانه وتعاىل :ﱫﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱪ.

إمنا املشكلة كل املشكلة مع االستبداد ،والتفرد باختاذ القرار ،وكم
األفواه ،ومصادرة احلقوق ،ومأل السجون باألبرياء ،وخضمهم أموال اهلل
وأموال الناس خضم اإلبل نبتة الربيع ،كما قال أمري املؤمنني (عليه صلوات
اهلل وسالمه وحتياته) (((.
()2
املبحث الثاني

عن (السيادة) و(األمة) و(الشعب)

البد قبل أن نبدأ احلديث عن مفهوم (السيادة) وعن (األمة والشعب)،
أن نكمل البحث السابق الذي يتحدث عن اإلطار القانوني الذي حيكم
العالقة بني احلكومة وبني الشعب ،أي الصيغة القانونية للعالقة بني احلاكم
واحملكوم.
وقد جرى البحث يف االحتماالت واألقوال واآلراء املتعددة ،إذ قد
يقال :بأن الصيغة هي الوكالة .فاحلاكم واملسئولون يف الدولة هم وكالء من
قبل الناس ،وعليهم أن يتقيدوا حبدود الوكالة اليت ختوهلم يف إدارة البالد
والعباد.
((( نهجالبالغة ،اخلطب :رقم 3ومن خطبة له وهي املعروفة بالشقشقية.
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وقد يقال :بأن الصيغة والعالقة بني احلاكم واحملكوم ،هي عالقة
اإلجارة ،فاحلاكم هو أجري براتب معني للناس ،بإزاء مسئوليات معينة،
عليه أن يقوم بها.
وقد يقال :بأن العالقة بني احلاكم واحملكوم ،هي عالقة اإلذن واملأذونية.
وقد يقال :بأن العالقة هي عالقة العقد املستأنف ،مبعنى أن تكون العالقة
والصالحيات واحلدود والضوابط نابعة من عقد مستحدث مستأنف.
وهذا العقد هو عقد خمتلف عن األشكال التعاقدية املألوفة املعهودة
سابقاً .وال ينبغي النقاش يف شرعية ومشروعية العقد املستأنف وذلك ألنه
تشمله اإلطالقات واألدلة من عقالئية ومن نقلية ،فقد قال تعاىل[ :أَ ْو ُفوا
الع ُقو ِد] (((.
بِ ُ
وهذا عقد ،وكل عقد مستأنف مثل عقد التأمني ،مادام قد انطبق عليه
عنوان العقد ،ومادمنا ال نقول باحلقيقة الشرعية يف ألفاظ املعامالت ،وأنها
الع ُقو ِد]
باقية على معناها املوضوع له لغة واملستعمل فيه عرفاً ،فإن [أَ ْو ُفوا بِ ُ
يشمله.
والظاهر أن االلتزام بـ (العقد املستأنف) يف عالقة احلاكم بالناس ،ينفع
يف اخلالص من بعض الشروط املعتربة يف العقود املتعارفة.
اختالف يف بعضها وتفصيلها ،املاضوية
فإن من الشروط يف العقود ،على
ٍ
يف اإلجياب والقبول ،وتقديم اإلجياب على القبول ،واملواالة بني اإلجياب
والقبول ،والتنجيز ،والعربية ،وما أشبه ذلك.
((( سورة املائدة.1:
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ولعله ميكن القول بصحة جتاوز هذه الشروط ،كلها أو بعضها يف العقود
املستأنفة ,إذا كان بناؤها عرفاً على غريها ،فإنه اعتبار واالعتبار خفيف
املئونة ،وهو بيد املعترب ،فتأمل.
وقد يقال :بصحة أن يتجاوز العقد املستأنف ،حتى رضا آحاد الناس،
مبعنى كفاية رضا األكثرية يف انتخاب احلاكم ونفوذ حكمه حتى على األقلية
املنتخبة له ،كما هو اجلاري اآلن ،مما ال ميكن التزام مثله يف العقود
غري ِ
املتعارفة ،كاإلجارة والوكالة ،فتأمل.
ولتحقيق هذه املسائل جمال آخر فلنرتكه ملظانه من الفقه.
واالحتمال اآلخر أن العالقة هي عالقة الوالية ،وللوالية أيضاً مراتب،
وفيها أقوال ،لتبني منبعها وحدودها ،وسيجري ذكره يف املبحث الثالث بإذن
اهلل تعاىل.
مفهوم (السيادة) في الحكم ،ولمن هي؟

(السيادة) عنوان رئيسي وأساسي ومهم جداً ،جلهة حتقيق ماهيتها
وحدودها ،وحتديد أنها نابعة من (الشعب) أو من (األمة).
فسواء أ قلنا بأن العالقة هي عالقة الوكالة أم اإلجارة أم العقد املستأنف
أم غريها ،فإن السؤال الذي يفرض نفسه هوَ :من هو مصدر إعطاء السلطة
والتخويل؟.
فمث ً
ال لو قلنا :إن احلكومة إمنا هي (بالوكالة) ،فيسأل عندئ ٍذ :فمن هو
املو ِكل ،هل املو ِكل هو (الشعب) ،أو املوكل هو (األمة)؟.
وهنالك احتمال آخر ،هو أن املو ِكل هو جهة أخرى ال هذا وال ذاك،
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وهو اهلل سبحانه وتعاىل ،وهناك رأي رابع  ،سيأتي ذكره بإذن اهلل تعاىل.
وكذلك لو قلنا :بأن العالقة هي عالقة (اإلجارة) ،فمن هو األجري ومن
هو املستأجر ،هل املستأجر هو الشعب ،أو هو (األمة) أو غريهما؟.
وكذلك احلال لو قلنا :إن العالقة هي (اإلذن) ،أو (العقد املستأنف)،
أو (التفويض) أو غري ذلك ،فمن هما طرفا العقد؟.
ألن احلكومة هي الطرف األول ،لكن الطرف اآلخر الذي أجرى العقد
مع هذه احلكومة ،هل هو الشعب ،أو هو األمة؟.
وبتعبري آخر( :السيادة) هل هي للشعب أم هي لألمة؟.
أن هاتني النظريتني أو املدرستني ،ال تتنافيان
ومن الضروري التنبيه على ّ
مع معتقد اإلهليني ،الذين يذهبون إىل أن السيادة هي هلل سبحانه وتعاىل.
وذلك ألنه ميكن لإلنسان أن يلتزم بأن السيادة هي هلل كما هو كذلك بال
شك ،ويلتزم يف الوقت نفسه ـ إذا ساقه إليه الدليل ـ بأن هذه السيادة أوكلها
اهلل تعاىل إىل (األمة) أو أوكلها (للشعب) ،أو أوكلها لثلة خاصة ،هم مث ً
ال
(أهل احلل والعقد) ،أو (شورى مراجع التقليد) ،أو غري ذلك.
إذن ال تنايف من حيث املبدأ بني الفكرتني ،وبني السيادة اإلهلية ،وهذا
حبث سيأتي الحقاً بإذن اهلل تعاىل((( .
ما هو الفرق بين الشعب واألمة؟

يف البداية نتساءل ما هو الفارق بني (الشعب) وبني (األمة)؟.
واجلواب :إن الفارق كبري ،فإن (الشعب) يعين آحاد الناس ،فالسيادة

((( سيأتي تفصيل الكالم يف اجلزء الثاني إذا شاء اهلل تعاىل.
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للشعب ،تعين أن آحاد هؤالء الناس ،هم َمن ميتلكون السيادة ،وميتلكون
احلق يف تقرير مصريهم ،عرب انتخاب احلاكم ،الذي جتري على يديه
مصاحلهم.
ومن الضروري هنا أن نشري تأكيداً ،إىل أن حق الناس يف تقرير مصريهم
أمر بديهي .ولتقريب ذلك إىل األذهان نقول :إنه كحق اإلنسان بالنسبة ملنزله
أو حمل عمله ،فإنه ميتلك احلق يف التصرف يف بيته ،من تغيري يف التصميم أو
التأثيث أو البيع أو اإلجيار ،إىل غري ذلك.
وإذا سلب اإلنسان من هذا احلق يف بيته ،فإنه يعين مصادرة حقه الشرعي
والعريف والعقلي ،والغريب أن احلكومات اآلن تتدخل حتى يف ذلك ،فهي
تسلب اإلنسان حتى حقه يف اهلندسة الداخلية يف بيته ،إال أن يستأذنهم،
عرب روتني وبريوقراطية مقيتة ،وحبدود وقيود ،وأحياناً مع ضرائب إضافية،
وذلك كله على خالف احلريات البديهية ،الفطرية ،العقلية ،اإلنسانية،
والشرعية ،الثابتة لإلنسان بالبداهة.
وتتضح بشاعة ذلك مبا لو تصورنا أن حكومة ما منعت الناس من التنفس
مث ً
ال يف الغرف الشمالية من بيوتهم ،أو التنفس بهذه الطريقة أو تلك،
كالشهيق والزفري العميق ،أو أصدرت قراراً بأنه ال حيق لك أن تدخل إىل
غرفتك باليوم ألكثر من مخس مرات .ويف بالدنا ما هو أكثر غرابة من هذه
األمثلة ،لكننا اعتدنا عليها لتكررها ،وألننا فتحنا أعيننا عليها.
ومن البديهيات أن الناس ميتلكون حق تقرير مصريهم ،لكن البديهيات
يف هذا الزمن ،ويف زمن الطغاة ،يسحق الكثري منها حتت األقدام.
واحلاصل :إن الشعب يعين أن آحاد الناس ،هم الذين يوكلون هذا
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احلاكم أو يستأجرونه أو مينحونه الوالية ،إن قلنا بأن للشعب الصالحية
واحلق يف أن مينح اآلخرين الوالية على نفسه ،أو مينح درجات منها.
وأما االحتمال اآلخر فهو أن تكون السيادة لألمة ،وتكون هي طرف
التعاقد.
و(األمة) :شخصية اعتبارية ،هي شخصية معنوية ،وهي كالروح العامة
السيالة يف جسم هذا الشعب والشعوب السابقة والشعوب الالحقة.
فعندما نقول (األمة اإلسالمية) ،ال يُراد الناس املوجودون اآلن يف هذه
البالد ،وإمنا يراد بهذه الكلمة جماميع الناس ،ومجاهري الناس ،الذين كانوا،
والذين هم اآلن موجودون ،والذين سيأتون يف املستقبل.
لكننا عندما نقول :الشعب العراقي ،أو الشعب املصري مثالً .فاملقصود
به هذا الشعب احلي احلاضر ،الذي ميشي يف هذا البلد ،بينما عندما نقول:
األمة ،تكون اإلشارة إىل معنى قانوني ،إىل شخصية اعتبارية ،تربط املاضي
باحلاضر و باملستقبل.
يف األمة تتالحم األجيال ،أما الشعب فاملراد به فقط هذا اجليل املوجود
حالياً ،أو هذان اجليالن أو الثالثة املعاصرة.
وإليكم مثا ً
ال آخر للتوضيح ،وهو (العائلة) ،فعندما نقول :العائلة
الفالنية ذات أيادي بيضاء أو هي عائلة علم وتقوى ،فإننا ال نقصد حصراً
األحياء من هذه العائلة؛ ألن العائلة رمز.
فقد تكون هنالك عائلة مقدسة ،فنشري إليها بشكل عام ،املاضني منهم
واملوجودين ،والذين سيأتون إن شاء اهلل ،وقد تكون هنالك عائلة شريرة،
وقد تكون هنالك عائلة عادية.
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إننا عندما نطلق عبارة العائلة الفالنية ،فإن املراد هو العائلة مبا هي،
وذلك إذا مل تكن هناك قرينة على إرادة خصوص األحياء منهم.
أمثلة أخرى( :العالمة التجارية املسجلة) ،أو االسم املعني لشركة ما،
أو املاركة الشهرية ،أو العشرية املعينة ،أو احلزب الفالني ،فإن كل تلك
العناوين ترمز للماضي واحلاضر واملستقبل ،وتشري للشخصية احلقوقية
والقانونية واالعتبارية.
إذاً فاألمة ترمز إىل شخصية اعتبارية جتسدت يف مجاهري من الناس،
الذين كانوا وعاشوا قبل ألوف السنني ،واحلاضرين اآلن ،والذين سيأتون
يف املستقبل.
ما هي نتائج الفرق بين األمة والشعب؟

واآلن لنعد إىل السؤال السابق يف التعاقد بني الناس وبني احلاكم ،هل
هذا احلاكم ميثل الشعب أم ميثل األمة؟.
كال االحتمالني مطروح ،وقد ذهب إليه مجع ،وكان املسلك العام
سابقاً هو مذهب سيادة األمة ،أما اآلن فأغلب الدميقراطيات تعتمد مبدأ
سيادة الشعب.
وهنا يربز سؤال جديد وهو :ما هي نتائج هذا الفرق بني الرأيني؟.
لإلجابة عن ذلك نقول :إن الفرق كبري جداً ،حتى أن علماء القانون
والقانون الدستوري ،وفقهاء الدستور ،قد ذكروا نتائج عديدة تتمخض عن
بني هذين الرأيني.
 -1للشعب النصب والعزل ،أما األمة فلها النصب ال العزل
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فإذا قلنا :بأن السيادة للشعب ،فإن معنى ذلك أن هذا الشعب هو الذي
ينتخب هذا احلاكم ،أو هذه احلكومة ،أو اهليئة احلاكمة.
فإذا كان الشعب هو الذي ينتخب ،فإن النتيجة تكون أنه يستطيع أن
يعزل هذا احلاكم؛ ألنه وكيله أو هو أجريه أو هو اآلذن له أو هو من فوضه
احلكم أو تعاقد معه عليه يف عقد مستأنف.
أما إذا قلنا :بأن السيادة لألمة ،وأنها هي اليت تو ِكل أو تفوض أو غري
ذلك.
فهذا يعين أن هذا احلاكم أو هذه اهليئة احلاكمة ،أصبحت ممثلة لألمة ال
للشعب ،والنتيجة أن الشعب حينها ال يتمكن من أن يعزل حاكمه أو اهليئة
احلاكمة.
لكن ماذا عن البداية؟.

البداية ،هي من انتخاب الشعب ،وكأن األمة يف هذه احلالة ،هلا جتسيد يف
هذا الشعب ،عن طريق اعتباره لساناً لألمة ،وناطقاً باسم األمة ،والشعب
قد انتخب هؤالء احلكام كي ميثلوا األمة ،اليت هي فوق الشعب ،فإذا
أصبحوا ممثلني عن األمة ،فإن الشعب ال يستطيع أن يعزهلم على اإلطالق.
واحلاصل :إنه مادامت السيادة لألمة ،فإن مهمة الشعب ستكون حتديد
الذين ميثلون األمة .فإذا مثّلوا األمة ،ارتفع مستواهم ـ أي مستوى املمثلني
واملنتخبني ـ أكثر؛ ألن مستوى األمة فوق مستوى الشعب ،وهنا تنتهي
َ
صالحية الشعب ،إذاً هذه نتيجة من النتائج.
ومما يشابه هذه الفكرة ،الرأي الذي يذهب إىل الوالية الفوقية ،مبعنى
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السماوية أو اإلهلية ،إذ حتى لو احتاج احلاكم إىل انتخاب الناس بنحو العلة
احملدثة ،إال أنه بنحو العلة املبقية يكون قد أضحى وكي ً
ال أو نائباً عن اهلل
تعاىل ،أو عن نواب اهلل وعن خلفاء اهلل سبحانه وتعاىل ،فالناس على هذا
ال يتمكنون من عزله.
ومن الواضح أنه ال دليل شرعي وال عقلي على هذا التحول يف العلة
احملدثة والعلة املبقية ،وكيف يكون الناس سبباً للنصب اإلهلي ،ثم يتنحون
جانباً باملرة ،وال يكون هلم حق العزل اإلهلي!!
وللكالم يف هذا احلق تفصيل نتطرق له يف اجلزء الثاني بإذن اهلل تعاىل.
 -2آلحاد الشعب حق االنتخاب ،أو لنخبة األمة؟

إذا قلنا :بأن احلاكم يكون وكي ً
ال أو أجرياً للشعب ،فإن هذا يعين أن آحاد
الشعب ،هلم احلق يف االنتخاب ،وال ميكن أن يستثنى أحد من الشعب ،من
احلق واملشاركة يف االنتخاب.
فيكون الشعب هو صاحب السيادة ومنشأ السلطة ،فعندها يكون جلميع
أفراده ـ وحسب كامل تعداده ـ احلق يف املشاركة واالنتخاب ،ويكون لكل
شخص صوت واحد مهما كانت طبقته ،وكان مستواه ،وقدراته وكفاءاته
وتأثريه.
وإذا قلنا :إن الشعب ليس مصدر السلطة ،بل كان مصدر السلطة
احلقيقي هو األمة ،والشعب له فقط أن حيدد من هم نواب األمة ،بنحو العلة
احملدثة ،وليست له الصالحية بنحو العلة املبقية.
هنا يقول بعض علماء الفقه الدستوري بأن النتيجة هي :إنه ال ضرورة
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ألن يشرتك مجيع آحاد الشعب يف عملية االنتخاب ،بل النخبة منهم فقط
هلم احلق والصالحية لالنتخاب.
والنخبة عند بعضهم هم أصحاب الثروة ،والذين يدفعون الضرائب،
وأصحاب الكفاءة واألهلية؛ ألن هؤالء هم الذي جيسدون روح األمة،
وهلم الصالحية لتجسيد روح األمة ،وليس الشعب عامة.
 -3انتخاب الشعب جائز ،أما انتخاب األمة فإلزامي

الناتج اآلخر هو (السيادة التمثيلية) ،أو (الوكالة اإللزامية) ،وحاصلها
أنه يف حالة كون التمثيل متثي ً
ال عن األمة ،فإن االنتخاب يكون واجباً ،كما
يف دول العامل املعاصر ،وإذا كان التمثيل عن الشعب فإن االنتخاب هو أمر
جائز ،أي هو حق من حقوق الناس ،هلم أن يسقطوه.
وبعبارة أخرى:
يقول فقهاء القانون :بأنه يف حالة كون الشعب ،هو منبع السلطة األول
واألخري ،فإن اإلنسان على هذا يستطيع أن يسقط حقه يف االنتخاب ،كما
له احلق يف أن يشارك يف االنتخاب ،لكنه ليس حقاً إلزامياً واجباً ،فليس
مبحظور أو ليس جبرم أن يرتكها.
لكن لو قلنا بأن األمة هي مصدر السلطات ،فإن الناخبني وهم النخبة
(جيب) عليهم أن يشاركوا بأمجعهم يف انتخاب ممثلي األمة ،فهذا واجب
ملزم؛ ألن األمة روح سارية فوق الشعب ،وهلا شخصية اعتبارية ،وال
ميكن للنخبة أو للشعب أن يفرط يف حق األمة ،إذ ميكن للفرد أن يفرط يف
حق نفسه ،وأن يتخلى عن حقه ،لكن ال ميكنه أن يتخلى عن حق األمة.
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 -4حق الرقابة

الناتج الرابع هو حق الرقابة ،إذ بناء على أن السيادة للشعب ،فإن
للشعب حق الرقابة على ممثليه ،ألنهم ممثلون للشعب ووكالء له ال غري.
أما بناء على أن السيادة لألمة ،فإنه ليس للشعب حق الرقابة عليهم؛
ألنهم ممثلون جلهة أعلى وهي األمة ،أي تلك الشخصية القانونية ،أو
احلقوقية العليا.
 -5فارق الدوائر االنتخابية

الفرق اآلخر يتجلى يف االنتخابات ،فإن الدوائر االنتخابية ،تنتخب
عادة عدداً من املمثلني ،وفق الرقعة اجلغرافية هلا ،من حيث عدد سكانها،
والعدد املخصص يف النظام االنتخابي.
املنتخب ميثل دائرته االنتخابية فقط؛
فبناء على مبدأ سيادة الشعب فإن َ
ألن سكانها انتخبوه فهو خاص بها.
وأما على مبدأ سيادة األمة ،فإن املنتخب ميثل األمة كلها ،واالنتخاب يف
دائرته كان بنحو العلة احملدثة فقط ،لتحديد نواب األمة بشكل عام.
يسمون على الشعب كله ،ويكونون ممثلني عن
فهؤالء َ
املنتخبون إذن ُ
األمة ،فينفذ حكمهم على الشعب بأكمله ،وصوتهم يكون نافذاً على
اجلميع ،فيما الذين انتخبهم الشعب ،يكونون ممثلني عن دوائرهم حصراً.
إن هذا السجال والنقاش والبحث حول سيادة األمة أو سيادة الشعب
والنتائج املفرزة عن كل منهما ،استغرق عشرات ولعله مئات السنني ،مما
يتطلب الوقوف عنده ألسباب عديدة ،منها:
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إن الطغاة عادة ،يعتربون أنفسهم ممثلني جلهة عليا ،ويف قرارة أنفسهم
ال يعتربون أنفسهم ممثلني للشعب بل جلهة عليا ،وهذه اجلهة العليا قد تكون
(اإلله) ،وقد تكون (األمة).
ولذا حييي الطغاة ذكرى األكاسرة واألباطرة والفراعنة والشاهات،
كمثل السياسة االستبدادية واالستعمارية يف مصر ،اليت تركز على إحياء
الفراعنة ،برغم أن القرآن الكريم يهامجهم بشكل صريح وواضح ،ليس يف
مكان واحد بل أكثر ،كقوله تعاىل :ﱫ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱪ (((.
وكذا الشاه الذي كان حييي الشاهنشاهية؛ ألنه يريد أن يقول إنه ممثل
األمة ،ذات االمتداد التارخيي والشخصية احلقوقية ،وليس ممثل الشعب،
وأن رأيه وحكمه نافذ على الشعب مجيعاً.
إن هذا البحث القانوني ليس جمرد حبث نظري كما ارتآه البعض ،بل
هو حبث عملي واقعي ،فإن من الواضح أن هؤالء الطغاة ،حييون تلك
املآثر ،ليس بنية التقرب هلل سبحانه وتعاىل ،وال قربة إىل الشعب ،وإمنا قربة
احلاكم وفق مبدأ سيادة
القانون
ألهوائهم ،ولتكريس سلطاتهم ،إذ يضع
ُ
َ
األمة فوق الشعب ،الذي يفرتض فيه خدمته ،ولذلك فإن االنتخاب حسب
هذه النظرية ،هو واجب ووظيفة ،أكثر منه حق.
فاحلق أن هذا البحث حبث عملي إىل أبعد احلدود .نعم ،قد يكون حبثه
نظرياً يف بعض البالد ،لكنه يف بالدنا حبث واقعي حقيقي ،وذلك ألن احلكام
واألسرة املالكة ،تعترب نفسها ممثلة األمة وليس الشعب.
((( سورة القصص.8 :
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كما يعترب بعض احلكام أنفسهم ممثلني لإلله ،هكذا تتعامل هذه األسرة
أو تلك ،وهذا احلاكم أو ذلك؛ ألنهم يرون أنفسهم وكالء أو نواباً أو
حكاماً معينني من قبل اهلل تعاىل ،أو من قبل (األمة) تلك الشخصية احلقوقية
القانونية العامة ،املهيمنة على هذا الشعب ،فصالحياتهم إذن ال ختضع
للحدود اليت حيددها الشعب هلم.
أن املشرعني الفرنسيني يف املادة الثالثة من الدستور الفرنسي،
وقد نقل ّ
حاولوا أن جيمعوا بني الكلمتني املتناقضتني ،عرب حل توفيقي هو (إن السيادة
القومية ،أي سيادة األمة ،تستقر يف الشعب) ،من خالل اجلمع بني النقيضني
يف صيغة واحدة.
لكن فقهاء الدستور ـ أو قسماً منهم على األقل ـ يعتربون سيادة الشعب
وسيادة األمة يف طريف النقيض ،أو هو يف الواقع ختلي عن نظرية سيادة األمة،
لكن بهذا التعبري وهذه الصياغة.
كما أنه حسب القانون املذكور ،فإنه ال ختضع السيادة القومية ،أي سيادة
األمة ،ألية رقابة من قبل الشعب؛ ألنها متثل الوالية األعلى ،وخاصة يف
االستفتاء والرقابة على دستورية القوانني.
تقييمنا لنتائج نظرية سيادة األمة

أن هذا التفريق الذي
إننا نستظهر أن هذا الكالم مبجمله غري تام ،ونرى ّ
ذكره علماء القانون يف غري حمله وغري تام ،وذلك للجهات التالية:
فأوالً :جلهة أن هذا الشخص أو هذه اجلهة ،لو فرض أنها أضحت ممثلة
من قبل األمة ،وأن األمة قد عينتها بواسطة النخبة أو الشعب.
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لكن موضع التساؤل ،هو :من قال إن األمة ـ ذات الشخصية االعتبارية
واحلقوقية ـ قد أعطت ممثلها سلطة مطلقة ،بال إمكانية عزله من قبل نفس
النخبة ،أو الشعب الذي انتخبه؟.
ومن قال بأن األمة قد أعطته سلطة ،بال أي حق للنخبة أو الشعب للرقابة
عليه؟.
ومن قال بأن األمة قد أعطت حق انتخاب ممثليها لبعض الكفاءات فقط
ـ كاليت تدفع الضريبة مث ً
ال ـ وليس لعامة الناس ،مما يعين مصادر ًة حلق عامة
الناس.
إن ذلك كله هو أول الكالم ،ومدعاهم هو مصادرة على املطلوب،
ودعوى بال دليل .إذ هو حكم على غائب( ،أي األمة ذات الشخصية
االعتبارية احلقوقية ،لكن غري امللموسة).
وهل هذا إال كقول بعض الطغاة ـ حتى بناء على نظرية سيادة الشعب ـ
بأن الشعب أعطاهم سلطة دائمة بال عزل وبدون رقابة.
راض عن كل قراراته ومواقفه،
أو ادعاء بعض آخر من الطغاة أن الشعب ٍ
ومن يعرتض يسجن ويعذب!!
ثانياً :إن مقتضى احلكمة أن تكون للشعب كله صالحية االنتخاب ال
لبعضه فقط ،وله العزل كالنصب ،وله حق الرقابة .إذ بأي حق قانوني أو
عقلي أو عقالئي ،تعطى فقط بعض صالحيات األمة وصالحية متثيلها
حصرياً لبعض املوجودين من أفراد الشعب؛ إذ:
أ-العقل واحلكمة تقتضي أن تتجسد صالحيات األمة يف كل أفراد
الشعب؛ وذلك ألن الشعوب السابقة ليست موجودة اآلن ،والشعوب
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الالحقة ليست موجودة أيضاً ،لكن الشعب احلالي هو املوجود ،ف ِل ُكلِّه كافة
حقوق األمة ،من نصب ،وعزل ،ورقابة ،وما إىل ذلك.
أن "امليسور ال يسقط باملعسور" ،أن تكون
ب-وتقتضي القاعدة العقلية ّ
عامة الشعب هلم الصالحية وليس بعضه ،وأن يكون لعامة الناس احلق يف
العزل والرقابة ،حيث مل ميكن لألمة أن تقوم بذلك.
ج-إن احلاكم يريد أن يتصرف يف آحاد الشعب ،يف أمواهلم ،يف
أعراضهم ،ويف أنفسهم.
فكيف يقال ال حق هلم يف الرقابة عليه؟ أو يف عزله؟ أو ال حق لبعضهم
يف انتخابه؟ .مع أن "الناس مسلطون على أمواهلم وأنفسهم وحقوقهم"
قاعدة عقلية وعقالئية كما هي شرعية.
ثم إن هذا الشعب "فرضاً" هو الذي جعل احلاكم وكي ً
ال من قبل األمة،
فكيف تتقلص صالحيات الشعب فجأة؟ .وكيف يتحول مبجرد انتخاب
احلاكم إىل صفر على الشمال؟.
وهناك بعض املآخذ األخرى على تلك النتائج اليت رتبّها فقهاء القانون
على االلتزام مببدأ سيادة األمة ,وهذا النقد والتقييم الذي أشرنا إليه ،جيري
حبذافريه على من يلتزم بنظرية التفويض ،أو الوالية (كوالية الفقيه مثالً).
إذ ال يصح القول بأن الشعب له حق انتخاب الولي الفقيه ـ بنحو العلة
احملدثة ـ ولكن ال حق له يف عزله بنحو العلة املبقية ،وال يصح القول بأن
الشعب الحق له يف الرقابة على الفقيه احلاكم ،وال حق له يف أمره باملعروف
ونهيه عن املنكر لو فعله.
كما ال يصح القول بأن لبعض الناس ـ أي النخبة فقط ـ حق انتخابه؛
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لألدلة السابقة ولغريها ،مما سنفصله بإذن اهلل تعاىل يف اجلزء الثاني.
املخولة للحاكم ،سواء أ كان من قبل األمة
وعليه فإن الصالحيات ّ
أم غريها ،وسواء وفق الوكالة التمثيلية أم اإللزامية ،فإن هذه الوكالة أو
نظائرها ،مقيدة حبدود التوكيل ،وال فرق بني كون األمة هي املوكلة أو
املستأجرة للحاكم أو املفوضة إليه ،أو الشعب.
وأن مقتضى احلكمة أن تكون هذه الوكالة مشروطة وليست مطلقة،
وذلك بالشروط اليت ذكرت ،وهي أن يعزل احلاكم إذا خالف ،وأنه
جيب عليه أن ميتثل آراء الناس املنتخبني له ،وجيسد آماهلم وطموحاتهم
وأحالمهم ،وأن يكون مراقباً ،وغري ذلك ،حيث يقول اهلل سبحانه وتعاىل:
ُم أَ ْن تُ َؤ ُّدوا ا َأل َمانَ ِ
ات إِلىَ أَ ْه ِل َها َوإِذَا َح َك ْمتُ ْم بَينْ َ
ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ إِ َّن اهللَ يَ ْأ ُم ُرك ْ
َان سمَ ِ ًيعا بَ ِص ًرياﱪ.
الع ْد ِل إِ َّن اهللَ نِ ِع َّما يَ ِع ُظ ُك ْم إِ َّن اهللَ ك َ
النَّ ِ
اس أَ ْن تحَْ ُك ُموا بِ َ
()3
املبحث الثالث

إجابات ومباحث يف استفسارات فقهية
اآلراء الفقهية في والية الفقيه
السؤال:

ما هو رأيكم يف والية الفقيه؟.
الجواب:
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البحث يف والية الفقيه مرتامي األطراف ,وبإجياز فإن املشهور بني فقهاء
الشيعة اإلمامية ـ على مر التاريخ ـ أنهم مل يقولوا بالوالية املطلقة للفقيه ,أي
أن الرأي املشهور هو أنه ال والية مطلقة للفقيه ،بل ذهب املشهور إىل حدود
ضيقة جداً للوالية ،وهي الوالية يف األمور احلسبية ،مثل الوالية على أموال
ال ُق َّصر ،وما أشبه ذلك.
وهنالك رأي آخر وهو رأي األقلية ,الذين يقولون بوالية الفقيه املطلقة,
واإلطالق أيضاً على درجات.
ثم القائلون بالوالية املطلقة على أقسام ,بني من يقول بالوالية املطلقة
للفقيه الواحد ,وبني من يقول أن هذه الوالية ُمعطاة هليئة اعتبارية ,مبعنى أنها
موكلة هليئة اعتبارية ,وهي شورى الفقهاء املراجع ,فالوالية بتعبري آخر هي
ألكثرية شورى الفقهاء.
الرأي اآلخر من اآلراء يف والية الفقيه ,هو أن الوالية هي للعدول املؤمنني,
وال خصوصية للفقيه اجملتهد.
أحناء
ناف ومثبت ,وبني
وعليه فإن اآلراء متعددة فيها ,بني ٍ
مفصل على ٍ
ٍ
من التفصيالت ,وستبحث إن شاء اهلل يف املستقبل.
موقع الجيش في القانون اإلسالمي
السؤال:

ما هو موقع اجليش يف الدولة اإلسالمية ،وما هي حدود صالحياته؟.
الجواب:

البحث يف موقع اجليش يف الدولة ,سواء أكانت إسالمية أم دميقراطية,
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علمانية أم دينية ,وما هو حجم صالحياته ،يعد من أهم املباحث احليوية
واإلسرتاتيجية ,من الوجهة القانونية واحلقوقية ,والبد من إضافة سؤال آخر
هو :كيف ميكن حتييد اجليش؟.
فألن موقعه موقع حساس جداً ,ومن املعلوم أن اجليش يف هذه البالد,
كثرياً ما يكون العنوان املفزع واملخيف ,الذي بسببه تكبّل احلكومات الناس,
وتصادر حرياتهم ،وتوقعهم يف أشد الضيق والعناء.
غري أنه أحياناً ـ لعلها نادرة ـ حيتل اجليش موقعه الطبيعي يف مواجهة
أعداء اخلارج ،ال يف ضرب الناس واملواطنني املطالبني حبقوقهم املشروعة,
كما وقف اجليش أخرياً يف بعض البالد((( على احلياد ,من االحتجاجات
السلمية واإلضرابات املطالبة حبقوق الشعب.
وهو حبث مهم إىل أبعد احلدود ,ولألسف مل أجد دراسات وافية من
وجهة النظر الدينية اإلسالمية تتطرق لذلك ,وبإذن اهلل سبحانه وتعاىل
سيجري البحث عن ذلك مفص ً
ال من الناحية القانونية واحلقوقية.
أي عن عالقة اجليش مع احلاكم من جهة ,ومع الناس من جهة أخرى,
عرب كال وجهيت النظر العقلية والدينية.
هل نعيش عصر الظهور؟.
السؤال:

الكثري من الناس يرون أن هذا العصر هو عصر الظهور ،فما هو الرأي
الصحيح؟.
((( مثل :تونس ومصر.
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الجواب:

إن اإلجابة على هذا السؤال يف الواقع صعبة جداً ,بل هي من غري املقدور
للبشر بتاتاً ،وقد يكون منشأ هذا التساؤل ،هو أن كثرياً من الناس يرون أن
هناك أحداثاً جتري ,وحكومات تتساقط وتتهاوى ,وكوارث طبيعية تتكاثر من
زالزل وفيضانات وأعاصري و"تسونامي" وغري ذلك ,وحوادث خمتلفة جتري
يف أماكن كثرية ,فض ً
ال عن صعود أشخاص ومجاعات.
واحلديث يف هذا احلقل أيضاً مرتامي األطراف ,لكن نقول بإجياز بأنه ورد
يف الرواية :كذب الوقاتون(((  ،ويف اآلية الشريفة :ﱫﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﱪ((( ,أي أن الساعة وهي
يوم القيامة ال جيليها لوقتها إال هو.
كذلك فإن ظهور املنقذ من آل حممد املهدي املنتظر ,ال يعلمه الناس
وال يستطيع شخص أن حيدده ,إمنا هنالك عالمات ,وهذه العالمات ـ كما هو
واضح وثابت ـ تدرجيية احلدوث ,بعضها قد حدثت قبل ألف سنة ,أو أقل
أو أكثر ,وبعضها رمبا حدثت يف هذه األزمنة ,وبعضها ستحدث يف املستقبل،
لكن متى؟.
اهلل أعلم ،إال أن املعلوم أنها تدرجيية احلصول.
الحكمة في تدريجية عالمات الظهور
((( الكايف :ج 1ص 368باب كراهية التوقيت ح.3
((( سورة األعراف.187 :
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وهنا نقول :إن من حكمة اهلل سبحانه وتعاىل ,أن جعل عالمات الظهور
تدرجيية احلدوث ,مبعنى أنها رمبا تتوزع على مدى مليون سنة أو أقل أو أكثر,
واهلل أعلم ,رمبا على مدة ألف ومخسمائة سنة ,رمبا أقل ورمبا أكثر من ذلك.
وإن احلكمة يف تدرجيية العالمات ,قد يكون من وجوهها:
أحدها :إن اهلل أراد أن ال تطفأ جذوة األمل يف النفوس ,أراد أن يكون
األمل حيّاً يف الضمائر ,لذلك وضع عالمات متعددة كثرية ،ومتدرجة حتدث
بني فرتى وأخرى.
فإذا اقرتب أوان جميء العالمة ,أو جاءت فإن األمل يتجدد يف النفوس,
ومع جتدده فإن الكل سيحاول أن يهذب نفسه بشكل أفضل ,وأن يقرب نفسه
إىل مرضاة اهلل تعاىل ,وأن يقرتب من طاعة اهلل سبحانه ,ويبتعد من معاصي
اهلل سبحانه وتعاىل.
وأن يعمل خلدمة الدين ,وللدفاع عن شريعة سيد املرسلني أكثر فأكثر,
حتى يكون هو من الذين يرتضيهم اإلمام احلجة املنتظر (عجل اهلل تعاىل
فرجه الشريف) يف جنوده وأعوانه وأنصاره ،وهم احلواريون وعددهم
ثالمثائة وثالثة عشر شخصاً ,وبعدهم األنصار وهم عشرة آالف ,وبعدهم
أيضاً أعداد أكرب.
على العكس مما إذا مل يكن لإلنسان أمل ,فإنه ال حيدث يف عامة الناس,
ذلك االستعداد والتهيؤ ,ويتضح ذلك باملثال اآلتي :فلو أن أحدهم غاب
يأت خرب عنه باملرة ,كما لو غاب يف حرب واختفى .فبمرور
ابنه ,فإذا مل ِ
الزمان إذا مل تتجدد عالمة ,فإن اليأس سيغلب عليه ،على العكس مما إذا
أن ابنه حي ,وسيتجدد له األمل بالعثور عليه.
أتت عالمة ,فإنه سيعرف ّ
95

الف�صل الثالث
ثم بعد مضي فرتة أخرى من البحث دون نتيجة يكاد اليأس يتسرب إىل
نفسه مرة أخرى ،لكنه ما كاد ييأس حتى جاءت عالمة ثانية وثالثة ورابعة
وهكذا ,فإن شعلة األمل ستبقى متوقد ًة يف النفوس.
وهلذا البحث تفصيل يطلب من مظانه ,إمنا نقول هنا بإجياز أن على
اإلنسان أن يكون مستعداً للظهور دائماً؛ ألنه كما يف الرواية :إن اهلل يصلح
أمر المهدي في ساعة((( .
والساعة املراد بها هي الساعة اللغوية ,وتعين الفرتة من الزمن ,اليت قد
تكون ثانية ,أو قد تكون يوماً أو أكثر أو أقل؛ ألن اهلل سبحانه وتعاىل بيده
مقاليد األمور ,فإذا رأى من عبيده االنقطاع إليه ,والتضرع والعبادة والتهجد,
وتهذيب النفس ،وخدمة الدين والناس ,فلعله يشملهم بنفحة من نفحاته,
فيعجل الفرج ,وهنا موعظة إهلية مهمة للناس عامة.
ّ
(((
عجل لوليك الفرج ؛ ألن اهلل
ولذا حنن نقرأ دائماً الدعاء :اللهم ّ
سبحانه وتعاىل لو رأى منا اإلعداد واالستعداد ,فإنه قد يقرب من األجل
املكتوب يف لوح احملو واإلثبات ,وبعكسه ال يفعل.
كمثل حاكم يريد أن يبعث معلماً أو وكي ً
ال إىل مجاعة أو عشرية لإلصالح
بينهم ,فإذا كانت تلك العشرية متلهفة متطلعة متطلبة ,فإن احلاكم سيعطي
أولوية لذلك ,أما العشرية املتثاقلة املتكاسلة ,فسوف ال تعطى األولوية ،ولعله
ال أو يبعثه هلم بعد حني عندما يرى حتو ً
ال يبعث هلم معلماً أو وكي ً
ال فيهم
((( كمال الدين :ج 2ص 377ب 36ح.1

((( مستدرك الوسائل :ج 5ص 77ب 22ح.5390
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وتطلباً وﱫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﱪ (((.
مسئولية الناس في مواجهة الطغاة
السؤال:

مع تنامي موجات املد اجلماهريي يف البالد العربية واإلسالمية ،ضد
الطغاة جيري التساؤل عما يقوله الشرع املقدس يف هذا احلقل؟.
الجواب:

يف الواقع إن هذا السؤال أيضاً مرتامي األطراف ,فإنه يتعلق مبسئولية
الناس يف مواجهة الطغاة ,وهي مسئولية كبرية ثابتة عق ً
ال وشرعاً ,بداللة
اآليات القرآنية الكرمية ,والروايات الشريفة املتواترة الدالّة على وجوب األمر
باملعروف والنهي عن املنكر ,وهذه اآليات الكرمية والروايات ,كثرية ولعل
جمموعها يبلغ املئات أو األلوف.
ومنها :لتأمرن باملعروف ولتنهن عن املنكر(((  ,وليس املراد املنكر الذي
يصدر من األفراد العاديني فحسب ،بل وأيضاً املنكر الذي يصدر من احلاكم
وأولي املُكنة والقوة بشكل أوىل؛ ألنه أشد نكراً ,وأشد تأثرياً ,وأكثر ختريباً.
((( سورة الرعد.11 :

(((  53وهي من الروايات املتواترة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر .فقد روي عن رسول اهلل،
أنه قال :لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ،أو ليسلطن اهلل عليكم شراركم ،ثم يدعو خياركم فال
يستجاب هلم املعجم األوسط للطرباني :ج 2ص .99وعن حذيفة بن اليمان (رضوان اهلل عليه) أن
النيب ،قال :والذي نفسي بيده ،لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ،أو ليوشكن اهلل أن يبعث
عليكم عذاباً من عنده ،ثم تدعونه فال يستجاب لكم تذكرة احلفاظ للذهيب :ج 2ص .1156وروي
أيضاً :لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ،أو ليبعثن اهلل عليكم من ال يرحم صغريكم ،وال يوقر
كبريكم كنز العمال للمتقي اهلندي :ج 3ص.687
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فإنهم الذين طغوا يف البالد فأكثروا فيها الفساد ,فـ لتأمرن بالمعروف ولتنهن
عن المنكر ,وإال ليسلطن اهلل عليكم شراركم ثم تدعون فال يستجاب لكم

والعياذ باهلل.
وعليه فإن الواجب يف مواجهة الطغاة ,هو األمر باملعروف والنهي
عن املنكر ,مبختلف السبل الشرعية والعقالئية :بوسائل اإلعالم ,وبطرق
االحتجاج السلمي ,مثل :االعتصام واملظاهرات السلمية واإلضرابات ,بل:
والعصيان املدني السلمي ,وغريها.
وعلى اإلنسان يف كل ذلك أن يتوخى رضا اهلل سبحانه وتعاىل ,يف الدفاع
عن املظلومني ,ومواجهة هؤالء الطغاة ﱫ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﱪ((( ,أي ألن هؤالء أسخطوا
الباري سبحانه وتعاىل.
فيجب على اإلنسان أن يتصدى هلم بأية طريقة ممكنة ,عقلية أو عقالئية
أو عرفية؛ عن طريق املقاالت والدراسات والبحوث ,عن طريق الشبكة
العنكبوتية ,وعن طريق الصداقات الدولية ,مع أية جهة خملصة ,فيجري
التعاون؛ ألجل أن يقف الناس أمام هذا الطاغية وهذا الطاغوت.
كما قد يكون التصدي للحاكم أيضاً عن طريق احلوار أحياناً ,ولكن
باحلوار احلقيقي ,الذي تسنده القوة اجلماهريية ,واملؤسسات القوية والقيادة
احلكيمة الشورية ،وليس احلوار الذي يراد منه خداع الناس واملماطلة ريثما
ختبو جذوة احلماس ,وتضعف االحتجاجات والتظاهرات ,ثم يعود احلاكم
((( سورة الفجر.13-11 :
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من جديد ,ليمارس سلطاته غري الشرعية.
من أين ينبع التخلف
السؤال:

تعاني اجملتمعات اإلسالمية من ختلف ذريع ،يف جوانب كثرية :سياسية
واقتصادية واجتماعية وغريها ،ما هو السبب؟ وما هو احلل؟.
الجواب:

هذا السؤال أيضاً مهم جداً ,واسرتاتيجي وحساس ,وإن احلديث عن
أسباب ختلف هذه األمة ,من أين نشأ ،ولمِ َ استمر؟ وما هو احلل؟ حديث
طويل حيتاج إىل تفصيل.
وإن الكثري من العلماء واملفكرين ,كتبوا العديد من الكتب حول هذا
املوضوع ,منها :كتاب "الصياغة اجلديدة لعامل اإلميان واحلرية والرفاه
والسالم" ,وكتاب "السبيل إىل إنهاض املسلمني" ،وكتاب "ممارسة التغيري
إلنقاذ املسلمني" ،وهذه الثالثة للسيد الوالد (رمحة اهلل تعاىل عليه) ,وكتاب
"طبيعة االستبداد" للكواكيب وغريه.
وأشري باختصار :إن أول منشأ للتخلف هو (اجلهل) ,فاإلنسان اجلاهل
بطبيعته متخلف ,واإلنسان العامل علمه نور ,وهذا النور يرشده إىل سبل
التقدم واالزدهار ,ولذلك كان السيد الوالد (رمحة اهلل تعاىل عليه) كثرياً
ما يستشهد بهذه اآلية الشريفة :ﱫ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﱪ ((( ,والرشد
الفكري هو من مصاديق الرشد.
((( سورة األنبياء.51 :
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وامللفت يف األمر أن اهلل تعاىل يذكر (الرشد) كعطية عظيمة أعطاها لواحد
من أعظم أنبيائه ،ويصرح بأنه تعاىل آتى إبراهيم رشده ،فدل ذلك على أن
(الرشد) هو أعظم هدية إهلية تُعطى لبشر؛ فإن به قوام سائر الصفات ،وهو
السبب لعطائه هلم سائر العطايا.
كما أن من امللفت استخدام ضمري اجلمع يف ﱫ ﮝ ﮞﱪ ,الذي
يفيد التعظيم والتفخيم ,إذ مل يقل اهلل سبحانه وتعاىل( :ولقد آتيت) ,مع أن
اهلل هو الذي قد آتى ,بل استخدم ضمري اجلمع ﱫﮞﱪ؛ ليفيد التفخيم
والتعظيم.
فهي عطية ومنحة ومنّة إهلية ,تعطى درجات منها لألفضل فاألفضل،
على حسب منازهلم يف الفضل.
وعليه أن السبب األول واألساس األكرب للتخلف هو اجلهل ,ولذا ترون
أن االستعمار واالستبداد ,يتعاضدان كالهما على أن يبقيا الناس على
جهلهم ,فاإلذاعات والفضائيات والصحف يف البالد اإلسالمية والبالد
يسوق للناس
النامية غالباً اجتاهها اجتاه واحد ,مبعنى ّ
أن رأي احلاكم وحزبه ّ
بأدلته وبتزويره للحقائق.
أما املعارضة فمكممة األفواه ,أما اآلخرون فال جمال هلم لكي يتحدثوا أو
عما يف ضمريهم ,أو يكشفوا احلقائق لعامة الناس.
ينطقوا ,أو يعربوا ّ
عليه فاملفتاح احلقيقي لزوال التخلف ,هو العلم واملعرفة والتعلم ,واملزيد
من العلم واملعرفة والتعلم ,إضافة إىل تقوى اهلل سبحانه وتعاىل يف السر
والعلن؛ ألن التقوى مفتاح اللطف اإلهلي ,ولذلك يقول اهلل تعاىل :ﱫ ﭑ
ﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝ
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ﭞ ﭟﱪ((( .
ويف فصل قادم ـ بإذنه تعاىل ـ سيجري البحث عن استفسار مهم وجيد,
وهو( :متى تتحرر بالدنا من االستعمار واالستبداد؟).

((( سورة األعراف.96 :
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دوائر احلكم بالعدل ،ومساحات
حقوق الشعب

دوائر احلكم بالعدل ،وم�ساحات حقوق ال�شعب

املقدمة

تقدم البحث على ضوء اآلية الكرمية ،عن العالقة بني الدولة وبني
الشعب ،وكيف ينبغي أن تكون هذه العالقة ،وما هو احلق وما هو الواجب،
وما هو اإلطار لعالقة الدول بالشعوب ،والضوابط واحلدود والقيود ،اليت
حتكم هذه العالقة.
وذلك يبني ضرورة تعرف الشعوب على الصالحيات الواسعة،
واالمتيازات اهلائلة اليت متتلكها احلكومات ،وعلى القدرات والوسائل
والسبل املتنوعة اليت تستخدمها احلكومات ـ وخاصة املستبدة منها ـ يف قمع
الشعب واغتصاب حقوقه ،وبالتالي املطلوب هو ضبط العالقة احلقوقية بني
احلاكم واحملكوم.
الغاية

إن الغاية من البحث ،هي بيان املفهوم العريف لألمر اإلهلي بـ (الحكم
ّ
بالعدل بين الناس) ،ويف (حدود الحكم على الناس) ،ويف (مصاديق العدل)

فيها .وإيضاح ما ينبغي للشعب معرفته ،من احلقوق املسلوبة عنه املصادرة
لصاحل احلكومة املستبدة ،ومنطق هذه احلكومة ،مع التطرق لإلجابة عن
األسئلة الفقهية ،ذات الصلة باملوضوع.
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()1
املبحث األول

بصائر قرآنية
الفرق بين (الحكم على الناس) و(بين الناس)

هنالك جمموعة من البصائر القرآنية يف هذه اآلية الكرمية ،نشري إىل بعضها
يف هذه العجالة:
البصيرة األولى:

يقول اهلل سبحانه وتعاىل :ﱫﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﱪ،
جل امسه (وإذا حكمتم على الناس) ،أي أنه تعاىل جاء بكلمة
لكنه مل يقل ّ
(بني) دون كلمة (على) ،فما هو الوجه يف ذلك؟.
وهل مثة فرق بني الكلمتني؟.
ثم ما هي حدود الحكومة بين الناس؟.

ويف اإلجابة على ذلك نقول بإجياز :إن احلكومة (بني الناس) ،ختتلف
عن احلكومة (على الناس)؛ ألن احلكومة على الناس هي مرتبة أعلى ،فهي
تقتضي أن تكون هنالك فوقية ،أو والية جمعولة هلذا الشخص ،إما من قبل
اهلل سبحانه وتعاىل ،أو من قبل األمة ،أو أية جهة أخرى ذات صالحية،
حقيقية أو مزعومة أي زعمت بأنها ذات صالحية لتفويض الوالية ،والية
الناس إليه ،إىل تلك اجلهة ،أو إىل ذلك الشخص.
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فاحلكم على الناس ،وكون احلاكم حاكماً على الناس ،يستبطن الوالية
اليت من شؤونها أن تسلب الناس بعض حرياتهم وحقوقهم ،وإن كان ذلك
فرضاً باحلق.
وتوضيح ذلك :إنه ال شك يف أن (الناس مسلطون على أمواهلم
وأنفسهم) كقاعدة عامة ،لكن من الذي يستطيع أن يسلبهم حرياتهم أو
بعضها ،أو حقوقهم أو بعضها؟.
تلك اجلهة هي اليت هلا صالحية حقيقية ،وهي :اخلالق اإلله سبحانه
وتعاىل ،أو من هلا الصالحية لذلك يف نظر العقالء لو أمضاها الشارع،
أو عندهم حتى لو مل ميضها الشارع بزعمهم ،فتلك اجلهة جتعل لذلك
الشخص ،أو هلذه اهليئة ،حاكمية على الناس.
عليه فإن احلكومة على الناس هي مرتبة فوقية عليا ،أما احلكومة (بني
الناس) مرتبة أدنى منها ،إذ ال يوجد فيها مفهوم الفوقية ،هذا بلحاظ كلميت
(على) و (بني) مبا هما هما ،وإن كان احلكم يتطلب مرتبة من الوالية حتى
يف مصداقه النازل.
واملثال على ذلك يتجلى يف شخصني حدث بينهما نزاع ،فرتاضيا إىل
يسمى يف الفقه بـ (قاضي التحكيم) ،فعلى هذا اإلنسان الذي حيكم
ٍ
قاض ّ
(بني الناس) أن حيكم بالعدل.
فلو كان هنالك مشتكي ومشتكى عليه ،ومدعي ومدعى عليه ،فأحد
الطرفني الذي هو املدعي أو املتهم ،يرفع الدعوى إىل القاضي ،مع رضا
الطرف اآلخر بهذا القاضي نفسه لكي حيكم بني االثنني.
وإذن فاحلكومة بني الناس ،قد يكون منطلقها تراضي الطرفني أو
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األطراف ،وهذه والية نازلة .وقد يكون منطلقها نصب جهة عليها للحاكم،
فال تكون صالحيته للحكومة مستمدة من احملكوم عليه أو له.
إذن احلكومة بني الناس ،هي يف مستوى ومرتبة أدنى ،من مرتبة احلكومة
على الناس.
ثم هي (أدنى) من جهتني( :االعتبار) و(الصالحيات)؛ فإن (اعتبار)
قاضي التحكيم أقل وأدنى من اعتبار القاضي أو احلاكم املنصوب،
وصالحيات قاضي التحكيم أو احلاكم كذلك أقل ،إذ قد يقال مث ً
ال بأن
للطرفني نقض حكم قاضي التحكيم ،وليس هلما نقض حكم القاضي
املنصوب ،على تأمل وتفصيل يف ذلك وغريه يرتك للبحوث التخصصية.
األولوية في (الحكم على) من (الحكم بين)

واملقصد من ذلك ،هو التدبر يف وجه احلكمة من استخدام مفردة (بين)
دون (على) ،فلم يقل( :وإذا حكمتم على الناس أن حتكموا بالعدل) ،بل
قال :ﱫ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﱪ.
رمبا يقال ـ يف اجلواب على ذلك ـ :إن األمر بالعدل عندما تعلق باحلاكم
بني الناس ،فإنه وبشكل أوىل يتعلق باحلاكم على الناس ،أي إذا كان املطلوب
من (احلاكم بني الناس) أن يعدل ،وهو الذي ال ميتلك تفويضاً قوياً ،وال
مرتبة غليظة من االعتبار ،أو شديدة من االعتبار ،فإن املطلوب من (احلاكم
على الناس) ـ وهو األقرب ألن يطغى ويظلم وهو ذو اإلصالحيات األكثر
واالعتبار األكرب ـ بشكل أوىل أن يعدل.
وبعبارة أخرى :إذا كان هذا الشخص احلاكم بني الناس ،قد أوصي إليه
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بوصية إهلية ،واُمر أمراً صرحياً بالعدل ،ﱫﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﱪ ،فكيف لو كان حاكماً على الناس و(حكم على الناس)؟.
فإنه بشكل أوىل يكون مأموراً بالعدل ،وذلك نظري قوله تعاىل :ﱫﮧ
أف لألبوين منهياً عنه ،فكيف بأن يفعل
ﮨ ﮩ ﮪﱪ ((( ،فإذا كان قول
ٍّ

اإلنسان ما هو أكثر من ذلك! بأن يرفع يده عليهما (ال مسح اهلل) ،وحتى
أف.
مبجرد شروعه بذلك ،فهو أسوأ من أن يقول ّ
واحلاصل :إن املرتبة األدنى قد أمر اهلل فيها بالعدل ،فكيف باملرتبة
األعلى!.
نطاق ودائرة الحكم بين الناس
البصيرة الثانية:

تتعلق بدائرة احلكومة ونطاقها؛ إذ قد يُسأل :ما هي دائرة احلكومة بني
الناس؟.
هل الدائرة ضيقة يف حدود امل ّدعي واملدعى عليه ،واملت َهم واملت ِهم؟.
فيما إذا كانا من عامة الناس ،يف اختالف يف مال أو إرث ،أو أرض ،يف
دعوى أحد الطرفني ملكيتها؟.
كال؛ فإن نطاق ﱫﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﱪ ،هو نطاق
واسع ،فإن هذه اجلملة تشمل عناوين ومصاديق عديدة.
أ-منها عنوان النزاعات املوجودة بني شخص من عامة الناس وشخص
((( سورة اإلسراء.23 :
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آخر.

ب-ومن املصاديق أيضاً ،ما لو حكم القاضي بني رئيس الدولة أو امللك
أو القائد أو أي مسئول كبري ،وبني شخص من عوام الناس  ،رفع شكوى
على الرئيس أو امللك أو على رئيس الوزراء.
ذلك أن املالحظ ،أن القاضي عندما يراجعه شخصان ،فإنه قد يقضي
بينهما بالعدل ،لو كان الطرفان من عامة الناس ،أي لو مل تكن كفّة القوة
لصاحل أحد الطرفني ،لكن كثرياً من القضاة ،عندما يرى هذا الطرف ذا
مكانة ومنزلة ومقام ،فإنه يقضي لصاحله ،وذلك جبناً أو خوفاً أو طمعاً يف
شيء حالي أو شيء يريده منه مستقبالً.
الع ْد ِل] ،أمر عام شامل له
واحلال أن [إِذَا َح َك ْمتُ ْم بَينْ َ النَّ ِ
اس أَ ْن تحَْ ُك ُموا بِ َ
عرض عريض ،ويشمل كافة أمثال هذه الدعاوى ،وهذه النزاعات ،وهذه
االختالفات ،وتلك األمناط من القضايا والدعاوي.
ج-ويشمل ذلك أيضاً النزاع الذي حيدث (بني حزبني) أو (بني عشريتني)
أو (بني هيئتني) ،وليس فقط بني شخص وشخص ،إذ كثرياً ما يقع نزاع
أو خالف بني عشريتني ،أو حزبني ،حتى يف توزيع املناصب أو املقاعد
الوزارية ،وكثرياً ما حتدث صراعات بني األحزاب أو القوى املتحالفة أو
املؤتلفة أو غري املتحالفة يف احلكومة.
وذلك مع قطع النظر عن أن مثل هذا النزاع ،أخالقياً يعد رذيلة أو ً
ال،
ومع قطع النظر عن أن هذا النزاع يسقطهم مجاهريياً ثانياً؛ إذ أن الناس الذين
انتخبوا هؤالء احلكام أو الوزراء أو املسئولني ،أو أعضاء جملس األمة أو أية
جهة أخرى ،انتخبوهم ليخدموا الوطن والشعب ،وليس لكي يتنازعوا
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على احلصص ،و كأنها إرث توارثوه!
ومع قطع النظر عن أنه كثرياً ما يكون يف مثل هكذا نزاعات ـ إن مل يكن
يف كل األحيان ـ سحق حقوق الناس ،فهو حمرم من هذه اجلهة أيضاً ثالثاً.
واحلاصل أن الالزم على هذه األطراف املتنازعة أن يرجعوا إىل (القضاء)،
وعلى القاضي أن حيكم بالعدل بشفافية ،و بفرتة زمنية سريعة مما تتناسب
مع القضية ،وعلى األطراف أن خيضعوا دون أن حياولوا استخدام نفوذهم
لعرقلة سري القضاء العادل.
وهو ما نشاهده يف كثري من البالد اليت تتمتع بدميقراطية نسبية ،حيث إن
القضية املنازع فيها تستغرق أشهراً أو سنني ،ويف البالد املستبدة األمر خمتلف
متاماً ،فال جند هذا املضمون فيها أصالً ،فهو سالبة بانتفاء املوضوع.
إذ متى وجدنا حاكماً أو قائداً أو ملكاً أو حزباً حاكماً ،يرتافع أمام القضاء
يف مقابل شخص من عامة الناس أو من املعارضة؟.
واحلاصل أن القاضي ،مهمته هي الفصل يف كافة أنواع اخلصومات،
ليس فقط اخلصومات اجلزئية احملدودة ،بل حتى اخلصومات ذات األمناط
العامة من النزاع ،فإنها أيضاً جيب إرجاعها إىل القاضي ليبت يف األمر،
وينتهي األمر حبزم القاضي ،إذا كان القاضي ممن يريد أن يعمل باحلق.
وال بأس بأن نشري إىل حساسية موقعية القضاء والقضاة واخلطر الديين
املكتنف بهم؛ ألن (القاضي) على شفا حفرة من النار ،وإذا حكم بالباطل،
انهار به يف نار جهنم ،فكيف باحلاكم والرئيس.
كف عفريت ،وعلى شفري
وإذا كان القاضي يف القضايا الشخصية ،على ّ
جهنم ،فكيف برئيس اجلمهورية أو امللك ،أو مث ً
ال رئيس الوزراء ،الذين
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تكون بذمتهم وبعهدتهم مصائر الكثري من الناس ،والذين يتحدد مصري
البالد بقراراتهم ،سواء يف البالد املستبدة أو حتى املسماة بالدميقراطية ،إن
كانت حقيقية.
ومن الضروري التأكيد على (حسم) اخلالفات والنزاعات اليت حتدث
أحياناً بني بعض اهليئات أو بعض املؤسسات أو بعض املراكز ،وما أشبه
ذلك ،بسرعة وشفافية دون إبطاء أو مماطلة أو تأخري أو تسويف؛ وذلك
إلغالق الباب أمام املتصيدين باملاء العكر ،الذين يعيشون كمصاصي الدماء
على النزاعات.
وأيضاً إلغالق أبواب الغيبة والتهمة والنميمة ،وذلك هو ما يشاهد يف
خمتلف أنواع النزاع بني هيئتني ،أو بني حزبني أو عشريتني ،أو بني رئيس
الشركة ومرؤوسيه ،أو بني الثري والفقري ،أو بني القوي وذي الوجاهة مع
الضعيف واإلقطاعي حسب تعبريهم السابق سواء أ كان قد متلّك األراضي
واملزارع ،حبق أو بباطل ،وبني املزارعني العاملني يف أرضه وأمالكه،
الع ْد ِل].
فالواجب إذن[ :إِذَا َح َك ْمتُ ْم بَينْ َ النَّ ِ
اس أَ ْن تحَْ ُك ُموا بِ َ
المستشارون والمحامون بين الحق والباطل

هذا بالنسبة إىل (احلكام) و(القضاة) بأنفسهم ،واألمر كذلك يف من
ترتبط به القضية بوجه من الوجوه ،مثل (املستشار) و(احملامي) ،إذ يشملهم
مالك اآلية الشريفة(((  ،بل يشملهم قوله تعاىل :ﱫﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
الع ْد ِل] ،فإن املستشار واحملامي ليس حاكماً
((( وهي قوله تعاىل[َ :وإِذَا َح َك ْمتُ ْم بَينْ َ النَّ ِ
اس أَ ْن تحَْ ُك ُموا بِ َ
لكن وجوب العدل ال ينحصر باحلاكم فقط ،بل يشمل املستشار واحملامي أيضاً ،وكما جيب احلكم بالعدل
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ﯞ ﯟ ﯠﱪ ،فإن (املشورة) (أمانة) ،وكذا (الوكالة واحملاماة)
مسئولية وأمانة.
إن وضع (احملامني) خطري جداً؛ ذلك أن احملامني ترفع هلم عادة الكثري
من القضايا اليت بعضها حق وبعضها باطل ،لكن ال حيق للمحامي مقابل
امللف الذي يتوكل فيه إن كان
اإلغراء املادي ـ مهما كان كبرياً ـ أن يدافع عن ّ
باطالً.
وإنين أعرف بعض احملامني من األخيار ،الذين يلتزمون بذلك حقيقة
باحلكم بالعدل ،واهلل قد بارك يف رزقه ،رغم أنه عرض عليه التوكيل يف
ملف باطل مقابل أموال طائلة أحياناً  ،لكنه غض الطرف عنها.
اجلدير ذكره أن هذا احملامي امللتزم ،حيرص منذ البداية أن يراجع امللف،
فإذا رأى احلق مع الشخص الراغب بتوكيله ـ والذي عرض عليه القضية ـ
يقبل أن يتوكّل بالقضية ليرتافع بالنيابة عنه ،ويكون وكيله واحملامي عنه.
وإذا رأى هذا احملامي النزيه ،أن القضية ليست كذلك يعتذر نهائياً،
بالرغم من أنه قد متارس عليه ضغوط كثرية ،لكنه ال خيضع ،وقد بارك اهلل
تعاىل يف حياته وبارك يف ذريته.
فليست األموال فقط هي املالك واملقياس واملناط ،إذ رمبا جتد شخصاً
حيصل على أموال أكثر ،كاحملامي االنفتاحي ـ كما يسمونه ـ جلهة أنه ينفتح
على الباطل ،لكن اهلل يسلب منه الربكة يف حياته.
وقد تكون حياته العائلية جحيماً ،وال يتذوق أبداً طعم السعادة ،وقد
وحيرم الظلم ،كذلك حيرم الظلم باحملاماة والظلم باملشورة.
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ينقلب عليه أوالده ،أو ال مسح اهلل يشطون عن الدرب ،وينحرفون عن
اجلادة ،ليتحولوا إىل قتلة أو مرابني أو ُسراق أو أعوان ظلمة أو ضالل ،وقد
يبتلون بأمراض خطرية ،أو ما أشبه ذلك ،وبذلك جنده يفقد دنياه وآخرته.
واألمر كذلك متاماً يف (املستشارين) ،حيث جيب عليهم جتنب إعطاء
املشورة ألية جهة تطلب منهم ذلك إذا مل تكن على احلق ،وإذا وقعت
املشورة يف طريق إبطال احلق وإحقاق الباطل.
()2
املبحث الثاني

حقوق الدولة
(الحكومة) الخادم الذي تحول سيداً ومالكاً

تتم ًة للمباحث السابقة ،نعرج إىل حقيقة خطرة جداً ،يف إطار حبثنا حول
هذه اآلية القرآنية الكرمية ،وهي:
إن الناس غالباً ال يعرفون مدى التأثري الكبري واهلائل ،الذي متتلكه
الدولة يف التحكم يف مصائر العباد والبالد .فإن الناس يعلمون أن الدولة هلا
تأثري وهلا هيبة ـ إذا كانت للدولة بالفعل هيبة ـ وهلا مكانة وهلا سطوة وما
أشبه ذلك .لكنهم ال يعلمون عمق تغلغل الدولة يف كافة شؤونهم ،ومناحي
حياتهم.
ولكي نعرف حقيقة أن الدولة متغلغلة يف شؤون البالد والعباد ،وأنها
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أصبحت (السيد) على الشعب بدل أن تكون (اخلادم) ،نضرب لكم املثل
اآلتي.
فلو أن أحدهم استخدم خادماً ملنزله ،فإن عليه أن يلتزم حبدود (اخلدمة)،
واليت تنحصر يف أن عليه أن يتسوق مث ً
ال لتأمني احلاجات البيتية ،وكذلك
لو أستخدم سائقاً لتأمني تنقالته ،لكن أَ َو ليس من الغريب لو وجدنا هذا
اخلادم أو السائق ،أصبح يتحكم يف مصري البيت وأهله ،وكأنه هو (السيد)
وهم (اخلدم)!
وكذلك احلال يف (الضيف) ،فإن حدود الضيف معلومة ،كأن يبيت يف
الغرفة املعينة مثالً ،ويتحرك يف حدود معينة ،وليس له أن يتصرف يف البيت
كما يرغب ،وأن يتحكم يف كل شيء ،ويتجاهل رب البيت ،بل يفرض
عليه حجراً كي ال يعلم شيئاً عن تصرفاته يف أمالكه وحساباته.
إن ذلك اخلادم أو الضيف ،قد حتول من جمرد خادم أو ضيف إىل غاصب
للدار والبيت.
احلكام املستبدون هم من هذا القبيل ،بل أسوأ بكثري إذ أضافوا إىل
ذلك غصب الثروات ،ومصادرة احلق والتحكم يف كل مصري البالد ،كما
استحدثوا السجون والتعذيب الوحشي ،وقتل األبرياء واألحرار بإعدامات
سرية!
علنية أو باغتياالت ّ
معمر ،لكن الناس عرفوا
وعلى سبيل املثال ذلك الذي أمسى نفسه ّ
(املعمر) ..لقد كان مشغو ً
ال بتدمري
الذي يف عمقه بعد زمن ،وأنه ّ
(املدمر) ال ّ
البالد طوال  42عاماً ،اآلن ظهر شيء من ذلك فقط على السطح ،وكذلك
سائر الطغاة يف شرق البالد اإلسالمية وغربها.
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فمن الضروري أن يدرك اإلنسان وأن يعرف ويعي ،ما هي (الدولة)؟.
وما هي صالحياتها؟.
وما هي قدراتها؟.
وما هي وسائل تأثريها؟.
وما هي أدوات سيطرتها على الناس؟.
وما هي حقوقها؟.
وما هي حقوق الناس عليها؟.
فإن اإلنسان إذا عرف ذلك ،سوف لن يفرط يف حقوقه اليت تنتهك لي ً
ال
نهاراً ،وهو ال يعلم أصالً ،وهذا يشمل النسبة الغالبة من الناس اليت رمبا
تصل إىل 99ر %99من جمموعهم.
إن أول مفتاح احلل هو (املعرفة) ،معرفة كيف تفكر السلطات؟.
وكيف تتعامل؟.
وما الذي متتلكه من قدرات؟.
إن الدولة متتلك تأثرياً كبرياً ،وت ّدعي لنفسها صالحيات وحقوقاً كثرية،
وهي تقوم بتفعيل وتنفيذ وممارسة تلك احلقوق ،والصالحيات ليل نهار،
وعلى حسب تصوراتها عن تلك احلقوق ،جندها تقود سفينة البالد والعباد.
مقاربة يف احلقوق الال حمدودة للحكومات
إن احلقوق اليت تدعيها الدول((( أو احلاكم وامللك والقائد ألنفسها،
((( الدول االستبدادية تدعي هذه احلقوق ألنفسها سراً وجهراً ،أما الدول الدميقراطية فهي تسعى ليكون
هلا النصيب األكثر منها ،ولو مل تكن عليها رقابة الناس ،وضغط مؤسسات اجملتمع املدني ،لكانوا
كالدول االستبدادية متاماً.
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هي:

(-1حق التصرف) بقول مطلق.
(-2حق التملك) بقول مطلق.
(-3حق التقنني) بقول مطلق.
(-4حق اإللزام) بقول مطلق.
(-5حق اجلزاء والعقوبة) بقول مطلق ،أو ما يقارب القول املطلق.
فليس من الغريب أن جند للحكومات وملكها رؤسائها ،سلطات هائلة
جداً يف كل هذه احلقول؛ من خالل حق التصرف ،وحق التملك ،وحق
التقنني ،وحق اإللزام ،الذي يتفرع عن حق التقنني ،وحق اجلزاء والعقوبة.
أ -حق منع التصرف

(حق املنع من التصرف) يف الثروات الطبيعية ،ويف األراضي ،ويف
األموال ،ويف خمتلف مناحي حياة الناس .فإن احلكام يعتربون أن ألنفسهم
حقاً يف منع اآلخرين من احليازة والتصرف واالستثمار :يف اجلبال ،يف
الغابات ،يف الوديان ،ويف البحار ،ويف ألف شيء وشيء.
حتى إنك ال تستطيع أن تصطاد مسكة دون موافقة الدولة ،أو أن تصطاد
من الغابات ،أو حتوز سائر املباحات يف األرض أو اجلو أو املياه ،أو أن حتوز
األراضي البوار املهملة.
فالدول تسلب من الناس حقها يف ذلك ،أما هي فلها كل احلق يف أن
تفعل ما تشاء ،كما تشاء ،وقتما تشاء!
ب -حق التملك
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وفوق ذلك ترى الدولة أن لنفسها (حق التملك) ،فالثروات العامة كلها
ملك هلا ،والنفط والغاز واملعادن والكنوز كلها ملك هلا.
لكننا نسأل :من الذي جعل الثروات الطبيعية واملعادن بأكملها ملكاً
للدولة؟!.
وبأي حق ترى الدولة أن لنفسها املالكية ألموال الناس وهم عباد اهلل،
وهذه أرض اهلل ،وهذه املعادن خلقها اهلل سبحانه وتعاىل يف أرضه لعباده،
فمن الذي جعلها ملكاً للحاكم أو امللك أو القائد أو الرئيس؟!.
نعم ،إن الدولة ترى أن لنفسها حق التملك على خالف ما أنزل اهلل،
وعلى خالف العقل واحلكمة؛ وذلك ألن الذي خلق هذه األرض ،جعلها
للناس.
قال تعاىل :ﱫﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﱪ(((.
وقال تعاىل:ﱫﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﱪ (((.
فاألرض لـ (األنام) و(لكم) ،وليس للحكام والرؤساء وامللوك والقادة
واملستبدين والديكتاتوريني.
وعلى ذلك فإن املعادن وسائر الثروات العامة ،وكذلك الصناعات
الكربى ،ومعامل احلديد والصلب ،وسكك احلديد واملطارات ،وغريها من
املوارد الطبيعية أو غريها ،ت ّدعي الدولة ملكيتها هلا.
لكن بأية مناسبة ،ومن الذي ملّكها كل ذلك! اهلل تعاىل! أم الشعب! أم
الرمحن.11-10 :
((( سورة َّ
((( سورة البقرة.29 :
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منطق القوة واالستبداد؟!.
إن املشكلة يف أن أكثر الناس جيهل أن الثروات الطبيعية بأنواعها ،وإن
الصناعات الكربى اليت أممتها الدولة بألف عذر وعذر ،هي كلها ملك هلم ـ
أي للناس ـ لكن الدولة تعتربها ملكاً ِطلقاً هلا.
وعليه فهذه مساحة عجيبة من احلقوق والصالحيات ،تراها الدولة
لنفسها دون علم الناس ،حتى أن الكثري من الناس يتصور أنها بالفعل حق
الدولة ،وما ذلك إال لسياسة التجهيل اليت مورست يف حقهم.
ج -حق التصرف في أمالك الناس

والدولة ترى أن لنفسها (حق التصرف يف أمالك الناس) ،حيث ال حيق
للناس ـ يف منطق احلكومات حتى الدميقراطية منها ـ حق التصرف كما حيلو
هلم حتى يف ممتلكاتهم ومنازهلم ودورهم ،وبساتينهم وشركاتهم ومعاملهم.
ففي مرحلة البناء ،مثالً :ال حيق للناس البناء بهذه الطريقة أو تلك،
وال ميكنهم أن يبنوا إال العدد احملدد من الغرف أو الطوابق ،وإال بالشكل
اهلندسي الذي حتدده البلدية و هكذا ،فهذا هو حق التصرف يف أمالك
الناس ،الذي متارسه الدولة صباح ـ مساء.
د -حق تقرير مصير الشعب

والدولة ترى أن لنفسها (حق تقرير مصري الشعب) كله حتى دون الرجوع
إليه ،ومن ذلك أنها ترى أن هلا حق التحالف مع أية جهة دولية ترغب
الدولة أن تتحالف معها ،على الرغم من أن الشرع والعقل حيكمان :بأنه
ليس للملك أو احلاكم حق التصرف يف مصائر الناس ،ويف ثرواتهم دون
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رضاهم ،ودون التقيد حبدود الشرع ،وحدود الوكالة أو اإلذن أو التفويض
أو العقد.
هـ  -حق التقنين

والدولة ترى أن لنفسها (حق التقنني) ،باستثناء البالد اليت يوجد
فيها الربملان احلقيقي ،أو جملس األمة الواقعي ،املستقل عن تأثري احلكومة
وضغوطها(((  ،لكن احلكومات االستبدادية عادة ترى أن لنفسها حق التقنني،
حتى أن الربملان ـ إذا وجد فيها برملان ـ يكون شكلياً وخاضعاً لضغط احلكومة
أو احلاكم ،فهذا الربملان مسيرّ إىل حد كبري ،إن مل يكن بشكل مطلق.
و -حق اإللزام

كما ترى الدولة أن لنفسها (حق اإللزام) بعد التقنني ،متجاوزة كافة
املؤسسات واألطر القانونية ،كجهاز القضاء وحتى الوزارات والوزراء،
وعلى الناس أن يطيعوا أمرها يف كل احلقول ،وإال فالويل هلم والسجن
والتعذيب.
إن هاتني الدائرتني وسيعتان جداً :دائرة حق التقنني وحق اإللزام.
ففي (السفر) توجد قيود وقوانني وحدود وموانع وعقوبات ،البد من
جواز والبد من جنسية أو هوية ،وهما مما مل ينزل بهما اهلل سلطاناً ،والبد
من السفر بعد دفع ضريبة ،وبهذه الكيفية أو الوسيلة ،أو من هذا الطريق،
وبعد االنتهاء من اخلدمة اإللزامية ،أو أخذ رخصة خاصة ...إىل ألف قانون
وقيد ومانع.
((( ولعله ال يوجد يف العامل كله برملان حقيقي مبعنى الكلمة.
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ولإلقامة أيضاً قوانني وحدود وموانع وعقوبات.
(الرتاض) ،الذي هو الشرط
و(قوانني التجارة) كذلك حلت حمل
ِ
األساسي الذي قد أقره اهلل سبحانه وتعاىل ،لكن الدولة تتدخل يف التجارة،
يف االسترياد ويف التصدير ،ويف كل شيء.
إن الدولة يف حقيقتها إخطبوط خميف ومرعب ـ حتى يف الدولة الدميقراطية
ـ بعكس دولة اإلسالم .ففي دولة اإلسالم متنح هذه احلريات بأمجعها ،إال
احملرمات اليت دائرتها ضيقة جداً ،و قد أشار السيد الوالد (رمحة اهلل تعاىل
ّ
(((
عليه) يف العديد من كتبه  ،إىل أن دائرة الواجبات واحملرمات يف الشريعة
اإلسالمية ،لو قيست بالنسبة للممنوعات يف القوانني الوضعية ـ حتى يف
الدول الدميقراطية ـ لكانت أقل من مخسة باملائة.
وبالتحديد فإن احملرمات يف الشريعة اإلسالمية هي حوالي ثالمثائة إىل
أربعمائة حمرم فقط ،لكنها يف القوانني الوضعية باأللوف ،إن مل تكن
بعشرات األلوف ،ولقد قال تعاىل[ :يَ َض ُع َع ْن ُه ْم إِ ْص َر ُه ْم َوا َأل ْغلاَ َل الَّتيِ
كَانَ ْت َعل َْي ِه ْم](((  ،وقد كان من أهداف بعثة الرسول هو ذلك.
أما هذه احلكومات ،فإننا نراها كل يوم تزيد قانوناً على قانون ،والغريب
أنهم ميتلكون إبداعاً شيطانياً ،يف كبت احلريات وخلق القوانني الكابتة،
ووضع األغالل واألصفاد والقيود ،والسالسل يف أعناق الناس وأياديهم
وأرجلهم.
وحتى يف (الزواج) أيضاً تضع الدولة ألف قيد وقيد ،وألف قانون
((( يراجع :الفقه احلريات ،والفقه السياسية ،والفقه احلكم يف االسالم ،وغريها من الكتب.
((( سورة األعراف.157 :
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وقانون ،مع أن اهلل تعاىل جعل الزواج بسيطاً إىل أبعد احلدود .فقد مسح اهلل
تعاىل للرجل واملرأة أن يتزوجا  ،بالزواج الشرعي الذي يشرتط فيه اإلجياب
والقبول.
زوجتُ َك نفسي.
مبعنى أن تقول املرأة للرجلّ :
قبلت.
فيقول الرجلُ :
مع مهر حمدد سلفاً وانتهى األمر.
أما أن يلزم الرجل واملرأة بأوراق معينة ،ومبحضر أو سجل رمسي،
وبسن معني ،و بقانون تلو قانون آخر ،فذلك قيد الدولة.
ٍ
أردت أن تبيع عمارة فهناك ما ال
وكذلك احلال يف (البيع والشراء) ،فإذا َ
حيصى من القيود ،لكن بأية مناسبة؟!.
إن هذا بائع وذاك مشرتي اتفقا برتاض على املعاملة ،وهكذا ينتهي األمر
ببساطة.
ز -حق العقوبة

كما ترى الدولة أن لنفسها (حق العقوبة) تشريعاً وتنفيذاً ،فإن السلطات
تقنن العقوبات كما تشاء ،وتنفذ كما تشاء ،من السجن أو اجللد أو الغرامة
وتقرب املنافق واملتملق،
أو اإلقصاء أو احلظر أو املنع أو ما أشبه ذلكّ ،
أما الكفء والنزيه ،الذي يريد احلق ،فإنه يقصى ويبعد ،وقد يفصل من
الوظيفة؛ ألنه ال يصفق وليس إمعة على حسب التعبري املشهور.
وعليه فإن الناس إن عرفوا حدود تأثري الدولة ،وسلطان الدولة،
وتأثريات الدولة ،والصالحيات واحلقوق اليت انتزعتها من الشعب ،واليت
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تدعيها لنفسها ،فسيختلف الوضع كثرياً.
إذ سوف لن يسلموا بعدها العنان هلذه الدولة ،كال بل كل شيء سيكون
حبساب وكتاب ،وبرقابة شديدة ومع حماسبة شديدة.
من ُ
األطر :األرض هلل ولمن ع ّمرها

واحلاصل :إن الذي ينبغي حتديده بدقة بالغة ،هو حدود الصالحيات
اليت متتلكها السلطات احلاكمة أو احلكام ،وكمثال لإلطار الشرعي الذي
ال جيوز للحكام جتاوزه ،نرى الرواية التالية :األرض هلل وملن َع َم َرها((( ،
وهو حديث مسلّم عن رسول اهلل عند الشيعة والسنة.
لكن احلكومات تقول :إن األرض كلها هلا ،فإذا أردت أن تبين أرضاً،
جيب عليك احلصول على إجازة للبناء ،واليت ال تصدر إال بعد فرتة طويلة
من اجلهد والتعب ،وذلك ما سنشري له الحقاً إن شاء اهلل يف حبث (االقتصاد
يف الدولة).
تأثير انخفاض وارتفاع العملة

مثال هام آخر ،يوضح لنا كيف إن الدولة تؤثر بعمق ومشولية يف حياة
الناس ،وهو يتعلق بـمسألة (النقد) و(العملة) ،اليت حوهلا تتمحور حياة
الناس يف هذا العصر إىل حد بعيد ،واليت هلا مساس مباشر حبياة اإلنسان:
يشرتي خبزه بالعملة ،ويشرتي الذهب بالعملة ،ويشرتي مالبسه بالعملة،
ويشرتي بيته بالعملة ،أو يبيعها كلها لقاء عملة معينة ،والعامل واملوظف
((( الكايف :ج 5ص 279باب يف إحياء أرض املوات ح.2
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واملعلم حيصلون على رواتبهم بالعملة.
فالعملة متداخلة بشكل عجيب يف حياة اإلنسان ،والغريب أن غالب
الناس ال يعلم حبجم وأبعاد تأثري رفع سعر العملة أو خفض قيمتها ،يف حياة
خمتلف طبقات الشعب.
فلماذا نرى الصني مث ً
تصر على أن تكون عملتها منخفضة ،ودولة
ال ّ
أخرى حتاول يف فرتات حمددة أن تكون عملتها مرتفعة؟.
ذلك ألنه يؤثر على االقتصاد الوطين سلباً أو إجياباً؛ ألن العملة إذا
كانت منخفضة ،فهذا يصب لصاحل التصدير ،ما يعين القدرة على التصدير
األكثر.
فحركة التصدير ستنتعش يف البلد ،كون املصدرين سيبيعون للشعوب
األخرى بسعر منخفض ،والعامل سيشرتي بضاعتهم أكثر فأكثر ،نظراً
لرخص قيمتها .لكن حركة االسترياد ستتضرر ،وهذا يعين أن ماليني قد
انتفعوا ،وماليني قد تضرروا.
من يق ّدر من عامة الناس هذه املعادلة؟.
كم مليوناً قد تضرروا؟.
وكم مليوناً قد انتفعوا؟.
ومن هم املنتفعون؟.
هل ينتفع الرأمساليون الكبار األثرياء أم عامة الناس؟.
ويف االجتاه املقابل إذا كانت العملة مرتفعة ،فإن هذا سيكون لصاحل
االسترياد؛ ألن العملة املرتفعة ِّ
متكن املستورد من أن يشرتي البضائع من
اخلارج بسعر منخفض بالقياس لعملة البلد ،لكن نفس هذا االرتفاع يف سعر
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العملة
سيضر بالتصدير ،إذ سيتقلص شراء الدول األخرى من البلد؛ نظراً
ّ
الرتفاع مثن البضاعة.
واحلاصل أن الذي يتحكم يف هذا التأثري املتعاكس للقوة الشرائية للنقد يف
كل العامل هو احلكومات؛ فإنها القوة الكربى اليت تتحكم يف العملة ،واليت
مقياسها األول واألخري هو مصاحلها ،ال مصاحل عامة الناس.
واملشكلة أن املستبدين يف الدول اإلسالمية وغريها ،ال ينبع ختطيطهم
يف ذلك من أنفسهم ،بل خيطط هلم االستعمار عرب صندوق النقد الدولي
وغريه ،فبوصاية وإشارة منه ستخفض الدولة العملة أو ترفعها ،أو على
حسب ختطيطهم يتخذ القرار ،بأن تكون اخللفية لعملته عملة معينة دولية،
أو سلة عمالت.
ما هو منطق الحاكم المستبد؟

إن على الناس أن يعرفوا حقيقتني:

الحقيقة األولى:

طريقة تفكري احلكام املستبدين ،وما هو منطقهم؟.
إن منطقهم عادة هو املنطق االستعالئي ،واملنطق االزدرائي .فإن املستبد
يزدري الناس ويستحقرهم ،وهو يطلب الكربياء لنفسه ،ولصحبه ومجعه
واملتملقني له.
إن هذا املنطق هو منطق أناني حبت ،ومثله كمثل بعض األطفال املشاكسني
األنانيني يف البيت ،إذ ال يكتفي هذا الطفل حبصته ،بل يأخذ حصة أخته أو
أخيه األصغر منه ،أو حتى األكرب منه ،بالقسر واجلرب والقوة واإلكراه.
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وعلى الرغم من أنه طفل ،إال أن عمله قبيح وهو بذلك يثري غضب
األبوين ،وحيق هلما أن يغضبا ،وأن يعنفاه ،وإذا مل يفعل األبوان ذلك فهما
شركاء يف الظلم ،واملنطق االستعالئي.
إن املأساة حقاً هي أن احلكومات عادة تعترب كطفل كبري(((  ،مستكرب
ومتكرب ومستعلي ،وعلى الناس أن يعرفوا منطق هذه الدولة ،وهو كمنطق
"جوبلز" ـ وزير الدعاية األملاني النازي يف عهد هتلر ،وكان من أهم زعماء
النازية ـ كانت طريقة تفكريه هي أن الناس ليسوا أُناساً .وكان يصرح بالقول:
(إن الناس هم حجر بأيدي النحات) ،ويقصد باملثّال والنحات زعيمه هتلر.
إن كل الطغاة حيملون هذه العقلية ،وهذا املنطق وهم ال يسمحون ألحد
للنحات ،وال للمستبد)!
يف أن يقول( :ال ّ
إن هذا هو منطق الدكتاتور ،وهو منطق املستبد ،ومنطق احلكومات
الظاملة ،منطق (ترويض) الناس ،حتى يتعلم كل واحد من أفراد الشعب أن
ال يطالب حبقه.
واحلجاج وأشباه احلجاج،
إن احلكومات مثل حكومة هتلر وأتباع هتلرّ ،
وصدام وأشباه صدام ،منطقها هو (أصمت) .فيحاولون أن يزرقوا يف الناس
(فن الصمت) ،بل (إسرتاتيجية السكوت) عن املطالبة باحلقوق ،حتى لو
ّ
عرف بأنه مظلوم ،وحتى لو سحقت حقوقه يوماً بعد يوم ،فإن عليه أن
يتجرع الظلم ،وأن يصمت ،على عكس الرواية اليت تقول :إن الساكت
((( احلكومات تعترب (طف ً
ال كبرياً)؛ ألن غالب ـ بل كل احلكام املستبدين ـ مل يصلوا إىل مرحلة الرشد
العقلي والنضج الفكري ،وإال ملا سحقوا حقوق شعوبهم حتت األقدام .ثم إن غالب احلكام املستبدين
ليسوا (كفاءات حق) ،بل يوجد يف الكفاءات من ال يصلحون حتى تالمذة عنده! ومع ذلك يستكربون
على اجلميع!
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عن احلق شيطان أخرس.
هذا هو منطق احلكام ،ففي تونس مث ً
ال منع ذلك املستبد املطرود حتى
اآلذان طوال سنني طويلة ،ومنع حتى احلجاب ،وعندما مسع بإقبال الشباب
على املساجد ،تفتق فكره الشيطاني عن خطة خبيثة هي :قرار حكومي ببناء
خمامر ومقامر ومباغي إىل جوار كل مسجد كي يستهوي الشباب.
وكان منطق احلاكم املستبد يف مصر ،ومنطق احلكومة البحرينية حتى
اآلن ،هو ذلك االستبداد لسحق حقوق األكثرية ،وسياسة (أصمت وإال
فالعصا الغليظة).
أما اجلماهري فما الذي تقوله؟.
وما الذي تريده؟.
إنهم ال يطالبون بشيء غريب ،أو غري مشروع ،إمنا يطالبون حبقوقهم،
ويطلبون تداو ً
ال سلمياً للسلطة ،وهو منطق عقالئي ،يذعن له كل عقالء
العامل ،وهو منطق شرعي؛ ألن الناس مسلطون على أمواهلم وأنفسهم،
وهذه قاعدة شرعية مسلّم بها ،وهي من (املستقالت العقلية) اليت أقرها
الشرع.
إنهم يريدون أن تكون هنالك استشارية حقيقية ،يريدونها من أول مسئول
إىل أدنى مسئول ،من أعلى حاكم إىل أدنى حاكم ،من أرفع املناصب إىل
أدناها ،ويريدون أن يتغري احلاكم أو الرئيس مثل سائر دول العامل كل أربع
سنوات ،أو كل ست سنوات ،أو أقل أو أكثر ،هذا منطق الناس يبحثون
عن حقوقهم الضائعة ليس أكثر ،والعامل كله شاهد.
والغريب أن احلاكم املستبد ،املستعلي على الناس ،واملتكرب على احلق
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واحلقيقة ،يغفل أو يتغافل عن املصري األسود الذي ينتظره؛ ألن يوم املظلوم
على الظامل أشد من يوم الظامل على املظلوم(((  ،ليس يف اآلخرة وحسب
بل حتى يف الدنيا.
إذ ال حيصد إال الذل واخلزي والعار ولعنة املالئكة والناس أمجعني،
ويكفيكم على ذلك شاهداً :املصري الذي آل إليه صدام التكرييت ،ومعمر
القذايف ،وحسين مبارك ،وبن علي ...والبقية على قائمة االنتظار!.
إذا عرفنا ما هو منطق احلق ،وعرفنا ما هو منطق احلكام ،سنطالب
عندئذ مطالبة أكيدة حثيثة حبقوقنا ،وبطريقة سلمية ،باحتجاجات وتظاهرات
سلمية ،بإضرابات سلمية ،واعتصامات سلمية ،بعصيان مدني سلمي.
إن هذه احلقيقة لو وعتها الشعوب ،فلن يطغى عليهم أحد ،ولن تصادر
حقوقهم ..وإال أزاحوه فوراً وأحالوه للمحاكمة دون إبطاء.
ومثال آخر بإجياز وتفصيله الحقاً ،إن من احلقوق املسلمة ألي إنسان،
هو حقه برفض القمع والظلم الواقع عليه ،فكما أنه ال حيق للزوج أن يضرب
زوجته ،وال حيق له أن يضرب األطفال.
كذلك احلاكم ليس له احلق يف أن يقمع التظاهرات االحتجاجية ،مع
أننا جند أنه إن خرج شخص يف تظاهرة سلمية ،تطالب باحلقوق املشروعة
فإن عقوبته يف احلد األدنى ،هي أن تسلط عليه خراطيم املياه الساخنة ،أو
الغازات املسيلة للدموع ،أو أن يضرب باهلراوات ،مع أن كل ذلك حرام
عق ً
ال وشرعاً.
((( نهج البالغة ،قصار احلكم :رقم .241

128

دوائر احلكم بالعدل ،وم�ساحات حقوق ال�شعب

وهناك أيضاً غرامة على ذلك شرعاً ،فإذا صفع أحدهم شخصاً على
امحر الوجه،
فامحر أو
خده،
اخضر أو اسو ّد ،فعليه غرامة كبرية ،فإذا ّ
ّ
ّ
اخضر يغرم ثالثة دنانري ،وإذا اسود فغرامته
غرامته دينار ونصف ذهيب ،وإذا
ّ
ستة دنانري ،وهي تعادل اآلن حوالي األلف ومائيت دوالراً تقريباً ،هذا كله
بالنسبة لضربة خفيفة ،فما بالك بالضربات الشديدة أو التعذيب!.
وبالنسبة للبدن أيضاً ،هنالك غرامات عديدة ،و سنتطرق إىل تفصيل
ذلك إن شاء اهلل تعاىل.
واحلاصل :إن حقوق الناس هي حقوق شرعية ،جيب أن يعرفها الناس،
وجيب أن يطالبوا بهذه احلقوق مبختلف الطرق ،والكالم يف هذا احلقل
طويل ،وستكون له تتمات يف البحوث القادمة بإذن اهلل تعاىل.
السيادة بين الشعب واألمة

وأما مسألة السيادة ،وهل هي لألمة أم للشعب ،فقد جرى يف البحث
السابق ذكر وجهة نظر بعض القانونيني يف هذا احلقل ،وأشرنا إىل بعض النقد
ومكامن اخللل يف وجهة النظر تلك ،وسوف نفصل ذلك أكثر يف حبث قادم
إن شاء اهلل تعاىل.
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()3
املبحث الثالث

إجابات على أسئلة فقهية ذات عالقة باملوضوع
حول مفهوم الدولة ومقوماتها
السؤال:

إن مفهوم الدولة ـ ما زال اليوم يف أكثر الدول تقدماً ـ يعيش جد ً
ال حقيقياً،
وخاصة يف ما يتعلق حبجم الدولة ،وهذا اجلدل بالتأكيد نابع من إخفاقات
عملية وأزمات بنيوية ،وبالرغم من أن اإلسالم قد أوضح مفهوماً للدولة،
يعرب عن حاجات اإلنسان بأروع صورها على أرض الواقع والتأريخ ،لكننا
نشهد غياباً أو تغييباً للكتابات حول (الدولة اإلسالمية) ،فما هو السبب يف
ذلك؟.
الجواب:

إن هذا السؤال من األهمية مبكان؛ ألنه يثري التساؤل عن احنسار
الكتابات عن الدولة اإلسالمية ،وعن حقوق الرعية ،وعن حقوق الراعي
يف اإلسالم ،وعن حقوق احلاكم وواجباته ،وحقوق الناس وواجباتهم،
واحلال أن الكتابات حول هذا احلقل قليلة نسبياً.
مسيت باإلسالمية ـ
ولعل السبب يف ذلك يعود إىل أن احلكومات اليت ّ
يف الفرتات املاضية ويف األحقاب والعقود املنصرمة ـ كانت حكومات مستبدة
عادة ،تصادر احلريات ،ومل تكن تسمح للعلماء بأن يكتبوا يف هذا احلقل
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احليوي اهلام؛ ألنها طبيعياً أرادت أن تسيري األمور وفق سياستهم.
ومع ذلك فقد كتب العديد يف هذا العنوان ،بدءاً من سادة البشرية
حيث إن أمري املؤمنني مث ً
ال له عهد كتبه ملالك األشرت ملا واله على مصر
وتوابعها ،ورسائل وكتب أخرى كثرية مذكورة يف نهج البالغة وغريه،
تتحدث عن جانب أو آخر عن عالقة احلاكم باحملكوم ،أو حقوقهما ،أو
شروط ومواصفات احلاكم ،أو غري ذلك.
اإلمام السجاد له رسالة احلقوق ،وهناك املئات بل األلوف من
الروايات ،اليت وردت عن الرسول األعظم ،وعن أمري املؤمنني علي بن
أبي طالب ،وعن اإلمام احلسن اجملتبى ،واإلمام احلسني الشهيد بكربالء،
وهكذا بقية األئمة األطهار ،يف خمتلف تلك اجلوانب واحلقول ،ثم العلماء
األبرار الذين كتبوا يف هذا احلقل أيضاً.
لكن الكتابات كانت قليلة؛ ألن الذي جترأ وحت ّدى قد قتل ،كما قتل
املعصومون أو سمُ ّ وا مجيعهم ،باستثناء اإلمام املهدي الغائب املنتظر.
ولكن يبقى على اإلنسان أن يستدرك؛ ألن احلريات متيسرة إىل حد ما
يف عامل هذا اليوم ،فعلينا أن نتدارك ما مضى ،وأن يهتم محلة األقالم من
رجال دين ،من جامعيني ،ومن علماء ،بالكتابة حول هذا احلقل احليوي
املهم.
وإن مقارنة سريعة بني األمراض اجلسدية ومرض االستبداد ،يوضح لنا
أهمية ذلك وضرورته ،فإن هناك الكثري من الكتب الطبية املؤلفة واملصنفة
حول األمراض اجلسدية .أما مرض الدولة املستبدة ،فألنه مرض عام شامل
مستشر يف بدن األمة كله ،لذلك حيتاج إىل كتابات أكثر وأكثر وأكثر.
ٍ
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وسائل مواجهة الطغاة وأسلحتهم
السؤال:

أحرار شعوبهم العزل باحلديد والنار،
إنّه على مر التاريخ واجه الطغاة َ
واليوم تعددت أسلحة الطغاة لقمع الشعوب ،وها هي دماء األحرار تراق
يف الشوارع و الساحات ،فلماذا ال ينبغي مواجهة الطغاة بالسالح وباملقاومة
املسلحة؟.
الجواب:

إن هذا السؤال مهم جداً ،وحيتاج إىل فسحة أطول للتفصيل فيه ،وهو ملاذا
ال نواجه الطغاة واملستبدين بالعنف وبالسالح ،كما واجهونا ويواجهوننا،
بالعنف والسالح واإلرهاب والسجون والتعذيب وما أشبه ذلك؟.
وحنن نقول:
-1كل إناء بالذي فيه ينضح

أو ً
ال ،إن كل إناء بالذي فيه ينضح ،فاإلنسان املؤمن ترتشح على جوانبه
األخالق الفاضلة ،وعلى جوارحه ترتشح وتنضح تلك األخالق وتتجلى،
ويف املقابل اإلنسان الفاسق تتبع أعضاؤه قلبه ،مبعنى أن اجلوارح تتبع
اجلوانح.
ويقول اإلمام ،يف اإلجابة عن نظري هذا السؤال حيث ُسئل،
فأجاب:
فلما ملكتم((( سال بالدم أبطح
ملكنا فكان العفو منا سجية
((( بنو أمية وبنو العباس وتاريخ الثورات العنيفة واالنقالبات العسكرية خري شاهد على ذلك.
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نعف ونصفح
وحللتم قتل األسارى وطالما
غدونا على األسرى ّ
(((
وكل إناء بالذي فيه ينضح
فحسبكم هذا التفاوت بيننا
إذن هذا هو مقتضى طبيعة املؤمن ،الرمحة والعطف واألخالق الفاضلة،
وطبيعة اإلنسان الفاسق ،هي طبيعة الطغيان والعدوان واإليذاء والتعدي
وهتك احلرمات.
 -2السلم هو األصل
وثانياً :إن األصل األصيل يف احلركات النهضوية ،هو أن تكون سلمية،
األصل هو السلم ،وقد قال اهلل تعاىل :ﱫﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔﱪ ((( هذا هو األصل ،واألصل أصيل ال خيرج عنه إال

بدليل.

-3السلم ضمانة االنتصار
ثالثاً :إن هذا األصل الذي ال كالم يف كونه أصالً ،يع ّد الضمانة

احلقيقية ،النتصار الشعوب على احلكومات املستبدة؛ ألنه إذا كانت احلركة
سلمية بقول مطلق ،وتكاتف الناس مجيعاً يف مظاهرات وإضرابات سلمية،
فالطاغي ما الذي مبقدوره أن يفعل؟ وكم شخصاً سيقتل؟.
ميكنه أن يقتل واحداً ،اثنني وثالثة ،ولكن سالح الروح دائماً أقوى من
سالح املادة ،والعامل كله سيقف ولو بالتدريج إىل جوار الشعب ،فالشعب
((( وفيات األعيان :ج 2ص 365ترمجة حيص بيص رقم .258
((( سورة البقرة.208 :
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لو تشبث ومتسك بالسلم كأصل أصيل ،سيحقق تطلعاته وأهدافه يف نيل
حقوقه.
نعم ،هذا الطريق أطول إال أنه أسلم؛ ألن طريق السلم ينتج حكومة
سلمية استشارية أو دميقراطية ،أما طريق العنف فإنه ينتج عادة حكومات
عنيفة مستبدة ،وتاريخ الثورات العنيفة واالنقالبات العسكرية خري شاهد
على ذلك.
وبرهان ذلك من الزمن املعاصر ،الزعيم اهلندي املهامتا غاندي يف حركة
السياتراغا ،فعلى الرغم من أن االستعمار الربيطاني يف استعماره للهند الذي
استمر حوالي ثالمثائة سنة ،كان ميارس أنواع الظلم والعدوان ،ولكن هؤالء
الناس متسكوا بالسلم إىل أبعد احلدود ،وانتصروا إثر ذلك طبيعياً ،إىل درجة
أن "نهرو" ينقل عن زعيمه "غاندي" :إنه كان قد أوصانا عندما كنا خنرج
ّ
يف مظاهرات ـ وكانت باملاليني والشرطة باأللوف ،إذ الشعب اهلندي كبري
عريض مرتامي األطراف ـ أن ال نواجه الشرطة اليت كانت تضرب اجلماهري
باهلراوات والعصي وغريها ،على الرغم من أن الضرب كان مربحاً ،وقد
جيرح اإلنسان ويدميه ،وكنا حنن أكثر منهم ،ونتمكن من الرد عليهم ،لكن
غاندي كان قد أوصانا أن حتملوا ،وإذا صعب عليكم التحمل ،فاشبكوا
أياديكم خلف ظهوركم بقوة ،حتى ال تنفلت أياديكم ،وترد الضربة
بالضربة.
وهذا هو جوهر حكمة السيد املسيح حيث يقول :إذا صفعك رجل
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أو ضربك على خدك األمين ،فأدر له خدك األيسر((( .
وال يعين هذا القول أن يتنازل املرء عن حقه ،إذ مقتضى اجلمع بينه وبني
سائر الكلمات ،هو (أن يطالب املرء حبقوقه بالسلم) ،واحلاصل :قل ملن
ضربك بهدوء ولكن بقوة وثبات :إنين ال أزال مصراً على مطالبيت حبقي
وحقوقي ،فإن شئت أن تضربين مرة ثانية فافعل!
إن العقل يدرك :إن الشعب دائماً تكون قدرته أكثر من حيث اجملموع من
قدرة الدولة؛ وذلك ألنها حمدودة القدرات ،فعلى فرض أنها ّ
تشكل ألفاً،
من احلكام واملسئولني وأتباعهم وأذنابهم ،أو عشرة آالف ،أو مئة ألف،
لكن الشعب ّ
يشكل مئة مليون ،أو مخسني مليون ،أو أقل أو أكثر ،فلمن
الغلبة واالنتصار إذن؟.
فاألصل األصيل هو التشبث بالسلم ،باحلركة السلمية ،باملظاهرات
السلمية ،باالعتصام السلمي ،والعصيان املدني السلمي ،وهذه ستنتصر
بإذن اهلل تعاىل ،وﱫ ﮩ ﮪﱪ((( .

((( تفسري ابن كثري :ج 2ص.89
((( سورة هود.49 :
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املقدمة

تبينّ يف مباحث سابقة أهمية األطر واملقومات ،اليت حتكم العالقة بني
الدولة وبني الشعب ،واليت تشكل املناشئ اليت ترتكز إليها احلقوق عامة،
وبالذات منها حق الشرعية يف الدول ،وما يرتبط بها.
وهي مبجملها مبنية على أحكام األمانة املستدلة من اآلية الشريفة ،ومن
األدلة النقلية والعقلية ذات العالقة ،واليت يشكل فيها عنوان ﱫ ﯟ ﯠﱪ
املبنى األساس يف هذه العالقة ،مما يتطلب البحث املعمق ،والتدبر فيها،
واإلجابة على األسئلة ذات الصلة مبوضوع البحث.
الغاية

بيان البصائر اليت ترتكز إليها مرجعية األمانة يف احلكم ،والبحث يف
مسئولية احلاكم يف ر ّد هذه األمانة إىل أهلها ،ومقاربة العنوان يف [أَ ْه ِل َها]
واستنباط نطاقه ،وبيان أحكام األمانة ،واملتعلق يف ﱫ ﯠﱪ ،من اآلية
الكرمية ،ومناشئ احلق يف شرعية الدولة واحلكم.
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()1
املبحث األول

بصائر قرآنية
 -1التعليل لوجوب رد األمانة بالمستقالت العقلية
البصيرة األولى:

إن هناك قاعدة معروفة تقول :إن تعليق احلكم على الوصف مشعر
بالعلية ،فقوله تعاىل :ﱫﯞﱪ ،وهو متعلق احلكم يف ﱫ ﯜ ﯝ
ﯞﱪ ،مشعر بالعلية للحكم وهو وجوب األداء؛ ألن متعلقه هو
ﱫﯞﱪ.
كما أن قوله تعاىل :ﱫﯟ ﯠﱪ من جهة ثانية ،مشعر بالعلِّية أيضاً،
وهو مبنزلة التعليل للوجوب ،وهذه بصرية لطيفة يف اآلية الشريفة.
فلماذا يأمرنا اهلل سبحانه وتعاىل بأن نرجع األمانات إىل أصحابها؟.
واجلواب :أو ً
ال ألنها أمانات.
وثانياً ألنهم أهلها.
فاملسألة إذن قد أضحت من املستقالت العقلية من وجهني :ألنها أمانة،
ومالكها وأصحابها ،وأن أمر اهلل سبحانه
وألنهم هم أهل هذه األمانةُ ،
وتعاىل مطابق لبداهة العقل ،فربهان القضية معها.
وكان السيد الوالد (رمحة اهلل تعاىل عليه) يشري إىل حقيقة هامة جداً،
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هي أن اآليات القرآنية الكرمية اآلمرة بشيء او الناهية عن شيء او املرشدة اىل
امر ما ،تكون عادة مذيّلة أو مصدرة مبا هو علة ،أو مبا هو كالعلة للحكم.
وهذه اآلية من املصاديق لذلك ،إذ كان من املمكن أن يعرب عن ذلك
بـ (األشياء اليت استلمتموها من الغري) ،لكن استخدام عنوان األمانة،
يستبطن احلكم ،ويعين أ ّدها وأرجعها ألنها أمانة ،وألنه مؤمتن ،فكونه
أميناً ،وكونها أمانة ،تستلزم احلكم عليه باإلرجاع ،وبأدائها إىل أهلها.
ومن ثم جند التعبري بـ [إِلىَ أَ ْه ِل َها] فما داموا هم أهلها ،فعليكم أن ترجعوها
هلم ،فكأن ﱫ ﯟ ﯠﱪ مبنزلة التعليل.
ويتضح ذلك أكثر مبالحظة أنه كان ميكن أن يكتفي باملقطع األول من
لكن ضميمة
اآلية الشريفة ،هكذا :ﱫﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﱪّ ،
[إِلىَ أَ ْه ِل َها] تتضمن مزيداً من التأكيد يف التعليل ،وتفيد إرجاع هذا احلكم،
إىل قضية عقلية بديهية ،يعرب عنها باملستقالت العقلية كما سبق.
فعندما تعرض هذه القضية على أي عاقل ،من أية ملة كان ،أو من أي
دين أو عشرية أو قبيلة ،يف حضر كان يسكن أو يف بادية ،أو يف قرية ،سواء
أكان جامعياً أم حوزوياً أم غريهما ،فإنه سريى أنه ما دامت هي أمانة،
ومادام أولئك أهلها ،فإن عليه أن يرجعها ﱫ ﯟ ﯠﱪ.
وأمانة احلكومة هي من أهم األمانات يف أعناق احلكام ،وعليهم أن
يؤدوها إىل أهلها ،وبالكيفية اليت ستأتي الحقاً إن شاء اهلل تعاىل.
( -2أهلها) هم من لهم األهلية أم ال ُمالك
البصيرة الثانية:
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يف اآلية الشريفة يف كلمة ﱫﯠﱪ ،فماذا تعين هذه الكلمة؟
هنالك احتماالن:
االحتمال األول أن يكون املراد من أهلها؛ مالكها ومالكيها.
واالحتمال الثاني أن يكون املراد؛ من هو أهل هلا ،فلو أن أحدهم استعار
من شخص أمانة ،أو أودعه أمانة ،بيتاً أو شيئاً مثيناً أو غري ذلك ،فهو مأمور
بأدائها إليه ،عند املطالبة ،فـ ﱫﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱪ
يعين إىل من هو أهل هلا ،وهذا املعنى الثاني أعم من املعنى األول(((  ،فقد
ال تكون مالكية وملكية ،لكنه أهل هلا ،ويعين ذلك (الكفؤ).
والظاهر أن كلمة "أهل" تصلح الستيعاب كال املعنيني ،فإن املالك له
ُعلقة مبملوكه ،وهو ذو احلق أيضاً ،له علقة مبا له حق فيه فهو أهل له،
فليس أهل الشيء خاصاً مبالك الشيء.
فعندما نقول مثالً" :أهل زيد" فهل هو مالك هلم؟.
فاألهل تكشف عن وجود عالقة معينة ،وأنه جتمعهما علقة ما ،فقد
تكون العلقة التملك ،وقد تكون العلقة التسلط ،وقد تكون العلقة حقاً،
(((
ُم أَ ْن
وقد يكون ملكاً ،واحلق أيضاً أنواع وكذا امللك  ،و[إِ َّن اهللَ يَ ْأ ُم ُرك ْ
ات إِلىَ أَ ْه ِل َها] ،صادق على مجيع هذه املعاني.
تُ َؤ ُّدوا ا َأل َمانَ ِ
نكتشف ذلك أيضاً مبراجعة (اللغة) ،إذ مبراجعتها جند بأن األهل يطلق
على أهل بيته ،ولذا تقول :أهل بييت ،وإطار هذه العلقة هو عالقة األبوة
((( الظاهر أن النسبة بني (أهلها) و(املالك) هي العموم واخلصوص من وجه؛ إذ املالك قد يكون ذا أهلية
وأه ً
ال وقد ال يكون ،واألهل ذو األهلية قد يكون مالكاً وقد ال يكون.
((( كامللك.
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والزوجية وما أشبه ذلك.
كما أن "األهل" تضاف إىل البلد ،فتقول :أهل بلدي ،وإطار هذه العلقة
اجلغرافيا احملددة ،و"األهل" تطلق على أهل الصنعة ،يعين على املشاركني
له يف صنعة واحدة ،فتقول :أهل صنعيت.
فإذن أهل بييت ،وأهل بلدي ،وأهل صنعيت ،كله صحيح ،وأيضاً
تطلق على املشاركني يف الدين ،فتقول :أهل ديين.
إن كلمة األهل مبا هي كلمة ،أي مبا أن مادتها هي األلف
واحلاصلّ :
واهلاء والالم ،تدل على شيء يرتبط بشيء آخر ،بنحو خاص من أحناء
االرتباط ،فـ ﱫﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱪ تعين من تربطهم
بها صلة شرعية أو عقالئية.
فقد تكون الصلة هي املالكية ،وقد تكون الصلة هي احلق .وهي على
أنواع كحق احليازة وحق اجلناية وحق الشفعة ،وحق القسم يف الزوجية
وحق النفقة ،وما أشبه ذلك من أنواع احلقوق.
النتيجة :ﱫ ﯞﱪ هلا عرض عريض ،وقد أوضحنا ذلك سابقاً،
وعلى ضوء ذلك نستكشف مدى اتساع دائرة ﱫ ﯟ ﯠﱪ؛ ألنها متتد
بامتداد ﱫ ﯞﱪ ،فلها هي األخرى عرض عريض.
فمث ً
ال مدير املدرسة إذا أراد أن يسافر ،عليه أن يسلم أمانة اإلدارة خلليفة
كفؤ ،أن يسلم هذه األمانة ﱫ ﯟ ﯠﱪ ،كما أن رسول اهلل كان عليه
عند قرب ارحتاله إىل الرفيق األعلى أن يسلم األمانة ﱫ ﯟ ﯠﱪ ،أي
إىل أفضل البشر من بعده ،وهو أمري املؤمنني وموىل املوحدين ،علي بن أبي
طالب.
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ولذلك قال  :ايتوني بدواة وكتف ألكتب لكم كتاباً ال تضلوا بعده

أبدا((( .
وهذا أمر عقلي عقالئي من املستقالت العقلية ،فأفضل البشر كان خليفة
اهلل على هذه البسيطة وغريها ،ثم اختاره اهلل إليه (من باب اجملاز باملشارفة)،
فعليه أن يؤدي األمانة إىل أفضل البشر من بعده أي ﱫﯠﱪ.
احلكومة إذن أمانة ،واإلدارة أمانة ،والتعليم هو أمانة ،إىل سائر مصاديق
األمانة.
 -3لماذا جُ معت (األمانات) وأفرد (أهلها)؟
البصيرة الثالثة:

تتعلق بالسر يف اجلمع واإلفراد ،فاهلل سبحانه وتعاىل قد مجع األمانات
وأفرد أهلها ،ﱫﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﱪ ومل يقل األمانة ،ثم قال:
ﱫﯠﱪ ومل يقل إىل أهليها ،مع أن املفروض أن جيمع؛ ألنها أمانات،
ويقابلها أهلون وأهالي لتلك األمانات ،ومجع أهل هو أهالي ،وأهلون أو
أهلني ،رفعاً ونصباً وجراً ،وأهالت.
فلماذا مجع اهلل ﱫ ﯞﱪ ،وأفرد من تسلم إليهم األمانات؟.
((( حبار األنوار :ج 22ص 468ب  1وصيته عند قرب وفاته.
صحيح البخاري :ج 1ص 37كتاب العلم /باب كتابة العلم.
صحيح البخاري :ج 5ص 137كتاب املغازي /باب مرض النيب ووفاته.
صحيح البخاري :ج 8ص 161كتاب االعتصام بالكتاب والسنة /باب قول النيب ال تسألوا أهل
الكتاب عن شيء.
صحيح مسلم :ج 5ص 76كتاب الوصية /باب ترك الوصية.
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ومل يقل إىل أهاليها أو إىل أهليها أو إىل أهالتها؟.
أما بالنسبة للمقطع األول ﱫﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﱪ فالوجه
ظاهر؛ ألنه إذا قال األمانة ،فلعل الذهن ينصرف((( إىل أمانة معينة ،فال
تكون هلا الشمولية.
مبعنى أنه رمبا يتوهم((( أن األلف والالم هي ألف الم العهد ،بنوع من
أنواعه ،حضورياً أو ذهنياً أو غري ذلك .مع أنه ميكن كونها ألف الم اجلنس،
ات] مجع حملى بأل ،فيفيد العموم بدون شك وبدون كالم ،فاهلل
لكن [ا َأل َمانَ ِ
يأمر بأداء ﱫ ﯞﱪ يعين بأمجعها ،بشتى ألوانها وأشكاهلا ومستوياتها
ومراتبها ﱫ ﯟ ﯠﱪ.
(االرتباطية) في (األمانات)

وأما بالنسبة للنقطة الثانية ،فهي حتتوي على نقطة دقيقة ،فالذي خطر
بالبال القاصر :هو أنه حيتمل ـ والعلم عند اهلل سبحانه وتعاىل ـ أن يكون
إشارة لالرتباطية يف ﱫ ﯞﱪ.
إذ هنالك حبث معروف يف األصول ،هو األقل واألكثر االرتباطي،
مثل :الصالة ،فلو أدى شخص من الصالة تسع أجزاء ،وترك الركوع أو
السجود أو أي جزء آخر ،عن عمد يف غري األركان ،أو حتى لو كان ساهياً
يف األركان ،فالصالة باطلة ،أي أن الكل يبطل برتك جزء ،فالصالة من
قبيل الواجب األقل واألكثر االرتباطي.
((( أو يتحري يف املراد.

((( وإن كان خالف الظاهر بناء على أن األصل يف (ال) اجلنس.
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من هنا قد يقال ـ والعلم عند اهلل سبحانه وتعاىل ـ :إن وجه اجلمع يف
ﱫﯞﱪ ،واإلفراد يف ﱫﯠﱪ ،هو اإلشارة إىل أن هذه األمانات
هي بنحو األقل واألكثر االرتباطي ،مبعنى حلاظ جمموع الشعب (أه ً
ال واحداً)
ات] كجميع.
وليس أهالي مفككني ،مع حلاظ [ا َأل َمانَ ِ
أي :حيتمل أن يكون املراد من األمانات اجلميع ،ومن األهل اجملموع،
فيكون املؤدى :اجلميع يف مقابل اجملموع .وذلك يعين :إن احلاكم لو أدى
األمانة لكافة أفراد الشعب إال واحداً لكان خائناً؛ وذلك ألن كل إنسان
هو أمانة يف عنق احلاكم ،من حيث تلبية متطلباته ،واحلفاظ على حقوقه
وكرامته ،وحريته املشروعة.
فكأن كل شخص من آحاد الناس ،هو جزء (األهل) ال أن يكون جزئياً
له ،سواء أ كانوا عشرين مليون ،أم مخسني مليون ،أو مائة مليون ،وأي
عدد كانوا.
فاحلاكم لو أدى هذه األمانات كلها ألهاليها إال أمانة واحدة ،فيعد
خائناً ،فإن [أَ ْه ِل َها] يف اآلية قد يفهم منها كأنهم أهل واحد ،وهذا يعين
أن احلاكم إذا مل يؤد أمانة واحدة ،فهو مل يؤد األمانة كلّها ،ولو من باب
املبالغة((( .
وميكن أن يستفاد هذا الكالم أيضاً بنحو ما من كالم أمري املؤمنني وموىل
املوحدين يف "نهج البالغة" ،يقول األمري ـ يف عهده ملالك األشرت ـ:
((( ميكن توجيه االرتباطية بوجه آخر هو :إن صالحية احلاكم للحكومة مرهونة بأمانته ،وأمانته ارتباطية
فلو خان يف حق شخص واحد من الشعب فليس بأمني ،ويسقط عن صالحية الوالية أو احلكومة أو
املرجعية ،فاالرتباطية على هذا حقيقة ،وليس مبالغ ًة وال جمازاً.
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ِ
يت َح َّقهُ.
اس�تُْر ِع َ
 َوُكلٌّ قَد ْ
َّك
ويعين كل واحد من الناس ،وهذا كالم ظاهر يف (اجلميع)  َواَل يَ ْشغَلَن َ
ك الْ َكثِير((( ،ويعين التافه
ك اَل �تُْع َذ ُر بِتَ ْ
ك التَّافِهَ لإِِ ْح َك ِام َ
ضيِ ِيع َ
َع�نْ ُه ْم بَطٌَر؛ فَِإنَّ َ
من األمور :الصغري.
فاملهم أن كثرياً من الناس ،قد يزعم يف شأن حاكم عادل بسط العدل يف
البالد بصفته حاكماً استشارياً ،أنه لو أهمل حق مستضعف واحد يف ظالمة
واحدة يف جوف الليل البهيم وهو متعب ،فإنه مل يرتكب إمثاً ،وهو معذور
ومتسامح معه؛ نظراً إلجنازاته الكربى.
َ
لكن أمري املؤمنني (سالم اهلل عليه) يقول :إن احلاكم إذا أحكم الكثري،
فهذا ال يرفع عنه املسئولية عن ذاك األمر التافه احلقري يف نظره ،فإنه عند اهلل
خطري ،ولن يعذر بتضييعه التافه إلحكامه الكثري.
وهذا الكالم من اإلمام يؤكد جانباً مما ذكرناه؛ ألنه ينفي االرتباطية
السلبية أو العكسية ،حيث إن كثرياً من الناس قد يرى أنه لو عمل عم ً
ال
مهماً ،فإن هذا يعذره عن أداء املسئوليات الصغرية.
فيتصورون هذه االرتباطية العكسية :هذا واجب كبري ،وذاك واجب
صغري ،فلو فعل الواجب الكبري ،فكأنه قد أدى حتى الواجب الصغري ،أو
يغتفر له ذلك ،لكن كالم اإلمام ينفي توهم االرتباطية السلبية يف األمر.
وهذا ـ االرتباطية يف أداء األمانات ـ هو ما نستظهره أو حنتمله على أقل
((( نهج البالغة ،الرسائل :رقم 53ومن كتاب له كتبه لألشرت النخعي ملا واله على مصر وأعماهلا
حني اضطرب أمر أمريها حممد بن أبي بكر.
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تقدير من اآلية الشريفة ﱫﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱪ ،أن
مجع األمانات وإفراد أهلها ،قد يكون لإلشارة إىل أن اإلنسان لو ضيع حقاً
من احلقوق ،فكأنه مل يؤد احلقوق مجيعاً ،ويكون مسئو ً
ال معاقباً.
وذلك كما تقول :لو خدمت أباك مخسني سنة ،لكنك أهنته مرة واحدة
فكأنك مل ختدمه أبداً ،وبالتدقيق يف كلمة "كأنه" ،يظهر أننا مل نستخدم هنا
حرفية املصطلح األصولي يف املقام.
وحول (االرتباطية) يوجد حبث طويل ،وميكن للقارئ الكريم مراجعة
كتاب فقه التعاون على البر والتقوى(((  ،يف حبث ارتباطية األحكام،
وارتباطية اإلميان بالرسل واألنبياء ،فإذا آمن أحدهم بكل الرسل إال رسو ً
ال
واحداً ،أو إال نبياً واحداً ،فاهلل لن يقبل منه شيئاً.
وإذا آمن بكل آيات القرآن الكريم ،ومل يؤمن بآية واحدة ،فاهلل لن يقبل
منه حتى ذلك اإلميان مبا آمن به ،ولعل اهلل يوفقنا لتفصيله.
()2
املبحث الثاني

منشأ تولد احلقوق وشرعية السلطة

إن البحث يف هذا العنوان ،مرتبط ارتباطاً جوهرياً ،بهذه اآلية القرآنية
الكرمية ،لبيان منشأ تولد احلق ،ومنشأ شرعية السلطة ،ومن الذي أعطى
((( للمؤلف
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هذه احلكومة الشرعية ،لكي حتكم الناس ،أي ما هو مصدر تولد هذا احلق
للحكومة إن كان هلا حق.
وهذا البحث طويل الذيل ،وقد توصلت يف استقراء منوع ـ وإن كان بع ُد
غري كامل ـ إىل حوالي اثنني وعشرين منشأ حقيقياً أو متوهماً ،من املناشئ
اليت ذكرت هنا أو هناك ،أو اليت ميكن أن تذكر ،مع أن املذكور يف كتب
القانون الدستوري ،ويف كتب الفقه ،قد يكون أربعة أو مخسة مناشئ
والبعض أوصلها إىل سبعة.
لكن الذي ميكن أن يذكر كمنشأ للحق أو يتوهم كمصدر له ،يبلغ اثنني
وعشرين منشأً ،وسنشري ملا يتيسر منها اآلن ،ملنشأين أو ثالثة ،ونرجئ
الباقي لبحوث قادمة ،إذا شاء اهلل سبحانه وتعاىل.
وجوهر السؤال عام وسيال:
فاألب مث ً
ال له حق األبوة على ابنه ،فما هو منشأ تولد هذا احلق؟.
واملعلم له حق ما على التالميذ ،فما هو منشأ تولد هذا احلق؟.
والضيف له حق على املضيف وعلى صاحب الدار يف استضافته ،وأيضاً
صاحب الدار له حق على ضيفه ،فما هو منشأه؟ وهكذا.
لكن البحث هنا يدور حول احلكومة فقط ،وإن نفع يف إلقاء الضوء على
مناشئ تلك احلقوق أيضاً.
وهذا البحث هو مبحث طرفيين :فمن جهة ،ما هو منشأ حق تسلط
حاكم على احملكومني؟ ومن جهة أخرى ،ما هو منشأ حق الرعية أو الشعب
أو الناس ،يف أن ينتخبوا حاكماً ،أو يسلطوا عليهم حاكماً ،أو غريه مما
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يقارب هذا املعنى (((.
ونقول يف اجلواب :إن الوجوه احلقيقية أو املتوهمة ،الوجوه الصحيحة
أو الزائفة ،الوجوه اليت يستند إليها هذا أو ذاك ،لشرعية السلطة أو لشرعية
سلطته ،هي وجوه عديدة ،نذكر منها:
 -1منشأ الحق (المالكية)

الوجه األول (املوهوم) :هو ما يتمسك به الكثري من املستبدين والطغاة
على مر التاريخ ،وقد يصرحون بذلك أحياناً ،وقد ال يصرحون ،هو حق
(املالكية).
إن كثرياً من املستبدين ومن الطغاة ،يرون أنفسهم ُمالكاً للرعية ،فكما
يرى الغاصب أنه املالك هلذا البستان أو الضيعة أو الدار ،اليت أخذها بالقسر
والغلبة من صاحبها ،كذلك يرى احلاكم اجلائر أن هذا البلد كله ملك له.
والفارق هو أن الغاصب الشخصي يغصب شيئاً حمدوداً كبقعة جغرافية
لنفرتض إنها ألف مرت مربع مثالً ،لكن احلاكم اجلائر يرى حدود مالكيته
حدود البلد كله ،أي مئآت األلوف من الكيلومرتات املربعة ،وماليني
البيوت واملعامل واملزارع مثالً ،فهؤالء يرون الناس عبيداً هلم ،ويرون
الثروات ملكاً هلم.
فرعون ملك أو مالك أو رب؟

وممن صرح بذلك ،هو فرعون الذي كان يرى الناس عبيداً له ،ويرى

((( كمنشأ حقهم يف أن خيضعوا حلاكم.

150

منا�شئ احلقوق يف �شرعية احلاكم والدولة

البالد وليست الثروات فقط بل كل األراضي مملوكة له ،ولذا ا ّدعى ﱫ ﭹ
ﭺ ﭻ ﱪ(((  ،حيث ادعى أنه رب ،يعين أنه فوق املالك ،وهو مالك

املالك كلهم.
وقد جاء يف القرآن الكريم :ﱫﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﱪ (((  ،فهذا منطق
استخدمه فرعون ،وقد أشار إليه القرآن الكريم عن لسانه.
وكذلك الكثري من املستبدين يزعم إن الناس عبيد له ،وليس هلم أي حق
يف أن خيرجوا يف مظاهرات احتجاجية مثالً .هذا منطق الطاغية؛ ألن الناس
عبيده ،فكيف خيرجون يف مظاهرة ضده! وإن كانت سلمية ،وليس هلم أن
يطالبوا حبقوقهم ،ألنهم ال حقوق هلم أصالً ،فهو املالك األول واألخري.
اآلية الشريفة تقول:ﱫ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽَﱪ ،وهناك حبوث عديدة حول هذه اآلية ومفرداتها ككلمة [نَا َدى]
وﱫﭷﱪ إال أننا نرتكها جملال آخر ،وسنوجز البحث حول جوانب منها:
حول كلمة ُ[مل ُ
ْك ِم ْص َر] حيث يوجد احتماالن يف ذلك:
االحتمال األول:

يعين ملوكية مصر ،أي "أنا امللك" ،وقد كانت للملك يف عرفهم
صالحيات هائلة ،بل غري حمدودة.
واالحتمال الثاني:

إنها مالكية مصر ،ويعين :أليس لي ﱫﭼ ﭽﱪ؟ أو أليس لي
((( سورة النَّازعات.24 :
((( سورة الزخرف.51 :
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(مالكية مصر) ،وهو االحتمال املطابق للمدعى ،أ ليس لي مالكية مصر،
وأن مصر مملوكة لي؟.
فأنتم وموسى وهارون من تكونون كي تطالبوا حبق بين إسرائيل ،أو
حتى تعرتضوا عليه بأنه كيف استعبدهم واسرتقهم واستحيى نساءهم؟.
وأيضاً كما كان متداو ً
ال يف األعراف السابقة ،أنهم كانوا يعدون امللك
مالكاً بدرجة عالية ،أو بدرجة دانية وخفيفة.
أما الدرجة اخلفيفة ،فهي أنهم كانوا يرون له احلق يف أن يتملك ما شاء،
أو كان امللك يرى من حقه ذلك ،أي أنه إذا وجد أرضاً من األراضي أو
ضيعة من الضيع أو بستاناً ،فله أن يتملكه رغماً على أنف صاحبها.
أما الدرجة األعلى ،فكان امللك يرى (طولية) ملك الناس ملالكيته،
أي :يرى نفسه هو املالك احلقيقي ،وللناس ملك لكن يف طول ملكه ،هذا
وكال االحتمالني يف اآلية الشريفة جار.
البرهان االقتصادي للطغاة على مالكيتهم للبالد!
وأما قوله:ﱫ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱪ ،فيحتمل أن يكون

استخدمها فرعون ـ ويستخدم نظائرها سائر الفراعنة والطغاة ،لكن بعبارات
أخرى وبأساليب أكثر حضارية ـ كداللة ودليل على واحد من ثالث نظريات:
النظرية األولى:

إنه كان يرى نفسه رباً ،وقد استشهد بـ ﱫ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﱪ ،فاعترب جريان األنهار من حتته ،دلي ً
ال على ربوبيته!

لقد كان فرعون ذكياً يف شيطنته ،فلذا كان قد بنا قصوره وبساتينه على
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متر املياه عرب أراضيه ،وهكذا أحكم قبضته على أرزاق
جمرى النيل ،كي ّ
الناس ومصائرهم.
ويذكر بعض املؤرخني :إن األنهر أو اجلداول ،اليت كانت تغذي األراضي
الزراعية للناس ،وكان منها مشربهم ،كان طوهلا ثالمثائة وستني كيلومرتاً،
وكان قد بنا قصوره السبعة أو األكثر ـ والسبعة هو القدر املتيقن ـ على اجملرى
الرئيسي هلذه األنهر واجلداول ،وﱫ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱪ ،أي من حتت أراضيه ومن حتت قصره ،فقد اختذ
ذلك دلي ً
ال لربوبيته.
ويؤيد هذا االحتمال أنه ادعى اإللوهية ،فأتى بهذا الربهان ،وبتعبري
آخر :كان يدعي بأنه هو خالق هذه املياه!!
والنظرية الثانية:

والتدرج؛
وهي ـ مانعة اجلمع بني هذه االحتماالت ،واحلل بتعدد األزمنة
ّ
ألن الدعاوي كانت يف فرتات خمتلفة ،فإن فرعون مل ي ّدع اإللوهية فجأة
ودون إعداد ومقدمات ،بل ادعاها بالتدريج ـ أنه قد اختذ هذه األنهار اليت
جتري من حتته دلي ً
ال على مالكيته ،وهي مرتبة سبقت دعواه اإللوهية .فقال
بأن مصر كلها ملك له ،والدليل أن هذه األنهار ملكي ،وخترج من أراضيي،
وأنا أسقيكم بها ،فكلما بنيتم يا بين إسرائيل فهو مين وبربكيت!!
النظرية الثالثة:

ولعلها األضعف ((( :إنه كان قد اعترب جريان األنهار من حتته ،دلي ً
ال
((( وهو االحتمال األضعف يف فرعون بالذات ،لكن كثرياً من طغاة العصر ،خاصة يف العامل الرأمسالي
والدميقراطي مييلون إىل هذا األسلوب ،وإن بتعابري أخرى أكثر بريقاً وقبو ً
ال لدى العامة!
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على أنه هو املدير واملنظم واملدبر واملتصرف يف املياه ،فكأنه كان يقول :أنا
األكفأ ،وأنا أكثركم صالحية إلدارة البالد ،إذن ال خيار لكم وال مناص إال
التبيعة لي وإال! وقد كان اجملتمع آنذاك يف مصر جمتمعاً زراعياً ،فهندس ملكه
حبيث يقع الناس أسارى اقتصادياً بيده.
وهنا نكتشف اللفتة الدقيقة يف بيان البحث ،وهي أن الطغاة عادة
يستخدمون احلق العيين ،أي احلق على األعيان املزعوم ،وسيلة لدعوى أو
لتكريس احلق الشخصي املزعوم.
فيحاول أن يتملك الثروات أو ً
ال ،فإذا متلكها سيتملك بالتدريج رقاب
الناس أيضاً ،وهو تسلسل طبيعي يف منطلق الطغاة.
ملكية الدولة للثروات العامة

لذلك نرى بأن احلكومات ـ وحتى املتطورة منها ـ تدعي ملكيتها للثروات
واملوارد املادية ،واملصادر الكربى للثروة مثل املعادن ،ويف بعض الدول،
فأنها تتملك الشركات أو الصناعات األم أو الكربى ،مثل سكك احلديد
واملطارات ومعامل الصلب ،وتعتربها ملكاً للدولة ،يف العملية ـ احلضارية
يف املظهر والفرعونية يف اجلوهر ـ اليت يصطلحون عليها بالتأميم؛ ألنها تريد
أن تستعبد الناس ،فإن هي أمسكت باقتصاد الناس ،فقد أمسكت برقابهم،
وباتوا خيضعون هلا ،رغماً على أنوفهم.
إن الكرامة االقتصادية تستدعي الكرامة االجتماعية والسياسية وغريها،
وكذلك احلاجة االقتصادية تستلزم الذلة السياسية واالجتماعية واحلقوقية
وما أشبه ذلك.
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وهذه طريقة الطغاة ،يف إركاع الناس ويف إخضاع سائر الدول أيضاً:
احلاجة ،ولذا جند أن الشارع املقدس وضع من البداية قواعد وقوانني؛ كي
ال تتمركز الثروة بيد احلكام ،وال بيد األغنياء دون حدود وضوابط ،ﱫ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﱪ (((  ،وﱫﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﱪ
((( ،وﱫﮯ ﮰ ﮱﱪ ((( وليس للحاكم ،وﱫﮛ ﮜ
ﮝ ﱪ((( وليس للحكام ،ويف احلديث :األرض هلل ولمن َع َم َرها((( .
ففي الشريعة اإلسالمية ال تكون الثروات واملعادن واملوارد األخرى ملكاً
للدولة ،بل كل من استخرج من املعادن ومن النفط أو من غريه شيئاً فهو له،
وكذلك الغوص وما أشبه ذلك.
وهذه قاعدة تشريعية مبنية على أسس تكوينية ،وقد أشرنا هلا يف حبوث
سابقة ،ولعلنا نفرد هلا حبثاً خاصاً.
س لِي ُمل ُ
ْك
واحلاصل :إن هذا هو منطق الطغاة ،منطق فرعون [أَل َْي َ
ِم ْص َر] ،وما على الناس إال أن تطيعه؛ ألن اقتصادهم حتت قبضته ،وهذه
األنهار جتري من حتته ،إما بنحو اخلالقية أو بنحو املالكية أو بنحو التدبري.
أي أن أمور اقتصادهم بيديه ـ يف أدنى الفروض ـ فيجب إذن أن خيضعوا له،
وإال سحق اقتصادهم ،وإ ّ
ال تدهورت أوضاعهم ،وإال حتطمت معيشتهم.
((( سورة احلشر.7 :

((( سورة البقرة.29 :

((( سورة األعراف.128 :
((( سورة الرمحن.10 :

((( الكايف :ج 5ص 279باب يف إحياء أرض املوات ح.2

155

الف�صل اخلام�س
أليس هذا بالضبط منطق االستعمار والدول الكربى يف حروبها
االقتصادية؟.
وأ ليس هذا هو بالضبط منطق صندوق النقد الدولي؟.
وأ ليس هذا هو منطق الشركات العمالقة العابرة للقارات؟.
واخلالصة :إن منشأ شرعية السلطة يف زعم كثري من املستبدين ـ إن مل
نقل كل املستبدين يف قرارة أنفسهم ـ هي (املالكية) ،إذ يعترب املستبد نفسه
مالكاً للثروات ،ثم يعترب نفسه مالكاً للرقاب ،ولذا فإن الشريعة ركزت على
نسف هذا املفهوم ،ومن ذلك آية الكنز :ﱫﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﱪ ((( .
إن البعض يتصور أن الذين يكنزون الذهب والفضة ،يعين أشخاصاً
زيدا وعمراً والتاجر الفالني فقط ،لكنه يغفل عن أن الدولة هي أول من
يكنز الذهب والفضة.
وصفحات التاريخ الغابر واملعاصر هي خري شاهد ،فإن الدولة املستبدة
تعلم أنها إن قبضت اقتصاد البلد ،فقد أمسكت خبناق الناس ،ولكن:
ﱫﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍﱪ ((( ،هذا لو فرض أنه استخرجها من مصادرها

الشرعية ،مع ذلك ليس له احلق يف أن يكنز الذهب والفضة ،فما بالك لو
كان الكنز من مال حرام مأخوذ بالغصب من الناس.
واملهم احليوي يف األمر أن نعرف هذه احلقائق :حقيقة كيف يفكر احلكام؟
((( سورة التوبة.34 :
((( سورة التوبة.34 :
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وحقيقة أن هذه طبيعة متأصلة يف ذاتهم ،وحقيقة أن احلوار مع هذا احلاكم
ليس مبج ٍد أو نافع عادة؛ ألنه يعترب نفسه مالكاً ،ويرى أنه لو أخذت منه هذه
امللكية ،أصبح ال شيء!
نصيحة للحكام!

حنن نقول هلؤالء املستبدين :اعتربوا بفرعون ،أال ترون أن هذا التوهم
والزعم واملنطق :بأنه اخلالق أو الرب أو املالك ،أو هو املدبّر االقتصادي
للبلد ،هو الذي ساقه إىل مصادرة حريات الناس ،ثم إن ذلك هو الذي
حطم سلطانه وأذله على مر التاريخ؟.
وعلى األقل فإن على هؤالء الذين يعيشون هذا التوهم ،أن يتعلموا من
الدول املسماة بالدميقراطية ،إذ أنها ممتلئة باملثالب والنواقص اليت ال ختفى
على اللبيب بل على عامة الناس ،لكن احلاكم بعد أربع سنوات يتغري،
ويرتك موقعه لغريه ،وعندما يتغري سيكون له موقع آخر ،شرعياً كان عمله
فيه أو ال ،إذ ليس هذا موطن الشاهد يف الكالم.
على هؤالء املستبدين والطغاة أن يتعلموا من أولئك على األقل ،فإن
احلاكم املستبد ،إذا تنحى أو نحُِّ َي عن السلطة والرياسة ،سيصري صفراً على
الشمال ،إن مل يودع السجن أو يالحق حتى يُعدم ،واحلال أنه إذا إذا حكم
بانتخاب الناس له ،ثم تنحى بطريقة عقالنية سلمية ،فإنه سيبقى علماً من
أعالم البالد ،وستحفظ له حقوقه على حسب كفاءاته ،وستبقى له احملبوبية
يف قلوب الناس.
بل نقول :إن احلاكم حتى لو كان جائراً ،لكنه إن تنحى بطريقة سلمية
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وبسرعة وتواضع وحكمة ،فإن الناس سوف ال ينتقمون منه ،بل إن من
املصلحة العقلية والعقالئية أن يتعاملوا معه بالسلم والرفق ،وإن هذا
لصاحله ،ولصاحل اجملتمع ،ولصاحل الدولة أيضاً.
لكن فرعون وأشباه فرعون ،ال يفهمون هذا املنطق ،فيتشبثون بالعنف،
واملزيد من العنف ،لكن العنف ال يعود عليهم إال بالوبال يف الدنيا ،كما ال
يعود عليهم إال بالوبال يف اآلخرة.
وأود أن أذكّر جبانب من قصة فرعون مع موسى بإشارة سريعة ،وهي
قصة طريفة حول فرعون ،وحول تعامله مع موسى ،وحول تلك القصور
السبعة اليت بناها ،لكي يتحصن بها من موسى ،فقد وضع األسود الكاسرة
يف كل قصر منها ،وكانت مبنية على شكل قصر داخل قصر كاألطواق،
وكان قد وضع بني كل قصر واآلخر ،أسوداً كثرية ومدربة ،حتى ال يستطيع
موسى وال يتجرأ أن يقتحم هذه القصور ،مبفرده أو حتى مع قومه ،قصة
طريفة ذكرها تفسري العياشي وغريه((( .
((( ورد يف تفسريالعياشي :ج 2ص 24-23من سورة األعراف ح .61عن عاصم املصري رفعه ،قال:
إن فرعون بين سبع مدائن ،يتحصن فيها من موسى .و جعل فيما بينهما آجاماً وغياضاً ،وجعل فيها
األسد ليتحصن بها من موسى .قال :فلما بعث اهلل موسى إىل فرعون ،فدخل املدينة .فلما رآه األسد
تبصبصت وولت مدبرة ،ثم مل يأت مدينة إال انفتح له بابها ،حتى انتهى إىل قصر فرعون الذي هو فيه.
قال :فقعد على بابه ،وعليه مدرعة من صوف ،ومعه عصاه .فلما أخرج اآلذن .قال له موسى :استأذن
لي على فرعون ،فلم يلتفت إليه .قال :فقال له موسى :إني رسول رب العاملني .قال :فلم يلتفت
إليه ،قال :فمكث بذلك ما شاء اهلل ،يسأله أن يستأذن له .قال :فلما أكثر عليه .قال له :أ ما وجد رب
العاملني من يرسله غريك! .قال :فغضب موسى ،وضرب الباب بعصاه ،فلم يبق بينه وبني فرعون باب
إال انفتح ،حتى نظر إليه فرعون وهو يف جملسه .فقال :أدخلوه .قال :فدخل عليه وهو يف قبة له مرتفعة
كثرية االرتفاع مثانون ذراعاً .قال :فقال :إني رسول رب العاملني إليك .قال :فقال :فأت بآية إن كنت
من الصادقني؟ .قال :فألقى عصاه ،وكان هلا شعبتان ـ قال ـ فإذا هي حية ،قد وقع إحدى الشعبتني
يف األرض ،والشعبة األخرى يف أعلى القبة .قال :فنظر فرعون إىل جوفها ،وهو يلتهب نرياناً .قال:
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خالصة الكالم :إن منشأ الشرعية املزعوم األول ،والذي يرو التاريخ ـ
لألسف الشديد ـ يف كثري من مناحيه عليه ،هو منشأ (املالكية).
وهذا املنشأ ال أصل له وال أساس له ،ال من الناحية العقلية ،وال من
الناحية الشرعية ،وال من الناحية العقالئية .يقول اهلل سبحانه وتعاىل :ﱫﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱪ.
وأمانة احلكم جيب أن تسلم إىل احلاكم الذي هو أهل هلا ،وعليه أن
يؤدي أمانات آحاد الناس إىل كل الناس بدون استثناء ،فلو قصر يف أمانة
واحدة ،فإنه مسئول وخمذول ،أعاذنا اهلل وإياكم من ذلك وأشباهه.
()3
املبحث الثالث

اإلجابة على األسئلة ذات العالقة مبوضوع البحث
أسباب (الربيع العربي)
السؤال:

الكثري من الناس قد فوجئ ،أو بتعبري آخر :إن الكثري من النخب
والقيادات قد فوجئت ،بأن الناس قد تقدمت عليها يف املطالبة حبقوقها،
وبدون توجيه من هذه النخب ،فقد خرج الناس بطريقة سلمية يف الكثري من
البالد إىل الشوارع يطالبون حبقوقهم ،فما هو التفسري املناسب لذلك؟.
وأهوت إليه .فأحدث وصاح :يا موسى ،خذها.
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الجواب:

إن اإلجابة على هذا السؤال ،حتتاج إىل حبث موسع ودراسات اجتماعية
نفسية تارخيية؛ ألن اإلرهاصات التارخيية والرتاكم املعريف ،تعد من األسباب
اليت أدت إىل ذلك.
واألسباب كثرية ،ولكننا سنشري إىل واحد من هذه األسباب ،وهو أن
الناس قد ازداد وعيهم مبرور الزمن ،بسبب توفر وسائل املعرفة املختلفة،
اليت تتيح املعرفة لعامة الناس ،من املدارس إىل الفضائيات إىل الشبكة
العنكبوتية إىل الكتب إىل غري ذلك.
علماً بأن زيادة درجة وعي الناس ،هي اليت قادتهم إىل ذلك ،فإن
اإلنسان إذا كان ذا وعي ،فإنه يرفض أن يُستعبد وأن يُستذل ،خبالف من
مل يكن ذا وعي وثقافة ،ومل يكن ممن يعرف حقوقه ،وممن يعرف واجبات
السلطان واحلاكم وامللك ،عندئذ ستصادر حقوقه وتضيع ،وما ضاع حق
وراءه مطالب.
إن هذه الثورات تكشف بالربهان اإلني ،عن أن وعي الناس قد ازداد،
وهذه اآلليات والرتاكم املعريف هي من األسباب لذلك ،وهذا مما يشجع
الناس على قول احلق واملطالبة باحلقوق.
فقبل أكثر من مئة سنة ،كتب كتاب باسم "طبائع االستبداد" ،ورمبا مل
يطلِّع يف ذاك الزمان الكثري من الناس على هذا الكتاب ،فلم يؤثر يف حينه
كثرياً ،لكنه كان مسماراً يف نعش االستبداد.
ورمبا جتد حماضراً يتحدث عن احلرية يف اإلسالم ،لكن حديثه يواجه
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بتكميم األفواه قسراً ،وبالتنكيل وبالسجن وبالتعذيب وغري ذلك ،لكن
هذا الرتاكم على مر األجيال ،يفعل فعله ويؤثر تأثريه؛ ألن هذه الكلمة ال
تضيع ،كما أن الكلمة املكتوبة ال تضيع.
ألن كلمة هنا وكلمة هناك ،وكتاباً وحماضرة وحديثاً وندوة ومؤمتراً
وغري ذلك هنا وهنالك ،تتكامل مثل القطرات ،قطرة وقطرة وقطرة ،أفقياً
وعمودياً يف نهر الزمن ،فتنتج كما نرى (الرتاكم املعريف) ،وتتمخض عنه
(الربيع العربي).
واحلاصل :إن هذه الوسائل اليت أتيحت للناس ،لإلطالع على مصادر
املعرفة ،وللمقارنة بني ألوان املعرفة ،وأمناط األفكار ،وأشكال احلكومات
وغري ذلك ،قد هيّأت الناس لكي خيرجوا إىل الشوارع ،مطالبني حبقوقهم.
وبتعبري آخر :إن هذا يع ّد مظهراً من مظاهر قول الرسول األعظم ،حممد
املصطفى :كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته(((  ،وكثرياً ما يكون
من اخلطأ أن يتكئ الناس على النخبة كاألحزاب والقيادات والنقابات وحتى
بعض العلماء الذين مشوا يف ركاب احلاكم اجلائر.
إذ كثرياً ما ال تفعل تلك األحزاب أو النخب شيئاً ،بل على الناس أن
يعملوا بهذه الرواية ،ومن املشا َهد وامللموس أنهم كلما عملوا ،تقدموا
وباملقدار الذي عملوا.
إمنا اللفتة املهمة يف هذا األمر ،هي أن الناس انطلقوا بعفوية وبفطرية
ومبعرفة أيضاً للمطالبة حبقوقهم ،لكن اخلطر كل اخلطر أن حتاول جهات
((( حبار األنوار :ج 72ص 38ب 35ضمن ح.36
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معينة ،اإللتفاف على الناس وعلى اجلماهري ،وأن متسك بزمام األمر،
حيث االتفاقات واالتفاقيات الدولية ،وحيث املؤامرات اليت حتاك من وراء
الكواليس.
وهذا حيتاج إىل مزيد من الوعي واليقظة ،وإىل مزيد من الدقة ،ومزيد
من الرصد ،وإال رمبا جند احلركة الشعبية اجلماهريية ،اليت بدأت تؤتي بعض
اُ
وسرقت يف منتصف الطريق ،وهنا مكمن اخلطر
ألكُل ،أنها قد صودرت ُ
اجلدي ،الذي حيتاج من الناس إىل املزيد من احلذر والرقابة والتصدي،
وحيتاج من املثقفني والعلماء إىل املزيد من الكتابات والتحرك حول هذا
املوضوع.
شكل الحكم في اإلسالم
السؤال:

هل احلكم يف اإلسالم هو دميقراطي أو ديكتاتوري؟.
الجواب:

إن القسمة ليست حاصرة ،يعين ليس بالضرورة أن يكون احلكم
دميقراطياً أو أن يكون استبدادياً ،بل قد يكون استشارياً .لكن قبل ذلك
نشري إىل أن هنالك بني هذين النمطني درجات خمتلفة؛ ألن االستبداد على
درجات ،والدميقراطية أيضاً على درجات ،وعلى أنواع أيضاً.
فقد تكون دميقراطية النخب ،وقد تكون دميقراطية اجلماهري ،وقد تكون
دميقراطية على طريقة التمثيل ،وقد تكون على طرق أخرى ،رمبا نتطرق
لذلك.
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ولكن فيما يرتبط بصميم السؤال ،نقول :إن احلكومة يف اإلسالم ال هي
دميقراطية وال هي ديكتاتورية ،وإمنا هي استشارية وهذا ما أشار إليه بعض
أعالمنا ،ومنهم السيد الوالد يف موسوعة "الفقه :ج 102-101الدولة
اإلسالمية" ،و"الفقه :ج 106-105السياسة" ،والعديد من كتبه األخرى.
فليس بالضرورة أن يكون احلكم إما دميقراطياً أو استبدادياً ،فهناك منط
آخر امسه" :الحكم االستشاري" ،ومعامل الفرق ومالمح الفروق كثرية،
ونقتصر يف اإلشارة ها هنا إىل فرق أو فرقني.
ال استبداد في اإلسالم

من الواضح لذي عينني أن ال استبداد يف اإلسالم بال أدنى شك أو ريب؛
ألن من فلسفة بعثة رسول اهلل أنه ﱫ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﱪ(((.
فليس من املعقول أن يكون احلكم يف اإلسالم استبدادياً أو ديكتاتورياً،
سواء تسمى باسم (والية الفقيه) أم غريه؛ ذلك ألن احلكم يف اإلسالم ليس
استبدادياً أبداً وبدون شك.
والروايات يف االستشارة والشورى والشورية واالستشارية باملئات،
ولعلها ـ والعلم عند اهلل تكون باأللوف ـ وقد مجعها بعض من األعالم،
ومنهم السيد الوالد يف كتاب "الشورى يف اإلسالم" وغريه ،حيث مجع
بعضها وإال فهي أكثر بكثري ،كما وجيد املتتبع بعضها يف كتاب العشرة من
((( سورة األعراف.157 :
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"البحار" و"وسائل الشيعة" و"جامع أحاديث الشيعة".
الحكم اإلسالمي استشاري وليس ديمقراطياً

ولكن إذا مل يكن احلكم يف اإلسالم استبدادياً ،فهل هو دميقراطي؟.
الجواب:

كال؛ فإن الدميقراطية تعين حكومة الشعب ،أي أن حيكم الشعب نفسه
بنفسه ،وأن تكون السلطة مستمدة من الشعب وال غري ،وأن تكون الشرعية
الوحيدة هو الشعب ،فيحكم الشعب نفسه بنفسه.
أما يف اإلسالم ،فإن الدميقراطية بهذا املعنى ليست صحيحة ،وإمنا هنالك
استشارية؛ ألن منشأ الشرعية فيها هو اهلل سبحانه وتعاىل ،وهو جل امسه
مصدر السلطات.
أقر حكومة ديكتاتورية
لكن اهلل ّ
جل جالله ـ الذي هو منشأ الشرعية ـ هل ّ
على الناس؟.
الجواب:

أقر يف زمان الغيبة نظاماً استشارياً له مقومات ومواصفات،
كال ،وإمنا ّ
ختتلف يف كثري من جهاتها عن مواصفات احلكم الدميقراطي ،وهي أكمل
وهي أفضل.
فحق االنتخاب يف اإلسالم للناس مكفول ،لكن الشروط املوضوعة
للحاكم يف الشريعة اإلسالمية أكثر تكام ً
ال من الشروط يف الدول الغربية.
إذ من الواضح أنه ال ريب يف ضرورة اتصاف احلاكم املنتخب بشروط
ومواصفات ،إذ ال يصلح كل فرد ألن ينتخب حاكماً ،وال يصح القول
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للناس بأنكم أحرار ،فلكم أن تنتخبوا حتى اخلائن والسفيه واملغفل أو األمي
أو الطفل غري املميز أو ما أشبه.
فان هناك شروطاً عقلية وعقالئية أو شرعية جيب أن تتوفر يف احلاكم ،و
هذا ما نالحظه حتى يف الدول الدميقراطية ،فتوجد هنالك شروط يف املرشح
النتخابه ملنصب احلاكم ،وهو أمر واضح ال حيتاج إىل مزيد بيان أو برهان.
وأما الشريعة اإلسالمية ،فقد وضعت شروطاً أكثر تكاملية وعقالنية من
غريها ،فمث ً
ال من مجلتها اشرتاط (العدالة) يف احلاكم .إن هذا الشرط يعود
لصاحل الناس ،وهو يعين أنه ال جيوز أن يكون احلاكم ممن خيضم مال اهلل
الفساق يف واقعه ويف جوهره،
خضم اإلبل نبتة الربيع ،وال يكون من الناس ّ
ظاملاً للعباد ،منتهكاً للحقوق ،مصادراً للحريات ،أو ممن حياول ذلك.
بل جيب أن يكون يف جوهره ذا ملكة متنعه عن ذلك ،وال يكفي فرض
رقابة الناس عليه ،إذ قد يغفلهم كما جند ذلك كثرياً يف البالد الدميقراطية.
إن هذا احلديث حيتاج إىل حبث مفصل ،إمنا موجزه :إن احلكم يف اإلسالم
استشاري ،ويعين أن حق االنتخاب مكفول للناس ،لذا ورد يف كالم أمري
املؤمنني قوله :أن يختاروا ألنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً(((  ،إىل آخر
قوله الشريف.
((( الرواية صرحية يف توجيه اإلمام أمري املؤمنني (سالم اهلل عليه) األمة وحقها يف اختيار اإلمام هلا،
حيث يقول يف رسالة له :الواجب يف حكم اهلل وحكم اإلسالم على املسلمني بعدما ميوت إمامهم
أو يقتل  ..أن ال يعملوا عم ً
ال وال حيدثوا حدثاً وال يق ّدموا يداً وال رجالً ،وال يبدءوا بشيء ،قبل أن
خيتاروا ألنفسهم إماماً عفيفاً عاملاً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة .راجع كتاب سليم بن قيس اهلاللي:
ص 752احلديث اخلامس والعشرون ،وراجع كتاب "الشورى يف اإلسالم" و"الفقه :ج 102-101الدولة
اإلسالمية" و"الفقه :ج 106-105السياسة" لإلمام الشريازي.
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موقف اإلسالم من مسألة التعذيب
السؤال:

يقر اإلسالم التعذيب ،وهل يسمح به؟.
هل ّ

الجواب:

إن حرمة التعذيب يف اإلسالم تعد من املسائل القطعية ،بل ميكن أن
نع ّدها من الضرورات والضروريات ،لكن ـ ويا لألسف ـ جند أن احلكومات
تكرس استبدادها.
اجلائرة اعتربت التعذيب منهجاً أصيالً ،لكي ّ
فوجود التعذيب فيها هو شيء أساسي ،أما يف اإلسالم فيعترب من أشد
احملرمات ،ويف احلديث الشريف :إياكم والمثلة! ولو بالكلب العقور(((.
إن الكلب العقور يشكل خطراً حقيقياً على اإلنسان ،كونه حام ً
ال
بعضة منه لو مل يعاجل ويسعف فوراً،
للمرض الذي قد يقضي على اإلنسان ّ
ومع ذلك ينهي اإلسالم عن املثلة به :إياكم والمثلة! ولو بالكلب العقور.
إن التعذيب يف اإلسالم مرفوض مجلة وتفصيالً ،وقد كتب السيد الوالد
أيضاً حول ذلك جمموعة من الكتب ،من مجلتها كتاب "الفقه :ج100
الحقوق" من موسوعة الفقه
ويف العديد من كتبه بينّ مساحته أن ال تعذيب يف اإلسالم على اإلطالق،
كما كتب حول ذلك عدد من األعالم ،ولعلنا سنخصص هلذا املوضوع حبثاً
مستقالً ،إن شاء اهلل تعاىل.
((( وسائل الشيعة :ج 29ص 128ب 62ح.35316
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املقدمة

جرى التطرق إىل العالقة البينية ،بني الدولة والشعب ،والبحث يف األطر
واحلدود والضوابط ،اليت تتحكم أو اليت ينبغي أن تتحكم ،يف طريف هذه
العالقة.
وتبينّ احلاجة للتعمق يف البحث ،جلهة ما ينبغي يف تعامل احلاكم مع
شعبه ،وما ينبغي أن تكون عليه الرعية أو اجملتمع أو الناس أو الشعب،
بالنسبة للحاكم وللحكومة ،والتعريف باحلقائق االستقاللية يف األمانة،
والعنوان اإلرتباطي منها يف عاملي التكوين والتشريع.
الغاية

إلقاء الضوء على احلقائق االستقاللية ،وإسقاطاتها يف عامل التكوين،
وبيان العنوان اإلرتباطي يف األمانة يف احلكم ،واستدالالته يف عامل التشريع،
وبيان املناشئ يف احلقوق وشرعية احلكم.
()1
املبحث األول

بصائر قرآنية
ارتباطية األمانة في عالمي التكوين والتشريع
اآلية الشريفة تقول :ﱫﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱪ ،وقد
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استظهرنا يف البحث املاضي أن األمانة بالقياس إىل احلكومة "أمانة احلكم" هي
أمانة ارتباطية ،وحيث أن البعض قد يستغرب هذا الطرح ،لذا البد من مزيد
إيضاح هلا ،مع دفع الشبهة اليت ميكن أن تتوهم يف هذا احلقل.
فنقول :إن (الواجبات) يف عامل التشريع ،و(احلقائق) يف عامل التكوين،
قد تكون استقاللية ،وقد تكون ارتباطية .فاحلقائق االستقاللية هي احلقائق
اليت ال يتوقف أحدها على احلقيقة األخرى ،وال يتوقف بعضها على البعض
اآلخر.
لكن احلقائق االرتباطية ،هي اليت يتوقف((( بعضها على البعض اآلخر.
ففي عامل التكوين جند مثالً :إننا لو أسندنا كتابني أحدهما لآلخر على
شكل رقم  ،8فإن أحد الكتابني يف بقائه على هيئته هذه ،متوقف على
الكتاب اآلخر .فلو أزلنا الكتاب اآلخر فإن الكتاب األول سيسقط أيضاً،
وكذلك (البيت) فإن بعض أجزائه كالسقف بالنسبة إىل اجلدران مرتبط بها
ومتوقف عليها ،وال ميكن أن نزيل اجلدران أو األعمدة بأمجعها ،ويبقى
السقف قائماً.
فهذه أمثلة عرفية تقريبية للحقائق االرتباطية ،وأما احلقائق االستقاللية،
فكهذا البيت مع ذلك البيت اآلخر ،فإنهما حقيقتان استقالليتان ،وكذا زيد
وعمرو هما حقيقتان مستقلتان مبا هما هما ،عكس أعضاء بدن اإلنسان،
فإن بعضها مرتبط ببعض ،إذ هي مرتبطة بأمجعها بسلسلة من األعصاب،
واخلاليا الرمادية يف املخ اليت تتحكم بها ،فهي متوقفة عليها ،فهي إذن
((( وقد يكون التوقف توقفاً وجودياً ،وقد يكون توقفاً وصفياً ،فاالرتباطية إذن إما يف الوجود وإما يف
الوصف ،كوصف (الصحة) مثالً.
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ارتباطية بوج ٍه.
ويف اجلانب التشريعي أيضاً هنالك حقائق استقاللية ،وهنالك حقائق
ارتباطية.
ومن األمثلة الواضحة للحقائق االستقاللية( :ال َدين) فلو أن أحداً كان
مديوناً لشخص مبقدار عشرة دراهم ،فدفع له درهماً فإن ذمته مبقدار الدرهم
ستربأ ،وتبقى ذمته مشغولة بالتسعة األخرى ،فهذه حقيقة استقاللية مبعنى
أن كل درهم له سهم من الرباءة أو من االشتغال (اشتغال الذمة).
لكن بعض احلقائق ارتباطية ،ومن األمثلة الواضحة هلا (الصالة) .فإن
اإلنسان لو صلّى الصالة بكافة أجزائها إال الركوع ،فإنها ستكون باطلة ،أي
يسري البطالن إىل تلك األجزاء األخرى من الصالة .
واحلاصل أن احلقائق يف عامل التكوين قد تكون ارتباطية وقد تكون
استقاللية ،ويف عامل التشريع أيضاً قد تكون ارتباطية وقد تكون استقاللية.
ويف اآلية الشريفة :ﱫﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱪ ،قد
يقول البعض :إن (األمانة) استقاللية مبعنى لو أدى الشخص أمانة زيد له،
فقد أبرأت ذمته بهذا املقدار ،وإن مل يؤد أمانة عمر له ،واإلنسان املديون
لعشرة أشخاص ،لو سدد ديون ثالثة منهم ،تربأ ذمته بنفس القدر ،فإذن
(األمانات) حقائق استقاللية ،فكيف نقول :إن احلكم وأمانة احلكم ،هي
حقيقة ارتباطية؟.
توضيح ذلك يتصور على مستويني:
املستوى األول :هو األخالقي.
واملستوى الثاني :هو الشرعي والفقهي.
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االرتباطية على المستوى األخالقي
أ-أما على املستوى األخالقي فالقضية تنزيلية ،وبهذا املقدار ال يوجد

هنالك إشكال ،يعين لو أن احلاكم أدى أمانات 99ر %99من أمانات
الشعب ،لكنه ظلم سجيناً واحداً وصادر حقه ،أو ظلم شخصاً واحداً مديراً
أو مداراً من الرعية ومن الناس ،من مزارع أو عامل أو سياسي أو معارض،
فكأنه مل يؤد األمانة ،على املستوى األخالقي.
أي :إنه لو أعطى الكل حقوقهم لكنه ظلم أحدهم فقط ،فإن كل عمله
أخالقياً من ّزل منزلة العدم ،ومما يوضحه التمثيل بابن بار بوالده طوال اليوم
والليلة ،لكنه يف حلظة واحدة فقط نظر شزراً إىل والده وبغضب ،فكيف لو
رفع يده عليه مهدداً.
هنا نقول كأنه مل يفعل شيئاً ،حتى لو ج ّد وك ّد واجتهد يف خدمة والده
طوال اليوم ،لكنه يف حلظة واحدة طغى وشط ،فكأنه مل يفعل شيئاً ،أي
كل عمله السابق والالحق يف نظر العرف منزل منزلة العدم ،ونؤكد أنه على
املستوى األخالقي كذلك((( .
واألمر كذلك يف (احلاكم) ،فإنه لو أدى حقوق كافة الناس ،وج ّد واجتهد
لي ً
ال ونهاراً ،كي ال يوجد يف كافة أرجاء الدولة سجني واحد مظلوم ،وأن
ال يكون هناك سجني سياسي يف السجن ،وأن ال تسحق ولو إحدى أجهزة
الدولة حقوق املعارضني ألنهم معارضون ،وهلم نقد موضوعي بنّاء ،وقاموا
((( بل سيتضح أنه على املستوى الشرعي أيضاً كذلك ،بلحاظ معادلة (احلبط) ،فإن النظرة شزراً لوالده
أحبطت عمله السابق كله ،فاألعمال السابقة مرتهنة يف قبوهلا وصحتها واستحقاق الثواب عليها بشرط
متأخر ،فهي ارتباطية إذن على مستوى الصحة والقبول والثواب.
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بواجب النهي عن املنكر أو األمر باملعروف.
فهذا احلاكم لو ظلم ولو يف قضية واحدة ،فكأنه مل يفعل شيئاً ،وأن كل
جهاده وجهوده تعد كأنها ال شيء ،وهذا أيضاً على املستوى األخالقي.
والصورة يف العرف كذلك أيضاً ،فإذا استقبل أحدهم ضيفاً يف بيته،
واحرتمه مؤدياً فروض الضيافة له فرتة طويلة ،ثم يف آخر حلظة أهانه بإهانة،
أو جبارح من القول ،فكأنه مل يفعل شيئاً من واجبات الضيافة((( .
االرتباطية على المستوى الشرعي

ب-وأما على املستوى الشرعي فاألمر كذلك؛ ألن هذه اللحظة األخرية
قد تهدم املاضي كله ،وتهدم ما فعله بأكمله .ففي املثال السابق لو خدم
اإلنسان أمه ،لنفرض من أول الصباح إىل آخر الليل مثالً ،لكنه يف آخر
أف ،فقد أبطل عمله السابق ،وهذا هو ما
الليل نظر إليها شزراً ،أو قال هلا ّ
يسمى باحلبط.
ّ
االرتباطية بلحاظ عنوان (األمين)

وأما يف حقل (األمانات) فنحن نقول :بأن أمانة احلكم هي واجب
ارتباطي ،مبعنى أن عنوان (األمني) ال يصدق على هذا احلاكم ،سواء أ كان
رئيس دولة أم رئيس وزراء أم قائد شرطة أو أي جهاز آخر يف الدولة ،فأمانة
احلكم هذه اليت سلمت بيده ،والقوة اليت حولت له وأوكل بها ،جتعله ال
((( هذا املثال كمثال إهانة الوالد ،خيضع ملعادلة (احلبط).
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يصدق عليه عنوان األمني إال بسد أبواب العدم ((( من مجيع اجلهات.
ويتضح ذلك مبالحظة أن العدم لو كان له ألف باب للشيء ،فلو أغلق
تسعمائة وتسعة وتسعني باباً ومل يغلق الباب األخري ،فالشيء يبقى معدوماً،
ولو أوجد تسعمائة وتسعة وتسعني من عوامل الوجود ،لكن العامل األخري
مل يوجد  ،فاملعلول أيضاً ال يوجد.
هذه قاعدة واضحة وبديهية سواء أ يف عامل التكوين أم يف عامل التشريع،
وعلى اإلنسان أن يغلق أبواب عدم الشيء بأمجعها حتى يوجد الشيء،
شرعاً غري مغلق ،فالشيء يبقى معدوماً.
وإال إذا بقي باب واحد للعدم ُم َ
إذن (االرتباطية) هنا هي يف (العنوان) ،واألمر كذلك يف مطلق األمانة
وليس خاصاً بأمانة احلكم .فلو أن شخصاً كانت بيده مائة أمانة ،فأدى منها
إىل أصحابها تسعة وتسعني ،لكنه خان بآخر أمانة ،فإنه ال يطلق عليه عنوان
األمني ،بل يقولون :هذا خائن ،على الرغم من أنه أرجع تسعة وتسعني
أمانة منها ألصحابها.
بعبارة أخرى :هذا (العنوان االعتباري ـ األمني ـ) متوقف على حتقيق كل
تلك العلل %100 ،بأن يؤدي األمانات كلها [إِلىَ أَ ْه ِل َها] حتى يطلق عليه أنه
(أمني) ،وحتى ال يطلق عليه (خائن).
فأمانة واحدة لو خان بها فإنه يصدق عليه عنوان اخلائن ،وإذا مرة واحدة
نظر شزراً إىل والده أو والدته فإنه يطلق عليه غري بار ،إال أن يتوب بعد
ذلك ،والكالم هو أن عنوان األمني ينتفي خبيانة واحدة ،فيجب أن يكون
((( أي أبواب اخليانة ،أي أبواب عدم صدق عنوان األمني عليه.
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أميناً يف كل املوارد ،حتى يطلق عليه األمني.
ولنضرب لكم مثا ً
ال من عامل صناعة الكمبيوتر ،فلو كان هنالك مث ً
ال
ألف نوع من الفريوسات الفتاكة اليت تدمر برامج جهاز احلاسوب ،فإذا
سيطر اخلبري وقضى على تسعمائة وتسعة وتسعني فايروساً ،فإنه ال ينفع
يقض عليه ،فإن الكمبيوتر سيتوقف إذ سيعبث هذا
مادام آخر فايروس مل َ
الفريوس به ويوقفه عن العمل ويعطله ،فيجب على اخلبري أن يغلق أبواب
العدم كلها بالقضاء على األلف فريوس كلها  ،وال يكفي أن يقضي على
تسعمائة وتسعة وتسعني فريوساً.
و(أمانة احلكم) من هذا القبيل ،فإن احلاكم إذا ظلم شخصاً واحداً
فهو ليس باألمني ومل يقم بأداء األمانة ،وقد نقلنا كلمة األمري يف مقطع
ك الْ َكثِ َير الْ ُـم ِه َّم((( .
ك اَل �تُْع َذ ُر بِتَ ْ
ك التَّافِهَ لإِِ ْح َك ِام َ
ضيِ ِيع َ
سابق ،ومنه فَِإنَّ َ
وذلك أن هذا الشيء التافه يف نظر احلاكم ،هو عند اهلل تعاىل عظيم،
وحقوق الناس كلها كبرية ،غري أن الدارج عند كثري من الناس أو احلكام
جتاهل احلق البسيط أو العادي ،فال يصغون إىل ظالمات املزارع ،وال يرون
بداً يف االلتفات إىل ظالماته والدفاع عنها.
((( ورد احلديث يف عهد أمري املؤمنني اىل مالك بن احلارث األشرت النخعي الكويف حني واله مصر،
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ك اَل �تُْع َذ ُر
إن هذه الثقافة مرفوضة عند اإلمام منبهاً بقوله :فَإِنَّ َ
ك الْ َكثِ َير الْ ُـم ِه َّم.
بِتَ ْ
ك التَّافِهَ لإِِ ْح َك ِام َ
ضيِ ِيع َ

واحلاصل :إن احلاكم إذا حقق إجنازات كبرية يف هذه الدولة ،فنهض
بالدولة وحقق نهضة اقتصادية كربى ،وو ّفر احلريات أيضاً ،لكنه ظلم
موظفاً أو مزارعاً أو عام ً
ال بسيطاً واحداً فقط ،فال يطلق عليه عندئذ أنه أدى
أمانة احلكم ،وأنه (أمني) بل هو خائن ،ما دام مقصراً يف تلك اجلزئية.
واألمر يف ذلك كاألمر يف أجهزة املالحة يف الطائرة ،اليت جيب أن تكون
مجيعها سليمة ،فإذا تعطل جهاز واحد ،فقد تسقط الطائرة ،أو قد حيدث
فيها إرباك من نوع آخر.
أو كاألمر يف (احلصن) الذي حيمي البلد من األعداء ،فإن العدو إذا
نفذ من ثغرة واحدة ،فإنه ال ميكن حينها القول أن آمر احلامية أو احلصن قد
أحكم حتصينه؛ ألن كل هذه األحجار واجلدران قد أتقنت ،ومل تبق إال
تلك الثغرة غري حمكمة.
ذلك غري صحيح ،فإن الالزم إغالق أبواب العدم كلها يف مواجهة
العدو ،وإال مل يصنع احلامية شيئاً ،بل والستحق العقاب.
وكذلك األمر يف (السد) ،فلو كان قوي اإلحكام يف غري نقطة واحدة فيه
كانت ضعيفة ،فإن املياه ستتسرب من هذه النقطة ،وقد تأتي على املزارع
وعلى الناس.
األمانة استقاللية وارتباطية

واحلاصل :إنه ميكن القول أن (أمانة احلكم) ،ومطلق األمانات هي
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استقاللية من جهة ،وارتباطية من جهة أخرى ،وارتباطية من زاوية أخرى.
فإن عنوان أمني بالقياس إىل األمانات ،وهو عنوان استقاللي بلحاظ
أن كل أمانة بالقياس ألمانة أخرى هي وحدة مستقلة ،هلا امتثال مستقل
وعقاب مستقل وثواب مستقل.
فاألمانة إذن بهذا اللحاظ وبهذا املنظار استقاللية ،ولكن بالقياس إىل
عنوان األمني هي حقيقة ارتباطية ،أي يتوقف حتقق عنوان (األمني) بقول
مطلق على أداء األمانات كلها بقول مطلق ،وذلك نظري ما يعرب عنه يف
األصول بـ (العنوان واحملصل).
األقوال في (العدالة) وارتباطيتها

ولنستعرض اآلن مثا ً
ال آخر وهو (العدالة) ،وكما هو حمقق يف الفقه فإن
فيها أقوا ً
ال:
منها :إنها االستقامة على جادة الشرع دون االحنراف عنها مييناً ومشا ً
ال،
وال يشرتط على هذا القول وجود (امللكة) ،وإمنا تكفي االستقامة الفعلية
على جادة الشرع ،وأن يطيع اهلل سبحانه وتعاىل دائماً ويتجنب املعاصي.
فإن كان املبنى الفقهي يف (العدالة) هو هذا املعنى ،فلو كذب كذبة
واحدة ،أو اغتاب غيبة واحدة صغرية كانت أو كبرية ،ال فرق ،وإن خان
يف درهم واحد ،أو خان يف أمانة إدارة التالميذ إدارة جيدة ولو يوماً واحداً،
فإنه يسقط حينها عن العدالة واالستقامة؛ إذ ال استقامة له حينها على جادة
الشرع ،فهو كالعنوان واحملصل.
وإن شئت قلت :هو عنوان ارتباطي بالقياس للعدالة ،نعم إذا تاب
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املؤمتن توبة نصوحاً فرتجع له العدالة.
ومنها :حسن الظاهر بعدم ظهور الفسق منه(((  ،فإذا كذب كذبة ،
أو نظر ـ ال مسح اهلل ـ إىل امرأة أجنبية بريبة أو بشهوة ،سينخدش حسن
ظاهره ،فيسقط عن العدالة(((.
فعند االلتزام املطلق بالطاعات كلها ،وااللتزام املطلق باالبتعاد عن
املعاصي بأمجعها ،يتحقق حسن الظاهر ،فيما نعلم يعين يف ظاهر األمر،
فلو أنه يف ظاهر األمر ارتكب معصية واحدة تسقط عنه العدالة .
االرتباطية بلحاظ عنوان (العدالة)

ومن شروط احلاكم أيضاً أن يكون (عاد ً
ال) ،وهذا وجه آخر لبيان
االرتباطية .فإن احلاكم لو ظلم شخصاً واحداً من مخسني مليون إنسان أو
من ألف مليون إنسان ،يكون قد فقد أمانته.
ولنفرض الذي حيكم الصني ،حيكم ألفاً ومخسمائة مليون إنسان ،فلو
التزم بالعدل منهجاً وتطبيقاً بالنسبة هلم مجيعاً ،إال شخصاً واحداً ظلمه يف
ثانية واحدة ،فإنه تسقط عنه العدالة.
وذلك فيما إذا كانت العدالة هي حسن الظاهر ،فيما خيدش حسن
ظاهره ،أو إذا كانت هي االستقامة على جادة الشرع ،دون أن ينحرف عن
اجلادة مييناً أو يساراً ،أو حتى إذا كانت هي (امللكة)((( .
((( أو مع ظهور الصالح منه بالتزامه باجلماعات وغريها ،كما يف الرواية.

((( وقد يقال بعرفية حسن الظاهر ،فال ختدشه الصغرية الواحدة ،وحتقيق ذلك يف الفقه.
((( العدالة هي ملكة تعصم صاحبها عن ارتكاب الكبرية أو اإلصرار على الصغرية.
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على تفصيل يف هذا الرأي األخري ،وأنه إذا فعل مث ً
ال الكبرية يسقط عن
مصراً عليها أيضاً يسقط.
العدالة بال شك ،وإذا فعل الصغرية ّ
ولدينا حبث مفصل حول هذا املوضوع على ضوء :علم الكالم ،وعلم
األصول ،وعلم الفقه ،نرتكه ملظانه.
ويكفينا ها هنا هذا املقدار من احلديث يف إطار هذه اآلية الشريفة خبصوص
حبثنا عن احلاكم ،وأن عنوان (األمني) ،وعنوان (العادل) ،ال يصدق عليه،
إال إذا التزم باألمانة يف كل الصور ويف كل احلاالت.
وإال إذا التزم بالعدالة آناء الليل وأطراف النهار ،يف كل شاردة وواردة،
فلم يظلم صديقاً وال عدواً ،ال موافقاً وال معارضاً ،وال حابى حزبه
ومجاعته ،فأعطاهم فوق حقهم من أموال الناس أو من حقوق الناس ،وال
عادى أولئك املنافسني له ،فظلمهم بعض حقهم.
فإذا فعل احلاكم أو الرئيس أو املسئول ذلك كله ،والتزم التزاماً مطلقاً
بالعدل واألمانة ،فإنه يصلح أن يبقى حاكماً ،شرط رضا الناس به وإال
يسقط عن الصالحية يف شرع اهلل تعاىل ،أي يف حكم اهلل سبحانه وتعاىل،
ويف منظار الشعب أيضاً.
والعصارة :إن ﱫﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱪ ،تفيد
عالقة اجلميع باجلميع ،فلو أدى اإلنسان األمانات كلّها [إِلىَ أَ ْه ِل َها] كلّهم،
فهو أمني على أماناته.
وإذا التزم احلاكم بذلك ،فإنه سيصدق عليه عندئذ عنوان األمني ،ﱫﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﱪ ،فإذا حكم يف كل قضاياه بالعدل،
عندئذ يصدق عليه عنوان العادل ،ويكون مرضياً هلل سبحانه وتعاىل.
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()2
املبحث الثاني

منشأ تو ّلد حق احلاكمية

حبثنا يف بعض مباحث الفصول السابقة يف املناشئ احملتملة أو املتوهمة
أو املقولة حلق احلاكمية ،وذكرنا أن كثرياً من الطغاة واملستبدين جيدون
ألنفسهم:
 -1حق (المالكية)

إذ يرى احلاكم نفسه مالكاً للعباد والبالد ،ومثّلنا بفرعون وغريه ،الذي
يرى أن الثروات واملعادن والنفط وما أشبه كلها ملك له ،ويرى الناس
خوال أو خ ِوال ،كما يقول اإلمام
عبيداً له اختذوا مال اهلل دوال وعباده َ
احلسني.(((
فهذا هو املنشأ األول ،املدعى واملتوهم واملقول والذي يستند إليه الطغاة
عادة.
 -2منشأ حق الحاكمية( :القهر والغلبة)

واملنشأ الثاني ـ والذي يدعيه كثريون أيضاً وحتى بعض املتدينني ،وهو
من الغربة مبكان ـ هو (القهر والغلبة) .وهذا املنشأ يع ّد هو اآلخر مستنداً
للطغاة واملستبدين والدكتاتوريني ،فإن منطقهم هو :أنا الذي قهرتكم ،وأنا
((( حبار األنوار :ج 31ص 537ب 31األخبار.

180

الأمانة والعدالة يف احلكم ومنا�شئ تولد ال�شرعية

الذي تغلبت عليكم ،إذن فامسعوا لي وأطيعوا.
وهكذا كان منطق معاوية عندما أراد أن جيعل يزيد ابنه خليفة له،
فاملعروف املتواتر عند الناس اآلن ويف ذاك الوقت ،وكما أثبته التاريخ أيضاً،
أنه كان جماهراً بالفسق والفجور.
فأراد معاوية أن جيعله ـ وهو اجملاهر بالفسق ،من شرب مخر وزنا وغري
ذلك ـ حاكماً وخليفة على املسلمني بالقوة ،حيث كان من البديهي أن عامة
املسلمني وخواصهم كانوا سريفضون ذلك ،لذلك استعمل منطق القوة
والعنف الال حمدود.
فدعا بعض اخلطباء ومجع الناس ،فارتقى أحدهم املنرب وكان معه
سيف ،ولعله كان يف الغمد ،وأشار إىل معاوية ،وقال :إن أمري املؤمنني هذا
وجرد
ـ وأشار إىل معاوية ـ فإن مات فهذا ـ وأشار إىل يزيد ـ ومن أبى فهذاّ ،
السيف من غمده وشهره يف وجوه الناس.
فقال له معاوية :اجلس فأنت أخطب الناس((( .
مل يكن معاوية ميتلك منطقاً بأي مقياس ،بل كان منطقه الوحيد يف ذلك
هو (السيف والقهر والغلبة).
واحلكام يف ذلك على قسمني :إذ قد يصرح احلاكم بهذه الطريقة إذا كان
مستهرتاً ،زاعماً أنه سيطر على األمور متاماً ،لذا فإنه جيهر مبنطق السيف.
كما أن معاوية يف عهده مع اإلمام احلسن اجملتبى (عليه الصالة وأزكى
صرح مستهرتاً ،بـ (أال إن كل شيء أعطيته احلسن بن علي حتت
السالم) قد ّ
((( الكامل يف التاريخ البن األثري :ج 3ص 508ذكر البيعة ليزيد بوالية العهد.
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قدمي هاتني ال أيف به) (((.
فاحلكام عندما يرون حكومتهم مستتبة ،فال ميانعون من اجملاهرة بالظلم
والعدوان ،وقد ال يبيح احلاكم للمأل سياسته هذه ،ذلك إذا رأى املستبد
أن حكمه ليس بتلك القوة وبذلك االستقرار ،وعندئ ٍذ سيحاول عن طريق
واجهات وشعارات منمقة براقة إضفاء الشرعية على حكمه.
الفطرة والعقل والشرع ضد هذا المنطق

إذن أن املنشأ الثاني املتوهم للشرعية ،أو لتولد حق احلاكمية ،هو (القهر
والغلبة) ،حدوثاً أو بقاء.
باملرة ،ال يف منطق
وهو منشأ واضح البطالن ،وهو أمر غري مقبول ّ
العقل ،وال يف منطق الفطرة ،وال يف منطق العقالء ،وال يف منطق الشرع،
إذ ال أحد يقبل مبنطق القهر والغلبة.
بأن احلرام والال شرعي ،يكون طريقاً لتكريس
وذلك ألنه ال يعقل القول ّ
النتيجة كحالل وكشرعي ،وذلك كمن يقوم ـ ال مسح اهلل ـ بسرقة األطفال
أو اختطافهم وهم حديثو الوالدة من املستشفى ،ثم يقول :ما دمت قد
قهرتكم وسرقت أوالدكم ،فهؤالء األوالد إذن هم أوالدي ،حمتجاً يف
زعمه بالقهر والغلبة كعامل مولّد هلذا احلق.
أو كمن خيتطف امرأة من بيتها أو من املدرسة أو الشارع ثم يعتربها أمة له
أو زوجة ،فهل من عاقل يقبل هذا املنطق؟!!
ويف عامل اليوم جند الكثري من نظائر ذلك ،ففي بعض اإلحصاءات يوجد
((( شرح نهج البالغة :ج 16ص 46ترمجة احلسن بن علي وذكر بعض أخباره.
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يف العامل مليونا ِر ِّق ـ أي عبيد وإماء ـ لكنهم ال يطلقون عليه عنوان الرقيق
ـ وإن كان واقعه ذلك ـ حيث يتعاملون معه ويستخدمونه كالرقيق ،بل
ويبيعونهم ويشرتونهم ،وإن كان بصيغ وألفاظ أخرى.
وكثري من هؤالء (الرق العصري) هم يف أمريكا وأشباهها من الدول
الدميقراطية ،بل إن وضع الكثري منهم أسوأ من الرقيق؛ إذ يستخدمونهم يف
الدعارة والفساد ويف شبكات املخدرات وغريها ،ولعل الرقم أكرب من ذلك،
ولنسمه (نظام االسرتقاق
وهذا يعد من أعظم سيئات احلضارة الغربية،
ّ
احلديث املقنّع).
وهكذا بالقهر والغلبة أو باالحتيال واخلدعة يصطادون شاباً أو فتاة،
ثم يبيعونهما يف دولة أخرى لشبكة دولية ،فهل القهر والغلبة هي طريق
للشرعية؟.
كال؛ فإن ذلك حرام عقلي وشرعي ،بل إنه من أبشع أنواع الظلم ،ومما
يستقل حبرمته العقل ،وال ميكن أن يكون طريقاً ملشروعية النتيجة.
مفردات عصرية ودينية لمنطق القهر والغلبة!

واآلن لنسأل :أليس االنقالب العسكري ،وتسلم السلطة واحلكم على
الناس عن هذا الطريق ،صورة من أبشع صور القهر والغلبة وحكومة الغابة.
وكيف يعقل أن يكون االنقالب العسكري منشأ للشرعية؟ كيف يعقل
ذلك؟.
إذا كان هذا األمر مرفوضاً بالنسبة إىل ولد واحد أو بنت واحدة ،أن
يمُ لكا بالقهر والغلبة ،فكيف نقبل أن تُتملك حكومة كاملة ،يف أي بلد من
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بالد الشرق أو الغرب ،بالقهر والغلبة؟.
ومن الواضح أن التملك والسيطرة قد تكون بالقهر والغلبة الظاهرة،
كاليت نراها يف االنقالبات العسكرية ،أو احلروب الدولية ،وقد تكون بالغلبة
ال (اللوبيّات الضاغطة) اليت تسلك سب ً
اخلفية ،عرب مث ً
ال غري شرعية للسيطرة
على مقدرات الناس ،فهذا أيضاً نوع من القهر والغلبة لكنه مقنّع ،وما أكثر
رواجه يف الدول الدميقراطية ،ولعلنا سنبحث الحقاً هذا املوضوع بشكل
أكثر تفصي ً
ال إن شاء اهلل تعاىل.
والغريب يف األمر أن هذا املنشأ الثاني املتوهم للشرعية الذي طرحناه،
والذي أصبح عند كثريين منشأ الشرعية حتى يف احلكومة الدينية.
فقد يرى البعض أن (الفقيه) إذا استوىل على السلطة ،كانت له (والية
األمر) ،وكان على سائر الفقهاء وعلى الناس أيضاً أن يطيعوه ،وهذا يعين
أن للقهر والغلبة الكلمة الفصل يف (الوالية).
ومن الواضح أن الفقهاء يف زمن الغيبة قد استمدوا واليتهم ـ بالقدر
احملدد هلم ـ من الوكالة والنيابة العامة لإلمام ،وأدلة النيابة تشمل مجيع من
مجع الشرائط بوزان واحد ،وعلى هذا فلهم مجيعاً الوالية ـ بقدرها ـ سواء
استلموا السلطة أم ال.
واستالم أحدهم للسلطة ال توجب له أرجحيته ال عق ً
ال وال نقالً ،إذ ال
توجد رواية واحدة تقول :إن القهر والغلبة مرجح ألحد الفقهاء لتكون له
(((
الوالية أو لتكون له ِفعلية الوالية!
((( يراجع لإلحاطة بتفصيل الكالم حول ذلك كتاب "شورى الفقهاء دراسة فقهية ـ أصولية" للمؤلف.
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دع عنك أكثر الدول اليت أصبحت وال مستند لشرعيتها إال القهر والغلبة!
(الجيش) السالح األقوى للطغاة!

وهنا جند من الضروري أن نتوقف عند نقطة هامة جداً وحساسة
ومصريية ،وهي :إن الطغاة واحلكام واملستبدين ميتلكون سالحاً ،هو
من أمضى األسلحة ،ومن أشد األسلحة فتكاً ونفوذاً ،يف تكريس دعائم
استبدادهم وسلطتهم غري شرعية ،أال وهو اجليش والقوات املسلحة.
ومن املؤسف والغريب يف ذلك أن ليس هنالك تثقيف جيد للناس ،حول
خطورة هذا السالح الرهيب واحملوري واملفصلي ،كما أنه ال يوجد تقنني
جيد هلا .مبعنى أن املقننني مل يضعوا ضوابط وحدود ،وضمانات قانونية
متكاملة لضبط هذه القوة وحتييدها ،مع أن املستبد والديكتاتور يستند إىل
هذه القوة باألساس يف قمع الشعب.
كما ـ والغريب يف األمر ـ إنين راجعت الكثري من الكتب اإلسالمية وغري
اإلسالمية ،فوجدتها قلي ً
ال ما تبحث عن ذلك ،وال أقول بالنفي إطالقاً ،إذ
توجد حبوث يف اجلملة ،لكنها حبوث خمتصرة جداً عن اجليش ،جلهة ماهية
موقعه القانوني ،من شتى جوانبه حبيث يضمن حتييد هذه القوة متاماً ،وعدم
إساءة استخدامها أبداً.
واملالحظ أن "مونتسكيو" قد حاول معاجلة مشكلة متركز القدرة عرب
فكرة فصل السلطات( ،التنفيذية والتشريعية والقضائية ،فرئاسة اجلمهورية
والوزراء من جهة ،والربملان أو جملس الشعب أو جملس األمة من جهة ثانية،
واجلهاز القضائي من جهة ثالثة) ،ولرمبا نتوقف يف املستقبل عند هذا البحث.
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ومما يدعو إىل االستغراب أن سائر املفكرين ـ فيما وجدت ـ قد غفلوا عن
وضع احللول الفكرية وتشريع القوانني املتكاملة ملا هو أخطر من ذلك بكثري،
أي للبؤرة األساسية األقوى لتمركز القدرة ،واليت لو مل تعاجل ملا نفع فصل
السلطات شيئاً ،أال وهي اجليش والقوات املسلحة ،وذلك الذي نالحظه
مجيعاً.
إن أشد ما يعتمد عليه الدكتاتور الستبداده ،والدعامة األوىل له هو
(اجليش والقوات املسلحة) ،ومع ذلك مل أجد حبثاً قانونياً شام ً
ال حول موقع
اجليش يف الدولة ،ووضعه القانوني ،وكيف ينتخب قائد اجليش ،وما هي
الصياغة القانونية لوضعه ،حبيث نضمن أن ال يتحول إىل أداة بيد السلطة
التنفيذية لغرض السيطرة على كل شيء ،وإللغاء قدرات سائر القوى،
ومؤسسات اجملتمع املدني.
وقد خطرت بالبال جمموعة من األطر واحللول القانونية والقواعد
والضوابط هلذه القضية األساسية واملعقدة ،واليت أتصور أنها ال تقل أهمية
عن فكرة فصل السلطات ،يف أنها لو تبلورت أكثر وطبقت عملياً ،ألحدثت
انقالباً جذرياً يف معادلة متركز القدرة واستبداد احلكومات.
وذلك ألن معادلة فصل السلطات لتفتيت الدكتاتورية ،وتفتيت متركز
وتكرس القدرة يف شخص واحد أو جهة واحدة يف جانب ،ومعادلة
الضمانات القانونية العملية لتحييد اجليش ،الذي هو أكرب عامل لرتكيز
القدرة بيد شخص رئيس اجلمهورية أو وزير الدفاع يف جانب.
موقع (الجيش) في نهج البالغة
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ولنبدأ هذا البحث املفتاحي االسرتاتيجي بل واملصريي ،بكالم ألمري
املؤمنني وموىل املوحدين علي بن أبي طالب (عليه صلوات املصلني وعليه
الصالة وأزكى السالم) يف "نهج البالغة" يقول يف عهده ملالك األشرت:
ِ ِ
ود بِِإ ْذ ِن اللَّ ِه حصو ُن َّ ِ ِ
س
ـجنُ ُ
ُ ُ
فَالْ ُ
الرعيَّةَ ،وَزيْ ُن ال ُْواَلةَ ،وع ُّز الدِّي ِنَ ،و ُسبُ ُل الأْ َْم ِنَ ،ولَْي َ
الر ِعيَّةُ إِاَّل بِ ِه ْم((( .
وم َّ
�تَُق ُ
كم هو مستحكم وقوي ومتقن وحكيم هذا الكالم ،ذلك أن أمري الكالم
وأمري البالغة وأمري الفصاحة وأمري احلكمة ،يعطينا أطراً حمورية وضوابط
ود بِِإ ْذ ِن
ـجنُ ُ
جوهرية حلل مشكلة مستعصية جداً يف كلمات قليلة فقط :فَالْ ُ
ِ
الر ِعيَّ ِة ،وهذا ميثل بنداً جوهرياً من بنود النظام الداخلي للجيش
صو ُن َّ
اللَّه ُح ُ
واجلنود ومنتسيب اجليش ،إذ يبني ما هي مسئوليتهم ،وما هو موقعهم يف
البلد ،إنهم:
الر ِعيَّ ِة) وليسوا حصوناً للحاكم.
صو ُن َّ
أُ (-ح ُ
فإن اجليوش يف الدول املستبدة هي حصون للحاكم ،وحصون للحكومة
وليست حصوناً للرعية ،إذ يستخدمها احلاكم لتكريس استبداده ،فيقمع به
الشعب ،أو يطغى به على الدول األخرى ،وقد تكون تلك الدول مساملة ال
مشكلة هلا مع هذه الدولة ،بل املشكلة يف احلاكم فقط.
إذ يف كثري من األحيان جند أن عالقة الشعوب فيما بينها عالقة ودية ،بل
قد تكون عالقات تزاوج مكثف مثل ما نرى يف كثري من الدول ،اليت أثريت
بينها حروب طاحنة ،وإمنا تنبع املشكلة من احلاكم الذي يرى اجليش حصناً
((( نهج البالغة :رقم 53ومن كتاب له كتبه لألشرت النخعي ملا واله على مصر وأعماهلا حني
اضطرب أمر أمريها حممد بن أبي بكر.
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له ،وألهوائه ولنزعاته السلطوية واالستبدادية ،فيستغله يف شن حروب
والتعدي.
لكن أمري املؤمنني وموىل املوحدين (سالم اهلل عليه) إذ يفصح عن النظام
ود
ـجنُ ُ
الداخلي للجيش ،يرفض أن يكون اجليش أداة بيد احلاكم الظامل ،فَالْ ُ
ِ ِ
الر ِعيَّ ِة ،للحفاظ على مكتسباتهم ،وعلى حقوقهم ،وعلى
صو ُن َّ
بِِإ ْذن اللَّه ُح ُ
أمواهلم وأعراضهم وكرامتهم ،وليس للحفاظ على مصاحل للوالي أو احلاكم
أو امللك.
بَ (-وَزيْ ُن ال ُْواَل ِة) ،وهي مجال للوالة ال أكثر ،وليس حلمايتهم ،أو
لتكريس الشخصانية املوجودة يف هؤالء الطغاة ،فاجليش حصن الرعية
وليس حصن الوالة ،وإذ يكون حصناً للرعية فإن الوالي يتزين باجليش ،فهو
مفخرة له حيث استطاع أن حيافظ على دور اجليش ويبقيه حلماية للشعب،
فاجليش"زينة الوالة" وليس سالحاً هلم ،فإن اجلمال ال يستخدم يف القمع،
والزينة ال تستخدم يف اإلرهاب والسجن ومصادرة احلقوق.
جَ (-و ِع ُّز الدِّي ِن) أن من أدوار اجليش األساسي يف الفقه اإلسالمي هو
إعزاز الدين ،لكنه كما نراه يف كثري من البالد الدكتاتورية استخدم لقمع
املظلومني ،ولسحق حقوق الناس باسم الدين ،وأين هذا من عز الدين
وإعزازه ،إنه على العكس متاماً.
ومن الواضح أن اجليش جيب أن يستخدم كمدافع عن حقوق الناس،
فإذا استخدم اجليش دفاعاً عن حقوق الرعية وتكريساً حلقوقهم ،إلحقاق
احلق وإبطال الباطل ،وتكريس احلريات وللحقوق ،فحينئ ٍذ يكون اجليش
عزاً للدين.
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دَ (-و ُسبُ ُل الأْ َْم ِن) ،فاجلنود هم سبل األمن ،بينما إذا استخدم اجليش
لقمع املتظاهرين ،فهو سيتحول إىل سبيل اخلوف واإلرهاب وإىل سبيل
للدكتاتورية وتكريسها .إن اجليش جيب أن يكون سبي ً
ال ألمن البالد والعباد،
فال يكون حسب املثل املتداول( :حاميها حراميها).
الر ِعيَّةُ إِاَّل بِ ِه ْم) ،فاجليش قوام للرعية وليس قواماً للحاكم
وم َّ
س �تَُق ُ
هـَ (-ولَْي َ
املستذئب على رعيته ،والكالم حول كالم أمري املؤمنني (عليه الصالة وأزكى
السالم) طويل ،وسنكمل بعضه إن شاء اهلل تعاىل يف البحث القادم.
ختاماً :بعد تفكري وتأمل وتدبر وضعت أربعة عشر بنداً أو مادة قانونية
أساسية ،جيب أن تراعى يف بدء تكوين اجليش بنحو العلة احملدثة ثم يف علته
(((
املبقية ،لو حتقق ذلك فسيحدث تغيرياً جوهرياً يف (املذهب العسكري)
للدولة.
ونعين به األسس اليت تبتين عليها فلسفة العسكر ،واليت حتدد ماهيته
وحقيقته ،وجمموعة األسس هذه لو مل تعمل بها الدولة؛ فإن اجليش
سيتحول إىل أداة إرهاب ،وأداة قمع واستبداد ،وسنشري إىل بعضها يف فصل
الضمانات ،ونرتك سائر النقاط إىل كتاب آخر بإذن اهلل تعاىل.
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل التوفيق لنا ولكم ،لكي نكون ممن يرفع راية
العدل يف البالد ،ويؤدي األمانات ﱫ ﯟ ﯠﱪ إنه مسيع جميب.
((( ولغرض التدقيق يف املفاهيم ,فإن املذهب العسكري يقصد به العقيدة العسكرية ,واليت تشمل القيم
واملبادئ الفكرية يف العلم العسكري وفن احلرب ,اليت حتدد بناء واستخدام القوات املسلحة لتحقيق
األهداف واملصاحل الوطنية.
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()3
املبحث الثالث

اإلجابة عن التساؤالت ذات العالقة باملوضوع
أقسام الجهل واألُميّة
السؤال:

كيف نكافح اجلهل املتمكن يف نفوس الناس؟.
الجواب:

إن اجلهل يعد من أخطر اآلفات اليت تقوض إميان اإلنسان ،ووعيه
وحاضره ومستقبله ،فما هي سبل حتجيم هذه اآلفة ،ومن ثم مكافحتها؟.
إن اجلهل ينبغي أو ً
ال تقسيمه إىل أقسام ،إذ قد يكون اجلهل جه ً
ال بالعلوم
الطبيعية كالفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات واهلندسة واحلساب.
ال بالعلوم اإلنسانية ،وبالسياسة وباالقتصاد مث ً
وقد يكون جه ً
ال أو اجلهل
باالجتماع واجلهل باحلقوق.
وهذان النمطان من اجلهل هما األخطر ،وإن كان النمط األول مهماً
أيضاً ،ومع األسف فإن كثرياً من اجملتمعات ،تهتم باجلانب األول من العلوم
فقط .إذ يتعلم الفرد فيها احلساب أو اهلندسة أو الطب أو اجلغرافية ،ولكن ال
يبذل فيها جهدا حقيقياً باملستوى املطلوب لرفع األمية السياسية عن املواطن،
ولرفع األمية االقتصادية واحلقوقية ،يف البعد النظري ويف البعد العملي،
وهنا تكمن املشكلة األساسية.
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إذ قد يكون املواطن عاملاً يف اختصاصه ،لكنه ال يعرف ما هي حقوقه ،أو
إذا عرفها ال يعرف سبل احملافظة عليها أو سبل حتصيلها ،وذلك مث ً
ال كعامل
طبيب أو مهندس أو خطيب أو أي شيء آخر ،لكنه ال يعرف حقوقه القانونية
كمواطن ،وال يعرف حقوقه االقتصادية ،أن له حرية التجارة وحرية البناء
وحرية تشييد املصانع واملعامل وحرية السفر وحرية اإلقامة وغري ذلك حسب
القانوني اإلسالمي(((  ،وبدون هذه القيود املتداولة اآلن يف الدول املعاصرة
حتى الدميقراطية منها ،كما أشرنا له يف حبث سابق ،وسنشري له إن شاء اهلل
يف حبث خمصص لذلك الحقاً بإذنه تعاىل.
وهناك أمية سياسية ،وهي أخطر من األمية الصناعية ،إن احلكومات
ال تستطيع أن تتحكم يف رقاب الناس ،وأن تستبد باألمور إال لو كان هناك
جهل سياسي ،والذي يعين عدم معرفة اإلنسان حبقوقه السياسية ومبسائل
السياسة واحلكم ،مبسألة التعددية السياسية مثالً ،وضرورة التداول السلمي
للسلطة ،كل أربع سنوات مثالً ،وضرورة التغيري من القيادة إىل القاعدة،
من الكبري إىل الصغري.
واألمية السياسية تعين أن ال يعرف ذلك ونظائره ،أو يعرفها معرفة
سطحية هامشية فقط ،أو يعرفها معرفة عميقة لكنه ال يبالي بها ،وال يهتم
بها ،إنها كلها من (األمية السياسية).
وهناك أمية حقوقية ،واليت تعين جهل الناس حبقوقهم يف خمتلف
احلقول ،ومنه حق السجني مثالً ،فإن كثرياً من سجناء الرأي والسياسيني
((( يراجع كتاب موسوعة "الفقه :ج 100احلقوق" ،وكتاب "احلريات اإلسالمية" لإلمام السيد حممد
احلسيين الشريازي.
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ال يعرف حقوقه كسجني بل وغريهم ،بل قد ال يعرف أن الدولة ليس هلا
احلق أن تعتقله بهذه التهمة ،واليت ليست إنسانية وليست شرعية ،وما أكثر
أمثال هذه التهم.
وإليكم املثال التالي يف هذا احلقل وهو مثال هام يف ال َدين ،من واقع
الدول الشرقية والغربية ،املسيحية واإلسالمية ،الدميقراطية والدكتاتورية،
فإنها مجيعاً تسجن املدين ،بينما يف اإلسالم ال يسجن املعسر يف ال َدين.
فلو كان أحد مديناً ،وال يستطيع أن يؤدي الدين ،فليس من حق الدولة
أن تسجنه ،ومع قطع النظر عن الشرع وحكمه بعدم السجن فيما إذا كان
معسراً ،نقول :ذلك خمالف للعقل أيضاً ،إذ أن سجن املدين فكيف يدبّر
املبلغ؟.
ثم إن الدولة قد صادرت حق املدين يف احلياة الكرمية وصادرت حريته،
ولو ترك طليقاً فإنه سيكون أقدر على سداد املبلغ ،وإن مل يقدر فيقع السداد
على عاتق بيت املال يف اإلسالم ،وعلى الدولة من وارداتها من الثروات
الطبيعية أو من الضرائب.
واملؤسف أن الناس عادة ال تعرف هذا احلق ،وأنه ال جيوز سجن اإلنسان
املدين غري القادر على أداء الدين ،ولعل بالعامل اآلن ماليني من الناس يف
الشرق والغرب ،قد سجنوا ألجل هذا األمر الباطل وأشباهه.
إذن املسألة األوىل واألساسية أن نعرف أنواع اجلهل ،وأن أسوأ أنواع
اجلهل هو اجلهل السياسي واجلهل احلقوقي ،أي اجلهل باحلقوق النظرية
والعملية لإلنسان ،وهذا اجلهل إذا ارتفع فعندئ ٍذ ستسري البالد على اجلادة
املستقيمة ،وستكون احلكومة صاحلة ،واالستشارية هي احلاكمة ،واحلريات
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واحلقوق مصونة وحمفوظة ومكفولة ،وعندئذ جند املسلمني وهم ينطلقون
اقتصادياً وصناعياً ،يف الفضاء ويف البحار ويف غري ذلك ،ويتقدمون على

الدول املتقدمة إىل ما شاء اهلل تعاىل.
من سبل مكافحة الجهل

وبعد ذلك ننطلق لإلجابة على سؤال :كيف نستطيع أن نكافح

اجلهل السياسي ،أو األمية السياسية ،واجلهل احلقوقي ،وكذلك اجلهل

االقتصادي؟.

وهذا اجلانب ينبغي أن نبحثه ونركز عليه ،وأن تعقد ألجله ألوف املؤمترات

والندوات ،وعشرات األلوف من اجللسات على خمتلف املستويات يف شرق
البالد اإلسالمية وغربها ،كما جيب أن تؤسس مراكز دراسات متخصصة يف

دراسة سبل مكافحة اجلهل ،وأن تؤسس مواقع بالشبكة العنكبوتية خاصة

بذلك ،وأن يتداول اخلطباء والكتاب هذا البحث بالدراسة والبحث والتذكري
واإلشارة.

وبعبارة شاملة :البد من االستنهاض الشامل يف هذا احلقل ،والبد أن

يعرف كل إنسان ـ ذكراً أم أنثى ،عاملاً أو مثقفاً أو طبيباً أو حمامياً أو مزارعاً
أو بقا ً
ال أو غري ذلك ـ أنه مسئول شرعاً كواجب كفائي ،إذ مل يقم به من فيه

الكفاية ،فعلى اجلميع أن يتكلم وأن يربي أوالده وأقربائه على هذا احلق،

وعلى هذا النوع من العلم والرشد الفكري ،ﱫ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﱪ
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(((  ،وﱫ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﱪ ((( .
فلو أن كل إنسان كتب يف الشبكة العنكبوتية ،أو يف اجلرائد ويف اجملالت،
أو ربّى أوالده على هذه احلقوق ،فإن الوضع سيختلف كثرياً.
واملشكلة أن كثرياً من الناس يعرف الكثري من احلقائق ،لكنه ال يربّي
أوالده عليها ،بل تراه يف وا ٍد وأوالده يف وا ٍد آخر ،وترى املعلم ال يقول
للتالميذ ،أو ال يكتب أو ال خيطب أو ما أشبه ذلك.
وأكرر :إن السبيل األساسي ملكافحة األمية ،وبالذات األمية احلقوقية
واجلهل السياسي االقتصادي وما أشبه ذلك ،هو (االستنهاض العام
الشمولي) ،و(تأسيس املؤسسات احلاضنة) لذلك كله.
(((
ويعين أن نعمل مجيعاً بقوله :كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته
 ،وأن يكتب كل إنسان يف هذا احلقل ،وخيطب كل إنسان ،ويربي كل إنسان
غريه على هذه احلقوق األولية البديهية العقلية والفطرية اإلنسانية.
المنهج اإلسالمي في مكافحة الفقر
السؤال:

هل لإلسالم منهج يف مكافحة الفقر؟ وما هو؟.
الجواب:

السؤال املطروح عن الفقر الذي يفتك بالنفس والقلب والعقل ،هو

((( سورة األنبياء.51 :
((( سورة النحل.90 :

((( حبار األنوار :ج 72ص 38ب 35ضمن ح.36
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سؤال مهم وحيوي ،وحنن نرى أن اإلمام أمري املؤمنني علي بن أبي طالب
(صلوات اهلل وسالمه عليه) كما تفرد يف كالمه عن التوحيد بأبعاده الكونية
واملعرفية واألخالقية ،تفرد (صلوات اهلل وسالمه عليه) يف حديثه عن مدى
خطورة الفقر ولزوم مكافحته والقضاء عليه الفقر ،حتى قال :كاد الفقر
رجال لقتلته ((( ،والفقر سواد الوجه
أن يكون كفراً(((  ،ولو تمثل لي الفقر ً
في الدارين (((.
والفقر داء عضال ابتليت به األمم ،يف كل الدول الشرقية والغربية،
وحتى يف أكثر الدول تطوراً اآلن وتقدماً اقتصادياً ،جند أن نسبة الفقر فيها
كبرية ،إحدى هذه الدول أمريكا.
فحسب إحصاء الدولة نفسها ،هنالك أربعون مليون فقرياً يف أمريكا،
رمبا يكون العدد أكرب من ذلك ،وهو رقم غريب ،مع وفرة الثروات يف ذلك
البلد ،فما بالك بالدول النامية واملتخلفة؟.
فالفقر معضلة عاملية إنسانية ،وهي أزمة خانقة وكابتة ومؤملة ،والعلم
احلديث مل جيد هلا ح ً
ال وافياً ،لكن احلل موجود يف اإلسالم ،وقد كتبت
سابقاً دراسة ((( ،حول بعض احللول اليت أشري إليها يف القرآن الكريم،
واليت أرسى دعائمها الرسول األعظم ،وذكرها األئمة األطهار
((( اخلصال :ج 1ص 12خصلة كادت أن تكون كفراً ح.40

((( روائع نهج البالغة ـ جورج جرداق :ص 84الفاحتة العلوية ،ص 233طائفة من روائع أمثاله.
((( عوالي الآللي :ج 1ص 40ف 4ح.41

((( الدراسة باسم "إسرتاتيجية مكافحة الفقر يف منهج اإلمام علي بن أبي طالب (عليه سالم اهلل)" وهي
موجودة على املوقع التالي ،m.alshirazi.com :وقد ألقى املؤلف هذه الكلمة باللغة اإلجنليزية يف
املؤمتر الذي عقد يف لندن عام 1427هـ يف قاعة بروجسرت.
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ملشكلة الفقر.
كما أن العديد من علمائنا ،خاصة السيد الوالد قد كتب حول هذا
ضمن هذا البحث يف بعض كتبه ،مثل موسوعة "الفقه :ج-107
احلقل كتباً أو ّ
 108االقتصاد" حيث ذكر العديد من السبل ملكافحة الفقر يف اإلسالم،
وإذا راجع اإلنسان األحاديث النبوية والعلوية ،واألحاديث الصادرة عن
املعصومني ،جيد املئات من األحاديث اليت تتحدث حول هذا احلقل،
وتضع وتبني السبل ملكافحة الفقر.
الحل في :األرض هلل ولمن َع َم َرها

ولنشر ها هنا إىل واحد من تلكم األحاديث ،فقد قال رسول اهلل:
األرض هلل ولمن َع َم َرها ((( ،ومن قبل قال اهلل جل جالله :ﱫﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﱪ((( ،وهذا املبدأ أو احلل يعد من أهم الوسائل والسبل
وأجنحها ملكافحة الفقر يف أي بلد كان من دول العامل.
وهو :إطالق حريات الناس يف امتالك ما خلقه اهلل ووهبه هلم ،إنها
معادلة بسيطة جداً وفاعلة حقاً ،إن اهلل سبحانه وتعاىل خلق عبيده وعباده
من جهة ،وخلق أراض وثروات ومعادن وغري ذلك من جهة أخرى ،وجعل
هذه كلها ألولئك كلهم.
ولعمري إن هذا هو أسهل السبل ،وأكثر الطرق فعالية ونفوذاً يف مكافحة
الفقر ،وهو طريق سهل وواقعي جداً ،وما على الدولة إال أن تتخلى عن
((( الكايف :ج 5ص 279باب يف إحياء أرض املوات ح.2
((( سورة البقرة.29 :
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عنجهيتها وكربيائها ،وعن استبدادها واحتكارها للثروة ،وعن منع عباد اهلل
عن امتالك ما منحهم اهلل.
والغريب أن الدول اليت متارس الدميقراطية السياسية حسب ادعائها،
جندها ال متارس الدميقراطية أبداً فيما يتعلق بالثروات ،بل هي استبدادية
متاماً.
إن هذه املعادن وهذه األراضي كلها لعباد اهلل ،ولو أطلقنا للناس
حرياتهم ،فإن كل واحد سيبين ما حيتاجه من األرض أو يزرع أو يربي
قطيع ماشية أو يصنع مصانع ومعامل أو غري ذلك ،من دون أن حيتاج املرء
إىل إجازة من الدولة أو رخصة ،وال حيتاج إىل استئذان ،وال حيتاج إىل كتابنا
وكتابكم ،وبدون ضريبة ،وبدون ألف شرط وألف قيد ،وبدون أن يتكبل
وتتقيد يداه بـالبريوقراطية يف هذا احلقل.
أفليس مال اهلل لعباد اهلل؟!.
ف ِل َم حتول الدولة بينهم وبني أمواهلم؟!.
خوهلا ذلك؟!.
ومن الذي ّ
وبالتأكيد سيتقلص الفقر فجأة ،وخالل فرتة قياسية جداً بنسبة أربعني
إىل سبعني باملائة  ،وال حيتاج األمر إىل حتشيد مخسمائة عامل اقتصادي،
ليضعوا مناهج صعبة معقدة ،ال تزيد األمر إال إعضا ً
ال(((.
إذ أنكم تشاهدون هذه الدول الكربى اليت متتلك من علماء االقتصاد إىل
ما شاء اهلل ،لكن مناهجهم مل تنفع يف اقتالع الفقر أبداً ،ملاذا؟!.
ألنها ال تطابق الفطرة ،وال تساير اهلندسة اليت بنى اهلل سبحانه الكون
((( ذكر علماء االقتصاد بأن قيمة األرض من إمجالي تكلفة شراء أرض وبناء دار للسكن عليها ،ترتاوج
بني  40إىل  70باملائة حسب املناطق.
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عليها.
إن اهلل سبحانه وتعاىل قد وضع منهجاً بديهياً فطرياً ،وهم ال يستطيعون
ولو كانوا صادقني يف نواياهم أن يقضوا على الفقر ،من غري الطريق الذي
شرعه اهلل سبحانه وتعاىل.
دعوة الحكومات إلطالق الحريات

وإننا ندعو ـ اآلن ـ مجيع احلكومات اليت حتكم باسم اإلسالم ،وغريها
من الدول ،وكذا الدول الغربية ،أن يطلقوا احلريات للناس يف هذا احلقل
(حقل األراضي والثروات) ،ألي امرئ أراد أن يبين بيتاً أو يصنع معم ً
ال أو
متجراً أو غري ذلك.
ودرءاً للفوضى واالستغالل السيئ من قبل البعض ،ستقع على الدولة
مسئولية (اإلشراف) ،وتيسري األمور فحسب .وبإمكان الدولة أن تفوض
مسئولية اإلشراف والتنظيم ملؤسسات اجملتمع املدني ،وذلك هو األفضل
كي تشرف على حسن التخطيط ،وعلى عدم ظلم البعض للبعض اآلخر،
وعدم إضرار بعضهم يف حق البعض ،وجتنب الفوضى.
ومن غريب األمر ،أن الدول عادة تتخذ (من الفوضى املزعومة) ذريعة
لالستيالء على كل شيء ،وما هو إال زعم باطل ،فليرتكوا الناس يبنون،
ومؤسسات اجملتمع املدني تشرف ،وال جمال للتخوف من حدوث الفوضى
آنذاك.
أو ليس الدول تقول :إن السوق يقوم بعملية تصحيح ذاتية لألسعار!
كذلك هنا نقول :الناس يقومون بعملية تصحيح ذاتية للفوضى يف البناء هذا
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أو ً
ال.
ثانياً :إن بعض مصاديق الفوضى ال مانع منها عق ً
ال أو شرعاً .نعم،
الفوضى الضارة باجملتمع واخلطرة ،هي املمنوعة فحسب.
وثالثاً :إن (الفوضى) دليل مبائن مع املدعى ،إذ كيف حتتج الدولة
بالفوضى لكي تدعي أنها هي املالكة لألراضي! وكيف حتتج بها لتفرض
الضريبة على متلك األرض أو العقار أو البناء!.
ورابعاً :إن (الفوضى) دليل أخص من املدعى ،إذ كيف حتتج الدولة بها
إللزام الناس حتى ببناء بيوتهم بطريقة مجالية معينة تروق للدولة ال غري!.
وخامساً :إن الفوضى ميكن السيطرة عليها عرب مؤسسات اجملتمع املدني
النابعة من الناس أنفسهم ،أي :عرب جهات شعبية وشركات ومؤسسات
أهلية من مؤسسات اجملتمع املدني ،أو عرب خمتار احمللة أو عرب شورى احمللة
أو عرب وجهائها أو عرب علمائها أو غري ذلك ،وبالتعاون مع الناس ،واألمر
حملول عندئ ٍذ دون شك.
وسادساً :لو تنازلنا وتنزلنا ،نقول :إن على الدولة أن تشرف حلسن
التخطيط ،ولكي ال يصادر أحد حق شخص آخر ،كأن يأخذ التاجر مث ً
ال
عشرين مليون مرت مربع ،مما حيرم عامة الناس من احلصول حتى على ألف
مرت أو مأتي مرت مث ً
ال لبناء سكن عليها أو متجر أو غري ذلك ،فال حق للتاجر
إذا أضاع حق اآلخرين ،بل له ذلك يف حدود حقه وحاجته فقط.
إن احلل اإلسالمي واقعي وسهل وبسيط ،ولو عملت به (اهلند) مثالً،
ملا وجد فيها (عشرة ماليني إنسان) يولدون يف الشوارع ،ويتزوجون يف
الشوارع ،وميوتون يف الشوارع.
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املقدمة

جرى التطرق إىل العالقة بني الدولة والشعب ،وأطر هذه العالقة
والضوابط واألسس اليت جيب أن تبتين عليها العالقة بني الدول والشعوب.
وقد تبني أن أداء األمانة يستوجب البحث تفصي ً
ال يف أساليبه وما يرتبط به،
من خالل مصاديقه االستداللية ،وإسقاطه على األداء لألمانة واشرتاطاته،
يف احلكم وأثره يف شرعية احلاكم والدولة.
والتفصيل بدور اجليش والقوات املسلحة جلهة بيان مسئولياتها وحدودها
وأطرها القانونية يف مسرية احلكم.
الغاية

بيان مفهوم األداء لألمانة عرفاً ،وإلقاء الضوء على أشكال هذا األداء
ومصاديقه من األدلة النقلية الشريفة ،والعقلية املربهنة ،وارتباطها بشؤون
احلكم ،وشرعية احلاكم والدولة.
وإلقاء الضوء على موقع اجليش يف احلكم الرشيد ،وحدوده ومسئولياته
وضوابطه وأطره القانونية ،واإلجابة على التساؤالت ذات الصلة باملوضوع.
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()1
املبحث األول

بصائر قرآنية
الداللة الدقيقة الختيار مفردة أداء األمانة
البصيرة األولى:

من البصائر القرآنية يف اآلية الكرمية ،أبعاد وأغوار ودالالت كلمة
(تؤدوا) ،واليت قد يكتشف بعضها بالتدبر والتأمل .فإن هذه الكلم انتخابها
وانتقاؤها ،بل إن شئت فقل :اصطفاؤها يف هذا املوقع له أكرب الداللة.
إذ كان من املمكن مبدئياً أن تستخدم مفردات أخرى يف اآلية الشريفة،
مثل أن يقال :إن اهلل يأمركم أن تعطوا األمانات إىل أهلها.
أو استخدام كلمة اإلرجاع :إن اهلل يأمركم أن ترجعوا األمانات إىل
أهلها.
وكان من املمكن استخدام مفردة اإليصال كأن يقال :إن اهلل يأمركم أن
توصلوا األمانات إىل أهلها.
لكن اهلل سبحانه وتعاىل استخدم كلمة األداء والتأدية وبصيغة املضارع،
ﱫ ﯝﱪ يف ﱫﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱪ ،فما هي
دالالت هذه املفردة وظالهلا؟.
والجواب:

إن هلذه املفردة داللتها ،بل دالالتها الكثرية ،وسنشري إىل بعضها فقط مما
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يرتبط بصميم البحث.
فنقول :إن اإلنسان تارة يرجع األمانة اليت سلمت بيده إىل أصحابها
لكن مع مماطلة ،أو تسويف ،أو مع إيذاء ،وإزعاج لصاحب األمانة.
فبدل أن يرجعها يف وقتها يرجعها يف وقت متأخر ،أو يرجعها يف فرتات
متباعدة ،هنا يصدق على من بيده األمانة أنه مل يؤد األمانات إىل أهلها.
أ -رعاية الجانب الكيفي في األداء

إن (األداء) قد أخذ يف مفهومه كما صرح بذلك بعض اللغويني شيئان:
أوهلما (توفيته) ويعين أعطاء الشيء وافياً ،وهذا يالمس الناحية الكيفية.
إذ يف هذه الناحية جند أن اإلنسان تارة يعطي حبسن أداء ،يعطي ويؤدي
أدا ًء وافياً شافياً كافياً ،فالعبارة الدقيقة هنا هي (توفيته) .وهي الكلمة اليت
ترسم هذا املعنى املنتقش يف األذهان بدقة ،فإذا أعطاه بهذه الطريقة يعين
وافياً ،وبدون مشاكل ،وبدون تالعب ،وبدون أن يعطي جزءاً منه دون
آخر ،يقال عندئ ٍذ( :و ّفاه حقه).
وقوله تعاىل :ﱫﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﱪ ((( يف اآلية
الشريفة األخرى يعين أخذتين إليك أخذاً وافياً.
وكذلك قول القائل( :الوفاء بالوعد) ،فإن هذه الكلمة هلا داللة كبرية؛
إذ ليس (الوفاء) جمرد إعطاء ما وعد به ،بل الوفاء يعين أن اإلعطاء وافياً
ضافياً شافياً ،حبيث يشفي غليل الطرف اآلخر.
ب -رعاية الجانب الكمي في األداء
((( سورة املائدة.117 :
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ثانيهما :إعطاؤه دفعة واحدة وهذا يالمس اجلانب الكمي؛ إذ أن أداء
األمانة قد أخذ يف مفهومه أن يكون َدفعة واحدة أو ُدفعة واحدة ـ وكالهما
صحيح ،ف ُدفعة بضم الدال اسم مصدر ،و َدفعة بالفتح مصدر يفيد املرة من
الدفع ـ فإن اإلنسان الذي ينبغي عليه أن يسلم األمانة بأكملها يف منتصف
الشهر ،إذا سلّم قسماً منها يف منتصف الشهر وقسماً منها يف اليوم الالحق،
رغم قدرته على األداء يف الوقت احملدد ،فإنه مل يؤد األمانة.
أما كلمة (اإلعطاء) فليس يف مفهومها األداء يف نفس الوقت ،نعم قد
يستفاد ذلك من قرائن أخرى.
أما (األداء) فال يقال أ ّدى األمانة إال إذا راعى اجلانب الكمي ،واجلانب
الكيفي معاً.
ومل يتطرق أكثر اللغويني هلذه األبعاد الدقيقة ،لكن البعض منهم قد
أشار لذلك .والظاهر أن إشارته يف حملها ،ويؤيده أن بعض كبار املفسرين يف
آيات أخرى أشار إىل ما يقرب من ذلك.
فمث ً
ال نالحظ يف تفسري "جممع البيان" عند تفسري قوله تعاىل يف آية أخرى:
ﱫﭠﭡﭢﭣﱪ((( ،يقول( :يؤديه إليه وافياً وقت حمله) .وهلذه
الكلمة (وافياً) أهميتها جداً كما ال خيفى ،ثم يكمل ويقول( :من غري مطل)
يعين تأخري (وال تسويف) (((.
ورمبا يكون الفرق بني املطل والتسويف ،أنه قد يكون التأخري طفيفاً،
وقد يكون التأخري لفرتة متطاولة ،فهنا يقال ألحدهما تسويف ولآلخر مطل.
((( سورة البقرة.283 :
((( تفسير مجمع البيان :ج 2ص 224سورة البقرة اآلية .283
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ومن املفيد التأكيد على أن اهلل تعاىل استخدم يف هذه اآلية كتلك اآلية،
كلمة (األداء) دون (اإلعطاء) ،فتدبر جيداً.
ثم إن قول اهلل سبحانه وتعاىل :ﱫﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﱪ ،أمر عام
يشمل احلكام ،فيأمرهم كما يأمر احملكومني .وهو تعاىل يأمر املدير كما يأمر
املدار ،ويأمر الرئيس واملوظف ،واملعلِّم واملعلَّم ،والتلميذ ورئيس الشركة،
ورئيس النقابة وشيخ العشرية .إذ ﱫﯙ ﯚ ﯛﱪ مجيعاً بال فرق ﱫﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱪ.
ويف موطن الشاهد ،فإن احلاكم يف عنقه أمانة عظمى تتعلق بالشعب
كله ،وهي أمانة السلطة واحلكومة ،أمانة القدرة اليت سلمت له ،وقد أمر
اهلل تعاىل احلاكم أن يؤدي األمانة وافيةً.
فليست مهمته جمرد القيام بالواجبات ،بل هو مأمور أيضاً بأن يؤديها
يف وقتها وبدون إبطاء .فإذا وجد سجني مظلوم ،ففي اللحظة األوىل جيب
عليه أن يطلق سراحه ،بدون بريوقراطية وتالعب باألوراق وذهاب وإياب،
وكتابنا وكتابكم ،وبدون أن متضي عليه يف السجن حتى مخس دقائق
إضافية.
ذلك أن هذا السجني هو أمانة يف عنق احلاكم ،كما هو أمانة يف عنق
القاضي ،كما هو أمانة يف عنق مدير السجن ،بل ويف عنق أي موظف يف
السجن كان ،أو أي شخص له دخل بنحو ما يف اعتقاله ،حدوثاً أو بقا ًء أو
حتى سكوتاً وصمتاً.
الحكام والجدول الزمني لإلصالح
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ومن هنا نعرف أن الناس إذا خرجوا إىل الشوارع يف مظاهرات سلمية
يطالبون حبقوقهم ،فألن هذه هي حقوق الناس وهي أمانة يف عنق احلاكم،
فعليه أن (يؤديها) وليس (يعطيها) فقط باألقساط وبالتدريج وضمن جدول
زمين ،بل عليه أن (يؤديها) فوراً وبدون إبطاء.
وأن يؤديها كافية ووافية ضافية شافية تشفي الغليل ،وليس له احلق يف
خالف ذلك .اللهم إال يف صورة واحدة ،وهي ما لو استقر رأي أكثرية أهل
اخلربة ،وأهل احلل والعقد ،ويف جو حر تعددي على ضرورة التدرج يف
التغيري ،وذلك يف ظل الصحف احلرة والتعددية السياسية ،لكي تكشف
الصدق من الكذب واحلق من الزيف.
وعلى أي فإن احلاكم لو مل يتمكن من التغيري ،ومن إحقاق احلق،
ومن العدل ،فعليه أن يتنحى فلعل غريه أقوى منه ،وأقدر منه على التغيري
واإلصالح.
وهو اهلدف الذي رمسه سيد شباب أهل اجلنة اإلمام احلسني بن علي
لثورته املباركة وإمنا خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي (((.
وعليه فـ :ﱫﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﱪ تفيد أن أية أمانة كانت
يف عنق اإلنسان ،فعليه أن يسددها فوراً ،وال يعطيها أو يوصلها فقط ،بل
كماً وكيفاً وجهة وبدون منّة.
يوصلها بالنحو األحسنّ ،
واحلاكم بيده أمانة احلكم على الشعب وال ِمنّة له عليهم ،بل هلم عليه
املنة والفضل بذلك ،وللكالم بقية حول كلمة األداء ،نرتكها لفرصة أخرى
((( املناقب :ج 4ص 89فصل يف مقتله.
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إن شاء اهلل تعاىل.
دوار بطبه
(الحاكم) طبيب ّ
البصيرة الثانية:
جغرافية أداء األمانة

إن الكلمات القرآنية كلها دقيقة إىل أبعد احلدود ،وكل كلمة توزن
باملثاقيل والغرامات ،بل مبا هو أدق من ذلك كالقرياط ،كما يف األملاس
وغريه من األحجار الكرمية ،وهذا جملرد التقريب ،وإال فإن القرآن الكريم
يوزن باألدق من ذلك.
ومن هنا ننطلق للبصرية الثانية وهي( :إن أداء كل شيء حبسبه) ،فتارة
يقتضي األداء أن تذهب إليه لتسلم له األمانة ،وتارة يكفي أن ختربه بأن
األمانة جاهزة لديك ليأتي ويستلمها ،كما نشاهد يف نظام بعض املدارس
الطفل من باب البيت ،ويف احلافلة
التعليمية ،حيث يستلم سائق احلافلة
َ
مسئول عن األطفال ،بنني أو بنات يوصلهم إىل املدرسة ،ثم يرجعهم إىل
البيت.
وقد يكون أحد النوعني على حد الوجوب ،وقد يكون على حد
االستحباب ،ومن األمثلة على ذلك (الطبيب) .فسابقاً كان األطباء يقومون
بأداء أمانة الطب بالذهاب إىل بيوت املرضى ،ويف الوقت احلاضر قد
يقوم بعضهم بذلك أيضاً ،لكن األكثر ليس هكذا يف احلال احلاضر ،وقد
يكون قسم منهم معذوراً ،لكن قسماً آخر منهم ال يذهب للمرضى تكرباً
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أو استعال ًء ،بل حتى لو علم أن املريض سيموت ،قائال يف قرارة نفسه
فليحدث به ما حيدث.
كال ..إن الطب أمانة ،وتلك األمانة ـ هي املرضى ـ جيب على األطباء
رعايتها حق الرعاية ،ﱫﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱪ ،فإذا
اقتضى األمر أن يذهب الطبيب إىل البيت جيب عليه أن يذهب من غري تكرب
واستعالء ،بل إن ذلك سيجعل له الربكة يف حياته.
يب َد َّو ٌار
ولذا كان رسول اهلل كما وردت الرواية يف وصفه :طَبِ ٌ
بِ ِطبِّه((( ،فلم يكن جالساً يف بيته ينتظر جميء املرضى ،ولعل مريضاً
ال يعلم بشان مرضه ،أو آخر ال توجد لديه إمكانيات مالية لكي يراجع
ِِ
َح َك َم
يب َد َّو ٌار بِطبِّه ،قَ ْد أ ْ
الطبيب ،فعلى الطبيب أن يذهب إىل املريض ،طَبِ ٌ
ِ
َح َمى َم َو ِاس َمهُ (((.
َم َراه َمهَُ ،وأ ْ
فأمانة احلكم من هذا القبيل ،وال يصح للحاكم أن ينتظر أن تأتيه ظالمة
وشكوى حتى يتصدى حللها ،بل عليه أن يبحث وأن يتحسس ،ال أن
يتجسس.
والفرق كبري بني التحسس وبني التجسس ،فالتجسس سليب والتحسس
املتحسس عليه ،بينما التجسس هو ما
إجيابي .التحسس هو ما كان لصاحل
َّ
كان لضرر املتجسس عليه ،كما يف اآلية الشريفة :ﱫﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖﱪ (((.
((( نهج البالغة ،اخلطب :رقم  108ومن خطبة له وهي من خطب املالحم.
((( نهج البالغة ،اخلطب :رقم  108ومن خطبة له وهي من خطب املالحم.
((( سورة يوسف.87 :
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فاحلاكم تارة يتحسس من الناس ،ويفتش عن أحواهلم ،حتى يرى ما
هلم من نقد واعرتاض وإشكاالت عليه ،ليعدل ويغري من سريته أو أسلوبه،
ولريى ما هي ظالماتهم فريفعها ،وما هي مشاكلهم وعقد حياتهم ،لكي
حيل تلك العقد.
وتارة أخرى يقوم بالتجسس عليهم ،فيقوم عرب أجهزة األمن وغريها
باستطالع أوضاع الناس؛ لكي يقمعهم ويضطهدهم ،ولكي يستعلي
عليهم ،ويسلط املباحث والشرطة وغريهم عليهم وعلى آرائهم ومواقفهم.
أما التحسس ،فبالعكس حيث يستخدم يف اجلانب االجيابي ،بأن
يستطلع أحواهلم لريى ما عندهم من مشاكل لكي حيلها ،يتحسس عن
الفقراء واأليتام يف البلد ،حتى يضع احللول ملشكلتهم يف السكن أو التعليم
أو الصحة أو ما أشبه ذلك.
فهل تقوم احلكومات بذلك؟!.
ﱫﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱪ ،وذلك بأن يذهب احلكام
ويفتشوا عن الثغرات ،وعن األمراض االجتماعية ،وليس باملكث يف
القصور الشاهقة واألسوار العازلة.
إن احلاكم الذي يعترب نفسه عاد ً
ال ،ليس هو من إذا رفع الناس إليه
ظالماتهم يتصدى حللها باحلسنى فحسب ،بل هو َمن يبادر ويذهب بنفسه
إىل الناس ،إىل أسواقهم ،وشركاتهم ،ومؤسساتهم ،وبيوتهم ،ليسمع
منهم مباشرة ،ودون حراس وحجاب ومظاهر رادعة أو خميفة.
ولذا جند أن أمري املؤمنني وموىل املوحدين علي بن أبي طالب ،كان
يفتش يف األسواق وغريها ،فريصد الظاملني واحملتكرين واجملحفني وغريهم.
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فكان يدافع عن املظلومني ،وهكذا كان يرعى شؤون األيتام بنفسه،
يبحث عنهم يف األزقة والسكك ،فيتصدى بشخصه الكريم لكي خيبز اخلبز
على سبيل املثال هلم ،يف ذاك التنور املسجر وامللتهب بالنار ،ألولئك األيتام
الصغار (((.
فظهر من ذلك أن أداء كل شيء حبسبه ،فقد يقتضي أداء األمانة أن ينتظر
وأن يفتح بابه للناس ،وقد يقتضي ـ كما هو كذلك يف كثري من األحيان ـ
ال يومياً
أن يكون بني ظهراني الناس ويف متناول أيدي الناس ،بأن يكون مث ً
وحجب ،يف هذا املسجد،
لساعة أو ساعتني وسط الناس من دون حجاب ُ
ويف تلك احلسينية ،ويف تلك املكتبة ،ويف تلك اجلامعة ،ويف تلك احلوزة،
يف األسواق ويف امليادين العامة.
كونوا بين الناس دون حواجز!

والواجب على احلكام والوزراء ،كوزير الداخلية ووزير الزراعة ووزير
الصناعة ووزير األمن ـ لو كان ـ وغريهم ،أن يكونوا بني ظهراني الناس ،وأن
يلتقوا يومياً بعامة املراجعني وذوي احلاجة والناقمني واحملتجني والكفاءات،
من دون حجاب أو حاجز.
كما يلزم أن يكون طاقم الوزير أو الوزارة والسكرتارية واملعاونون
من الكفاءة والقوة والكثرة ،حبيث يتابعون هذه الشكاوى وتلك احلاجات
واملقرتحات واآلراء فوراً.
وتصوروا كم ستكون هذه احلكومة حمبوبة عندئذ ،وكم سيتفانى الناس
((( املناقب :ج 2ص 116-115فصل يف حلمه وشفقته.
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يف الدفاع عنها ،وكم سيكون هذا احلاكم حمبوباً من قبل الشعب ،راضياً يف
وجدانه ويف ضمريه ،وأيضاً مرضياً عند اهلل سبحانه وتعاىل.
اخلالصة :إن هذه القضية قد أوضحت لنا جانباً من الصورة يف إطار
عالقة احلاكم باحملكوم ،وأن يكون تعامل احلكام مع احملكومني والناس
حبسن عشرة وبرفق وبلني وهدوء ،على عكس الدول املستبدة اليت تستعني
باجليش وبالقوات املسلحة وبالشرطة واالستخبارات واملخابرات واألمن
العام وغري ذلك لقمع الناس.
وهنا تكون حلقة الوصل بني اآلية الشريفة ومطلع مبحثنا حول األداء
وحسن األداء ،وبني البحث العام الذي بدأناه يف مناشئ شرعية السلطة ،فلقد
كان البحث حول مناشئ تولد احلق ،ومناشئ شرعية السلطة واحلكومة،
وذكرنا بعض املناشئ احلقيقية أو املتوهمة.
()2
املبحث الثاني

مناشئ تولد حق احلاكمية

سبق أن من املناشئ املتوهمة لشرعية السلطة واحلكومة :منشأ حق
(املالكية) ،إذ يرى احلاكم نفسه مالكاً للعباد والبالد من غري وجه حق إال أنه
يرى نفسه هكذا ،كما كان يرى فرعون ذلك.
كما أشرنا إليه على ضوء اآلية الشريفة سابقاً ،وكما يرى كثري من احلكام
ذلك ،ولذا جتدهم عندما يعطون للناس شيئاً فكأنهم مينحوهم شيئاً منهم،
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ولذا يسمونها مكرمة ،واحلال أنها حق واجب على احلاكم.
إذ أن كل ما بيده من ثروات البالد ومن وارد النفط والضرائب وغريها
هو أمانة عنده ،وإرجاع األمانة واجب عليه ،وال حيق له تسميتها مكرمة أو
منحة أو هدية.
كما سبق أن املنشأ الثاني املتوهم لتولد حق احلاكمية للحكام هو منشأ
(القهر والغلبة) ،فإن كثرياً من احلكام يرى أن له حق احلكومة ألنه قهر
وغلب ،والكثري منهم يصرح بذلك إال أن بعضهم ال يفعل ،ولكن سريته
وسريرته تدل على أنه يقول :أنا القاهر.
فيضفي على نفسه صفة من صفات اهلل سبحانه وتعاىل املختصة به[َ :و ُه َو
ال َقا ِه ُر َف ْو َق ِعَبا ِد ِه] ((( ،فال حق لغريه يف أن يقهر الناس ويتغلب عليهم بالقوة.
ويف هذا املساق والسياق ،جند أن من أهم أدوات الدكتاتوريات يف العامل
منذ القديم حتى احلني ،ومن أهم وسائل االستبداد وتكريسه ،هو استغالل
اجليش ومع األسف الشديد.
وقد أشرنا إىل أنه البد أن تبحث مسألة اجليش وموقعه ،تقنيناً وتثقيفاً
بشكل أكثر دقة ،وبشكل أكثر مشولية وعمقاً وغزارة.
كما أشرنا إىل أن من النظريات املهمة ،اليت يدور حوهلا عامل الغرب،
وتبحث يف عامل الشرق أيضاً( ،نظرية فصل السلطات) اليت أسس هلا
مونتسكيو ،وتلك النظرية ـ على ما فيها من ثغرات ـ مهمة جداً ،مما يتطلب
حبثاً مستق ً
ال لعلنا نتطرق له بإذن اهلل سبحانه وتعاىل.
((( سورة األنعام18 :و.61
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لكن املغفول عنه ـ مع األسف ـ هو التعمق يف دراسة املوقع القانوني
للجيش ،وهو ال يقل أهمية يف التنظري والتفكري والتأطري والتقنني عن نظرية
فصل السلطات ،وسنؤسس جملموعة من القواعد واألسس واألطر القانونية،
اليت نرى أن تشريعها ((( سيحدد املوقع واإلطار الصحيح للجيش ،وكيف
ينبغي أن يكون عليه.
الفرق بين الجيش والقوات المسلحة

يف البداية ـ ولتحديد (املصطلحات) ـ نقول :هناك مصطلحان :اجليش
والقوات املسلحة ،وعادة يرمز باجليش إىل قوة عسكرية ،ويرمز بالقوات
املسلحة إىل قوى أخرى.
لكن األدق هو التعبري عن املقصود بالقوات املسلحة ,مبا فيها اجليش أيضاً
كجزء من كل ,ولذا فإن الشرطة ال تعد من اجليش ،وإمنا تعد من القوات
املسلحة ((( ،كذلك خفر السواحل ،وحرس احلدود ،وشرطة اجلمارك،
فهذه القوات ال تعد وال حتسب من اجليش ،وإمنا تعد وحتسب من القوات
املسلحة.
كما إن من مصاديق القوات املسلحة :اجليش الشعيب املوازي للجيش
النظامي ،كما من مصاديقها أيضاً الفرق املسلحة التابعة للدولة.
ولذا يقال ـ يف بعض األنظمة ـ( :القيادة العامة للجيش والقوات
((( املقصود من التشريع( :التأطري) عرب االستنباط من األدلة األربعة ،ال التشريع باملعنى الغربي.

((( نعم البعض يشري إىل تصنيف الشرطة ،وفق منظومة الدفاع الوطين للدولة باعتبارها جهازاً مدنياً.
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املسلحة)((( ،ومن جانب آخر فإن للجيش أيضاً له مصطلحاً خاصاً ،إذ
عادة ما يطلق على القوات الربية ،ويطلق األسطول على القوات اجلوية أو
الطريان ،وعلى القوات البحرية أيضاً ،وقد يتحدد مفهوم األسطول بالقوات
البحرية حصراً.
لكننا سنطلق كلمة اجليش ـ للتسهيل ـ على اجليش والقوات الربية
واألسطول اجلوي والبحري مجيعها ,أي سنقصد به :القوات (الربية)
و(البحرية) و(اجلوية).
وأيضاً سنقصد به :قوات الشرطة واجليش الشعيب وغريهم ،فالبحث
سيدور حول اجليش والقوات املسلحة يف وقت واحد ،دون فوارق
اصطالحية.
مواصفات قائد الجيش في نهج البالغة

ولنبدأ بكالم بأمري املؤمنني وموىل املوحدينحول اجليش ومسئولياته
وموقعه ،ثم ننتقل إىل اإلطار القانوني الذي ينبغي أن يكون عليه اجليش.
يقول أمري املؤمنني وموىل املوحدين علي بن أبي طالب يف عهده ملالك
األشرت:
أ -األشد إخالصاً هلل سبحانه
ِ
ِ
ك ((( ،أي:
ك لِلَّ ِه َولَِر ُسولِ ِه َولإِِ َم ِام َ
ص َح ُه ْم فِي �نَْف ِس َ
�فََو ِّل م ْن ُجنُود َك أَنْ َ
((( ويف بعضها اآلخر ،اعترب اجليش جزءاً من القوات املسلحة.

((( نهج البالغة ،الرسائل :رقم 53ومن كتاب له كتبه لألشرت النخعي ملا واله على مصر وأعماهلا
حني اضطرب أمر أمريها حممد بن أبي بكر.
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اجعل الوالي أو القائد العام للجيش من كان أنصحهم هلل ،ويف هذه الكلمة
احتماالن:
فاالحتمال األول املراد هو :أخلصهم هلل ،أي األشد إخالصاً هلل ،من
من خلوص النية عن شوب الرياء والسمعة وغريها.
واالحتمال الثاني :من النصيحة ،مبعنى أشدهم نصيحة للمسئولني حتت
يده وللناس ،وذلك ألجل القرب هلل تعاىل ،واملستظهر املعنى األول.
ِ
ِ
ك لِلَّ ِه ،يعين أشدهم إخالصاً هلل
ص َح ُه ْم فِي �نَْف ِس َ
�فََو ِّل م ْن ُجنُود َك أَنْ َ
وخلوص نية ،وليس ذلك املخلص لنفسه وألهوائه ولشهواته ،بل ذلك
املخلص هلل وللرسول ولإلمام.
ب -األنقى جيباً
اه ْم َج ْيباً ونقاوة اجليب هي كناية عن نقاوة الصدر والقلب ،فإن
 َوأَ�نَْق ُ

البعض من الناس يتملكه احلسد أو يتحكم فيه احلقد ،وهو ممن ال يصح
انتخابه ليكون قائداً للجيش ،أو قائداً ملعسكر أو حلامية أو حتى لسجن.
فهذه قاعدة عامة يف حق املسئول :أن يكون أطهرهم قلباً وأنقاهم
صدراً ،فال يكون من النمط احلقود واحلسود ،وال ممن يستكرب ويستعلي يف
نفسه على الناس وعلى اجلنود وغري ذلك ،بل يلزم أن يكون طاهر القلب
بعيداً عن كل ذلك.
والغريب أننا عندما نتصفح حياة وخصوصيات قادة اجليش يف العامل،
جند أن الكثري منهم إن مل نقل األعم واألغلب منهم ،مستعلون ومتكربون
أو حاقدون أو غري ذلك.
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لذا يؤكد أمري املؤمنني على أن املطلوب يف قائد اجليش أن يكون
أنقاهم جيباً.
ومن اللطائف يف وجه هذه التسمية ،وملاذا مسي طاهر القلب بنقي
اجليب ،أن هذه الكلمة هلا داللة منذ البداية على الطهارة املادية ،مبعنى أن
وراءها خلفية مادية.
فإن اجليب يقصد به جيب اإلنسان ،والسارق وغري األمني اخلائن ميأل
جيبه بأموال اآلخرين ،ومن هنا كنيّ عن ذلك بـ:أنقاهم جيباً ،وأطلقت
على اإلنسان األمني الذي ال ميأل جيبه من أموال الناس ومن حقوق الناس،
بل وال يصب فيه ذرة من أموال الناس.
اه ْم َج ْيباً هو من ال يأكل حقوق الناس ،وال يسرق أموال الناس،
 َوأَ�نَْق ُ
ثم كين بهذه الكلمة عن القلب أيضاً ،فلذا جند أن هذه الكلمة حتتضن
جانبني ،جانباً مادياً وجانباً معنوياً.
واحلاصل أن القائد األعلى للجيش وكبار الضباط وأي مسئول عسكري
أو أمين ،يف االستخبارات العسكرية أو غريها يف أي مكان آخر ،كلهم جيب
أن يكونوا أنقى الناس جيباً ،وأطهرهم قلباً ،وأسلمهم نفساً ،وأطهرهم
يداً.
ج -األفضل حلماً

ضلَ ُه ْم ِحلْما،
ومن الضوابط والصفات اليت يشرتطها األمريَ  :وأَفْ َ
فيكون حليماً متساحماً ،يصفح ويعفو ويرأف باجلنود وبالناس ،وليس مقطب
ضِ
ب.
الوجه َغ ُضوباً ،وقد عرف اإلمام احلليم بـِ  :م َّم ْن �يُْب ِط ُئ َع ِن الْغَ َ
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وذلك إذا كان هنالك بالفعل ما يستدعي الغضب ،فال يستعجل بالغضب
بل يبطئ عنه ،إذا كان الغضب يف حمله .أما إذا مل يكن غضبه يف حمله ،فإنه
ال يصلح باملرة هلذا املنصب؛ ألن الغضب إذا مل يكن يف حمله فذلك جير إىل
مطالب حبقه ،كمتظاهرين يطالبون حبقوقهم
غضبه على بريء ،أو على
ٍ
فيغضب عليهم.
فمن ال ميلك غضبه يف غري مورده الصحيح ،ال يصلح أبداً لقيادة
اجليش ،إمنا الكالم يف الغضب على من له احلق يف الغضب عليه ((( ،فإنه
يبطئ يف الغضب ،ويتأنى ليعاجل القضية باحلسنى ،وبتعبري آخر :ال تكون
عقليته عسكرية (واليت يعرب عنها بالعسكرتارية) ،بل تكون عقليته مدنية
ضِ
ب.
 ِم َّم ْن �يُْب ِط ُئ َع ِن الْغَ َ
د(-ويستريح إلى العذر)
يح إِلَى الْعُ ْذ ِر العبارة مجيلة جداً ،إن قائد اجليش يسرتيح إىل
 َويَ ْستَ ِر ُ

العذر ،وليس فقط يقبل األعذار ،بل يسرتيح إليها أيضاً .فإن بعض الناس
لو ظلمه شخص وآذاه ثم اعتذر منه ،قد يقبل عذره إال أنه يف قرارة نفسه ال
حيس بالرضا والراحة ،بل تظل هذه القضية عالقة يف ذهنه؛ ألنه يف يوم من
األيام أهانه.
كال ..إن املطلوب ممن يستلم مسئولية كبرية كقيادة اجليش أن يسرتيح
هلذه احلالة (قبول العذر والصفح واحللم).
هـ -الرءوف بالضعفاء
((( وقد يقال بأعمية (ممن يبطئ عن الغضب) من القسمني فتأمل.
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َف بِالض َُّع َف ِاءَ ،و�يَْنبُو َعلَى الأْ َقْ ِويَ ِاء ،ومن الضوابط والصفات أن
 َو�يَْرأ ُ
يكون منهجه وديدنه أن (يرأف بالضعفاء) من جهة ،و(ينبو) ويبتعد عن
األقوياء من جهة أخرى ،وذلك على العكس مما نالحظه عادة يف القوات
املسلحة أو املخابرات أو الشرطة ،حيث خيضع للمسئول الذي فوقه ولو
بالباطل ومع علمه بأنه ظامل ،ويشتد على من دونه من املساكني ،أو من
املتظاهرين السلميني.
وقدمياً كان يقال بأن الضابط اإلجنليزي( :أسد يف اهلند وفأرة يف بريطانيا).
فقد كانت بريطانيا قد استعمرت اهلند حوالي ثالمثائة سنة كاملة ،وأكلت
خرياتها وظلمت شعبها ،فكان الضابط االجنليزي ـ يف اهلند ـ أسداً مستأسداً
مستعمرة.
على الناس يف ظل حكومة استبدادية
َ
أما يف بريطانيا فكان يتحول الضابط املستأسد إىل فأرة نتيجة وجود نوع
من الدميقراطية فيها ،خوفاً منه من اإلعالم احلر النسيب ،ومن األحزاب
املعارضة ،فكان يقف عند حده ال يتجاوزه ،إذن مل يكن املدار على احلق
والباطل ،بل على أين يقع مكمن القوة ومن هم األقوياء فيخضع هلم،
ومن هم الضعفاء ليعلو عليهم.
هنا ويف موقع كهذا فان اإلمام ينصح ويأمر بعكس ذلك ،إذ يقول
ملالك األشرت :انتخب ذاك اإلنسان الذي يرأف بالضعفاء ،وهذا يعين أن
الواجب على اجليش والقوات املسلحة من شرطة ومجارك وخفر حدود
وخمابرات وغريها ممن حيمل السالح يف كيان الدولة ،أن يكون إىل جانب
الناس فيما إذا حدث هناك نزاع وخالف وتوتر بني الناس وبني احلكومة ،ال
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أن مييل إىل جانب احلكومة واحلاكم ،جملرد أن احلكومة هي األقوى ،فإن اهلل
هو األقوى على األقوياء ،فليخشوا ذلك اجلبار املتكرب املقتدر املتعال سبحانه
وتعاىل.
ويف قولهَ  :و�يَْنبُو َعلَى الأْ َقْ ِويَ ِاء احتماالت:
-1إن �يَْنبُو مبعنى :يشتد على األقوياء.
-2مبعنى :يتجافى أي يبتعد عن األقوياء.
-3مبعنى :يعلو ،وهذه املعاني الثالثة بأكملها صحيحة يف املقام ،ويقع يف
مقابلها متاماً موقعه بالنسبة للضعفاء ،إذ عليه أن (يلني) هلم ،وأن (يقرتب)
فَ ،واَل
منهم ،وأن ال يعلو عليهم ،بل (يتواضع) هلمَ  ،وِم َّم ْن اَل يُثِ ُيرهُ الْعُ ْن ُ
ِ
ف.
َّع ُ
�يَْقعُ ُد بِه الض ْ
وهناك تفصيل أكثر حول كالم اإلمام أمري املؤمنني ،وسنذكر يف حبث
قادم بعض الكالم عن ذلك ،وسنشري إىل (تطبيق) اإلمام عملياً لكل ما
ذكره حيث إنه ـ كمثال على ذلك ـ اختار مالك األشرت ليكون القائد العام
للقوات املسلحة ألمري املؤمنني أي للجيش والقوات املسلحة ،وكيف
كان مصداقاً ظاهراً هلذا الكالم كله ،نرتكه لبحث قادم إنشاء اهلل تعاىل.
من يجب أن يكون القائد األعلى للقوات المسلحة؟

حول اجليش وموقعه القانوني ،وحول القائد األعلى للجيش ،وحول
النظام الداخلي للجيش ،سنطرح جمموعة من املقرتحات كمواد تصلح
للتقنني ،وسنبدأ بـ( :من جيب أن يكون القائد العام للقوات املسلحة) ،ومن
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الذين يعينه؟ (((.
إن القائد العام للجيش يف كثري من الدول ،هو نفس رئيس اجلمهورية،
ويف بعض الدول ينوبه وزير الدفاع ،أو رئيس هيئة األركان.
فالقائد األعلى للجيش يف كثري من الدول هو رئيس اجلمهورية ،وذلك
مفوضة
يعد منصباً رمزياً ،وأما يف الواقع العملي فإن كل الصالحيات امليدانية ّ
لنائبه فهو القائد املباشر.
وسنطرح يف هذه احللقة واحللقات القادمة على عقالء العامل يف الشرق
والغرب خيارات أخرى ،ونرى أنها هي األفضل للبشرية ،وذلك لكي ال
تتحول هذه القدرة إىل طغيان ،وذلك إذ القائد األعلى للجيش ميتلك قدرات
هائلة فلم ال يطغى ويستبد؟.
فكيف إذا كان هو بنفسه رئيس اجلمهورية؟.
أو كان خاضعاً متاماً لسلطة رئيس اجلمهورية؟.
وإننا نرى أن هذه اخليارات األخرى ليست لصاحل الشعب فقط ،بل لصاحل
احلكومات ورؤساء اجلمهورية بأنفسهم؛ إذ أن متركز القدرة واالستبداد يف
املدى الطويل هو كابوس خميف حتى للدكتاتور نفسه.
وتكفي لالعتبار والعربة ،نظرة إىل هتلر وشاه إيران وصدام ،ثم حسين
مبارك الذي انقلب شعبه وجيشه عليه وال يزال يف قفص االتهام ،وبن علي
الفار الالجئ إىل حكومة متخلفة مستبدة مثله ،ومعمر القذايف الذي اكتوى
((( البد من التنويه على أن القائد األعلى ,قد ال يكون نفسه القائد العام يف بعض األنظمة ,طاملا أن
املبحث قد اهتم باملفاهيم ونطاقها ,لكن البحث سينصرف اىل إعتبار املفهومني واحداً يف املقصد ,وهو أرفع
منصب يف الدولة ,الذي يتوىل مسئولية قيادة القوات املسلحة بكافة فروعها.
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بنار الدنيا قبل نار اآلخرة.
السلطات األربع
المادة األولى:

نقرتح للتقنني أن ال يكون القائد األعلى للجيش والقوات املسلحة رئيس
اجلمهورية ،بل يكون:
(-1رئيس الربملان بنفسه) ،باعتبار أن الربملان منتخب من قبل الشعب،
ثم هذا الربملان ينتخب رئيسه ويعينه أيضاً كقائد أعلى للجيش.
-2أو أن يكون (رئيس السلطة القضائية) ،كي ال يكون اجليش بيد رئيس
السلطة التنفيذية( ،وهذه هي السلطات الثالث املتداولة يف نظام الدول)،
علماً بأن كل شيء عملياً بيده ،فإن األقرب إىل تقسيم القدرة هو أن يكون
قائد اجليش ،هو رئيس جملس األمة أو جملس الشعب ،أو يكون رئيس
السلطة القضائية.
-3أو ينتخب الربملان شخصاً آخر (رابع) ليكون هو قائد اجليش والقوات
املسلحة( ،ال رئيس اجلمهورية وال رئيس الربملان وال رئيس السلطة
القضائية).
وإننا نرى أن األفضل أن يكون شخصاً رابعاً لتكون السلطات أربعاً:
-1رئاسة اجلمهورية والوزارات ـ باستثناء وزارة الدفاع ـ وهي املسماة
بالسلطة التنفيذية.
-2جملس األمة املسماة بالسلطة التشريعية.
-3القضاء ،املسمى بالسلطة القضائية.
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ولنسمه (السلطة العسكرية).
- 4قائد اجليش والقوات املسلحةّ ،
وستكون القوى متوازنة بشكل أكرب عندئ ٍذ ..لكن بشروط:
أوالً :أن خيضع قائد اجليش لالنتخابات كل أربع سنوات مثالً.
وثانياً :أن يكون املرشح ملنصب قائد اجليش هو من بني من ينتخبهم
جملس األمة.
وثالثاً :ال جيوز له التفرد بالقرارات اهلامة إال بعد مصادقة أكثرية جملس
األمة ،وللحديث صلة وتتمة بل تتمات لتتضح الصورة العامة الكلّية
املقرتحة.
()3
املبحث الثالث

اإلجابة على التساؤالت ذات العالقة باملوضوع
معالجة أزمة البطالة في ضوء النهج اإلسالمي
السؤال:

يثار سؤال حول البطالة بصفتها أزمة خانقة حلاضر ومستقبل ماليني
الشباب ،وحيث تسجل اإلحصاءات أرقاماً قياسية خطرية هلا ،فما هي
السبل حلل مشكلة البطالة اآلخذة بالتفاقم؟.
الجواب:

إن هذا حبث مرتامي األطراف ،ولعله ال يرتبط بصميم حبثنا يف العالقة
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بني الدولة والشعب ،وإن كان ميكن ربطه بوجه وجيه .وها هنا سنشري إىل
أن أجنع وأجنح وأفضل احللول حلل مشكلة البطالة ،هو جمموعة القوانني
والتعاليم اإلسالمية اإلهلية املسجلة واملدونة يف القرآن الكريم ،ومنها
قوله تعاىل ـ يف ضمن تعداد أهداف بعثة النيب اخلامت حممد املصطفى ـ:
ﱫﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱪ((( ،فإن واحدة من
أهم وأجنح احللول ملشكلة البطالة هي إطالق حريات الناس فإذا:
-1أطلقت احلريات اليت كفلها الدين اإلسالمي للناس من حيازة
املباحات ،وإحياء املوات (األراضي البائرة) دون قيود و ُعقد ،فإن نسبة
البطالة ستنخفض بشكل كبري ،والتضخم سينخفض بدرجة مذهلة ،والفقر
سينخفض إىل ح ٍد كبري.
-2وإذا أطلقت احلريات يف تأسيس الشركات واملعامل واملصانع واملتاجر
وغريها حقيقة ،فإن نسبة البطالة والتضخم والفقر ستنخفض أيضاً بشكل
مذهل ،إن مل نقل تنعدم.
إن املشكلة هي أن الناس يف كل الدول يعيشون يف كبت هائل وبأغالل
وآصار ال متناهية ،فإن أراد أحدهم أن يشيّد مصنعاً أو معمالً ،أو يقوم
بالتصدير واالسترياد ،أو بل حتى يؤسس شركة ،فإنه سيحتاج إىل كتابنا
وكتابكم ،وإىل املتابعة احلثيثة من دائرة إىل أخرى.
وقد يستغرق األمر ستة أشهر أو سنة أو أكثر ،وقد تكون بعض الشروط
تعجيزية ،وهذا يعين أنهم حبزمة قوانينهم الكابتة للحريات أضاعوا مئات
((( سورة األعراف.157 :
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املاليني من ساعات العمل للماليني من الناس الذين اضطروا للمتابعة طوال
أسابيع أو أشهر.
كما أضاعوا ماليني من ساعات العمل املنتج من أوقات املوظفني يف
الدوائر الكابتة للحريات ،بدل أن يكونوا عما ً
ال منتجني ،كما أنهم باملآل
منعوا والدة مئات األلوف من املشاريع التنموية والزراعية والصناعية وغريها.
(املقنعة وغري
وذلك كله يعين :املزيد من الفقر ،واملزيد من البطالة
ّ
املقنعة) ،واملزيد من التضخم .عكس ما لو كان كل إنسان حراً يف تشييد
ّ
أي معمل أو مصنع أو شركة أو جتارة دون حاجة لإلذن من الدولة( ،اخلادم
الذي حتول إىل سيد وموىل).
إن اهلل سبحانه وتعاىل قد منح الناس حرية وحق حيازة املباحات من
حبر أو بر ومن غابة أو أمجة أو واد أو غري ذلك ،ومنحهم حق عمارة
ُم ِفي َها] ((( ،وﱫﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
األرض وقد قال
َ
استَ ْع َم َرك ْ
تعاىل[:و ْ
ﯳﱪ ((( وﱫ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱪ (((،
وإن اهلل سبحانه وتعاىل قد أجاز لكل إنسان بأن يبين أرضاً لنفسه أو يؤسس
متجراً أو معمالً ،أو مزرعة أو مرعى أو غريه على أية أرض من األراضي
شاء.
فلو أن احلكومات مسحت للناس بذلك ،ومل ترفع راية مقابل قوانني
اهلل تعاىل ،فإن نسبة البطالة والفقر والتضخم ستنخفض بشكل رهيب،
((( سورة هود.61 :

((( سورة البقرة.29 :

((( سورة األعراف.157 :
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والبحث يف هذه القضية طويل ،ولعل يف هذه اإلشارة بعض اإلضاءة.
وسائل االرتقاء بالمجتمع وبالجماعات اإلسالمية
السؤال:

يطرح سؤال حول الواقع املأزوم الذي يُطبِق على الشعوب املسلمة ،ما
بني مطرقة املؤامرات الدولية وسندان األنظمة املستبدة ،فكيف ميكن االرتقاء
بعمل اجلماعات اإلسالمية ،وتطوير أداءها يف خدمة الدين واجملتمع؟.
الجواب:

هذا السؤال دقيق ومتعدد اجلوانب ومرتامي األطراف أيضاً؛ إذ كيف
ميكن تطوير أداء الشعوب والناس واجلماعات املختلفة؛ من نقابات واحتادات
وأحزاب ومجعيات ومؤسسات اجملتمع املدني وغري ذلك ،لتكون قادرة على
التصدي ألكرب خطرين وحتديني ،هما:
أوالً :املؤامرات الدولية ،أي اخلارجية اليت حتاك ضد هذا البلد اإلسالمي،
أو ذاك البلد املستقل ،أو شبه املستقل.
وثانياً :االستبداد الداخلي ،املستشري يف كافة مناحي البالد.
فكيف ميكن تطوير األداء؟.
 -1الرشد الفكري

إن هذا البحث مهم جداً ،وقد أشرنا يف حبث منصرم إىل قضية عامة،
ونشري هنا إىل قضية خاصة ،يف مجلة قضايا كثرية :القضية العامة هي قضية
الوعي العام والتوعية والرشد الفكري.
و قد كان يركز السيد الوالد على هذه الكلمة أشد الرتكيز ،ويؤكد
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عليها أشد التأكيد( ،الوعي العام) فإن الناس إذا كان هلم وعي عام ،فال
ميكن عندئ ٍذ أن حتاك ضدهم املؤامرات ،أو لو حيكت فإنها ستجهض متاماً،
كمن يعرف خبطط اللصوص الذين حياولون أن يسرقوا أمواله من البنك ،عن
الطريق الشبكة العنكبوتية مثالً ،فإنه إذا عرف كيف ومن أية ثغرة حياولون
أن يتسللوا ،فإنه يستطيع أن يتصدى هلم.
ولذلك كان يؤكد السيد الوالد يف كتبه ،ومنها كتاب "السبيل إلى
إنهاض المسلمين" ،وكتاب "الصياغة الجديدة لعالم اإليمان والحرية والرفاه
والسالم" ،وكتاب "ممارسة التغيير إلنهاض المسلمين" ،ويف سائر كتبه ،على
الوعي العام والرتشيد والرشد الفكري.
وكان يقول :هنالك قاعدة يف علم االجتماع ،وهي أن الرأي العام قوته
يف املعنويات أشد وأقوى من قوة السيل يف املاديات .فكما جند يف املاديات أن
السيل حيطم كل شيء أمامه ،كذلك الرأي العام إذا كان إجيابياً فإنه حيطم
املؤامرات واالستبداد ،وهو احلصن أمام األعداء.
وإذا كان سلبياً ،فإنه على العكس من ذلك يقف بوجه املصلحني ويكرس
االستبداد؛ ألن الناس إذا كانوا جهلة ،فإن احلاكم سيكون من سنخهم
مستبداً جاهالً ،ضارباً لقواعد الشرع وقواعد العقل واحلكمة عرض احلائط.
 -2تطوير مؤسسات المجتمع المدني

إن الرشد الفكري والرتشيد الثقايف والعلمي ،يوفر األرضية العامة لتطوير
األداء دون شك ،لكن ما هي السبل لذلك ،وما هي اآلليات؟.
والجواب:
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إن من أهم السبل والطرق ،هو تكثري وتكريس وتنويع مؤسسات اجملتمع
املدني((( .
إن مؤسسات اجملتمع املدني كلما تنوعت أكثر أو ً
ال ،وكلما تكثرت
وازدادت أكثر فأكثر ثانياً ،وكلما تكرست وجتذرت ثالثاً؛ كانت قدرة
الشعب والناس على التصدي للمؤامرات اخلارجية واالستبداد الداخلي
أكثر.
ومؤسسات اجملتمع املدني سيكون هلا عرض عريض ،إذ تبدأ من النواة
األوىل يف اجملتمع اليت هي العائلة ،وهذه نعتربها من مؤسسات اجملتمع املدني،
بل من أهمها وإن حاول بعض اخلرباء إخراج العائلة من دائرة مؤسسات
اجملتمع املدني كما سيأتي كالمه ونقده يف تلك السلسلة القادمة.
ومتر باحلسينيات واملساجد واجلمعيات التعاونية واهليئات وما أشبه
ذلك ،وتصل إىل االحتادات والنقابات واألحزاب وما أشبه ،من مؤسسات
اجملتمع املدني بعرضها العريض ،وبتشكيلتها املتنوعة.
وكذلك فإن (اجلامعات) تعد من مؤسسات اجملتمع املدني ،و(احلوزة
العلمية) كذلك هي من مؤسسات اجملتمع املدني.
وكذلك مراكز الدراسات األهلية ((( ،فهي إن كانت بالعشرات ختتلف
عما لو كانت باملئات ،وخيتلف عما لو كانت باأللوف ،إذ أنها بنفس النسبة
((( ألقى املؤلف بعد هذه السلسلة من احملاضرات سلسلة اخرى منها حول (مؤسسات اجملتمع املدني)
من وجهة نظرة اسالمية و من وجهة نظر عقلية وعقالئية  ،بلغت عشرين حماضرة ،وقد بثت يف قنوات
فضائية ،وهي على وشك اإلعداد للطباعة.

((( ال احلكومية؛ ألنها تصب يف صاحل الدولة ،أللهم إال يف البالد االستشارية فإنها تكون لصاحل الناس.
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ستبصر الناس والوجهاء والنخب
تزيد من منسوب الوعي يف الناس .إذ أنها ّ
والعلماء خبطط االستعمار ،وما هي منافذه ،وما هي الثغرات ،وما هي
احللول ،وما هي أيضا أسباب ختلفنا الذاتية؟.
كذلك األحزاب الوطنية أو الدينية املخلصة ،والنقابات واالحتادات،
كلما كانت أكثر وأكثر تنوعاً وجتذراً ،وكانت فيها انتخابات حقيقة ،كان
اجملتمع واعياً معافى ،سليماً حمصناً قوياً متطوراً مزدهراً.
إن من عالئم مرض اجملتمع أن تكون مؤسساته قليلة وخاضعة للحكومة،
وأن تكون االحتادات والنقابات واهنة وقليلة( ،مثل احتاد العمال ،واحتاد
الفالحني ونقابة األطباء واحملامني واملهندسني) ،أو أن تكون تابعة للدولة
تتحكم بها وتستبد بشؤونهم.
فكلما عملنا أكثر لزيادة مؤسسات اجملتمع املدني ،كماً وكيفاً وجهة،
تنوعاً وكثرة وترسخاً ،أمكن هلذا الشعب أن ينهض بشكل أفضل يف وجه
االستعمار اخلارجي واالستبداد الداخلي ،وأن يصل إىل شاطئ النجاة بأقل
قدر من اخلسائر ،وبطريقة سلمية.
مؤتمرات اإلنقاذ ومواصفاتها
السؤال:

من املعروف أن مساحة اإلمام اجملدد السيد حممد الشريازي الراحل (أعلى
اهلل درجاته) كان يؤكد أبلغ التأكيد على ضرورة عقد املؤمترات ،ودورها يف
حل مشاكل األمة ورفع شأنها ،فما هي معامل هذه األطروحة؟.
الجواب:
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إن السيد الوالد ـ رمحة اهلل تعاىل عليه وعلى العلماء األعالم الربرة
واملؤمنني اخلرية مجيعاً ـ كان يؤكد على قضية (مؤمترات اإلنقاذ) كثرياً،
وكان يقول :إنه ال ميكن إنقاذ املسلمني ـ وأية أمة مستضعفة أخرى ـ من
واقعهم املأساوي املر ،الذي هو أشد مرارة من العلقم أو احلنظل من جهات
عديدة ،إال عرب سلوك جمموعة من السبل والطرق ،وااللتزام بسلسلة من
العوامل ،ومن أهمها( :مؤمترات اإلنقاذ).
وكان يذكر ملؤمترات اإلنقاذ جمموعة من الشروط واملواصفات:
أ-أن ال تكون خاصة بالنوعيات وبالنخب ،بل جيب أن تكون عامة
للكل ،يعين أن على النخب وعلى عامة الناس أيضاً أن يعقدوا هذه
املؤمترات ،على أن تتنوع بني ختصصية وعامة ،وبني خاصة وأخرى خليطة
وجامعة ،أي فيها تزاوج إن صح التعبري بني العامل وبني اجلاهل ،كي يعطي
العامل من علمه للجاهل ،ولكي يسند اجلاهل العامل ويعضده عندئذ.
ألنه تعلم الداء والدواء ،وأحس بأنه مشارك يف صنع القرار ،وبأنه مق ّدر
وحمرتم ،فإنه سيدافع عما متخضت عنه االجتماعات واملؤمترات من نتائج أو
توصيات أو قرارات.
ب-ومؤمترات اإلنقاذ كما ينبغي أن تكون يف بالدنا ال بالعشرات واملئات
بل باأللوف وعشرات األلوف كل سنة ،ومؤمترات اإلنقاذ كلما كانت أكثر،
باأللوف وبعشرات األلوف سنوياً ،وكلما اشتملت على خمتلف طبقات
الناس ،واستوعبت خمتلف شرائحهم وألوانهم وأمناطهم ،كانت واقعية
أكثر.
ج-وجيب أن تكون املؤمترات لإلنقاذ حقاً ،ال للبهرجة ،وعرض
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العضالت فقط ،فإن كثرياً من املؤمترات اليت تعقدها الدول خاصة الدول
املتخلفة والدول املستبدة ،هي مؤمترات شكلية ،ومؤمترات للبهرجة،
ومؤمترات لالستعراض ،وليست مؤمترات حقيقية ،تبحث عن الداء ،وما
هو الدواء؟.
د-وجيب أن تتواصل جلسات هذه املؤمترات لشهر أو أكثر ،وأن يشرتك
فيها مخسة آالف إنسان وعشرة آالف إنسان ومائة ألف ،فهي مؤمترات
مجاهريية كما كان حيدث يف اهلند ،يف فرتة احلركة يف مقابل االستعمار
الربيطاني ،وبالنتيجة وصلوا عام  1948إىل غاياتهم ونالوا استقالهلم.
والسر يف ضرورة أن تتواصل جلسات كل مؤمتر لفرتة طويلة ،هو أن
البحث يف الداء املستشري يف أرجاء البالد ،ليس أمراً سهالً ،بل إن وضع
احللول والعالجات ثم متابعة اآلليات امليدانية ،حيتاج إىل تفكري مجعي جا ٍد
ومستمر ومتواصل.
هـ-كما جيب أن يكون القائمون على مؤمترات اإلنقاذ متواضعني
للحقيقة ،وللبحث عن احلقيقة أكثر ،وكلما جدوا واجتهدوا لكي ينفذوا
تلك القرارات ،أو التوصيات الصادرة على ضوء تلك املؤمترات ،كان
الناس وكانت األمة أقرب للنجاة ،وما ذلك على اهلل بعزيز.

الف�صل الثامن
البصائر يف مقصد األداء لألمانة
ومنع التفرد يف سلطة تنصيب قائد اجليش

الب�صائر يف مق�صد الأداء للأمانة
ومنع التفرد يف �سلطة تن�صيب قائد اجلي�ش

املقدمة

حمور البحث هو العالقة بني الدولة والشعب ،واألطر والقوانني اليت
ينبغي أن تتحكم يف هذه العالقة وحتكمها ،ويف الطرف اآلخر من البحث يف
اآلية الشريفة ،قد جرى تسليط الضوء على كلمة [تُ َؤ ُّدوا] فيها ،يف تفصيل
الفرق بني األداء واإليصال واإلعطاء وما أشبه ذلك ،واحلكمة يف اختيار أو
وضع هذه الكلمة بالذات.
هنالك بعض البصائر مما يتطلب إضافتها ،تتعلق باملأمور به يف هذه اآلية
الشريفة ،كما تبينت الضرورة يف تفصيل البحث عن اخليارات األخرى يف
تنصيب قائد للجيش ،وفق مفهوم أوسع لفصل السلطات.
الغاية

إلقاء الضوء على البصائر القرآنية يف اآلية الشريفة ،من قبيل معادلة
(العنوان واحملصل) ،اليت قد تستظهر من الكلمة املباركة من اآلية الشريفة،
اليت تأمر (بأداء) األمانة ،بتحديد العالقة بني األغراض واملأمور به ،املستلزم
لوجوب االحتياط يف شرائطه وحمققاته ،مع بيان اخليارات املتاحة لتنصيب
قائد اجليش والقوات املسلحة ،بشكل ينسجم والفكرة األوسع لفصل
السلطات ،ثم اإلجابة على التساؤالت اليت هلا عالقة بلب املوضوع.

235

الف�صل الثامن

()1
املبحث األول

بصائر قرآنية
والمحصل
أمانة الحكم من قبيل العنوان
ِّ

لعله يقال :إن املستظهر كون املأمور به يف اآلية القرآنية الكرمية :ﱫﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﱪ ،من قبيل العنوان واحملصل ،وتوضيح ذلك:

إن األمر تارة يتعلق بـ (املأمور به) مباشرة ،وتارة يتعلق بـ (الغرض).
والفرق بني األمرين كبري؛ ألن األمر لو تعلق بالغرض ،فإذا شك اإلنسان يف
شرط من شرائط املأمور به ،أو جزء من أجزاء املأمور به احملقق لذلك العنوان
ولذلك الغرض ،فإن اجملرى يكون عندئذ هو (االحتياط) على حسب الرأي
املنصور ،كما أشار إىل ذلك عدد من فطاحل علماء األصول.
وبعبارة أخرى :لو تعلق األمر بالغرض ،فشك اإلنسان يف شرطية أو
جزئية شيء حملقق ذلك الغرض ،فيجب االحتياط عندئذ (يف مطلق الدوران
بني األقل واألكثر) ،لكن األمر لو تعلق باملأمور به مباشرة ،وثبت لدينا
وجود أربعة أجزاء للمأمور به ثم شككنا يف اخلامس ،إنه هل هو جزء أو
ال ،فاجملرى جمرى الرباءة.
ولنوضح ذلك بأمثلة عرفية ،ثم مبثال شرعي ،ثم نستعرض ما حنن فيه،
باستظهار أن األمر يف ﱫﯝﱪ قد تعلق بالغرض ،أو بعنوان أداء األمانة.
واحملصل يف مثالنا هو موقع قائد
حمصله يكون اجملرى جمرى االحتياط،
ِّ
ففي ِّ
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اجليش وشرائطه ،ومن يكون؟.
وكذا رئيس اجلمهورية أو أي ذي نفوذ يف الدولة:
أ -جناح العملية اجلراحية (عنوان) قد يتعلق به التعاقد
املثال العريف املوضح هلذا املبحث األصولي الدقيق واهلام ،هو :الطبيب
والعملية اجلراحية ،فإن الطبيب تارة يتعاقد مع املريض على إجراء عملية
جراحية فقط ،من دون أن يكون مصب التعاقد وجناح العملية وعدمه.
فيقول للمريض :أتعاقد معك على أن أجري لك عملية جراحية ،وال
أضمن النجاح ،ولست معنياً بالغاية وبالغرض ،وال أحتمل املسئولية .وأنا
أعقد االتفاق معك على أن أجري العملية بنفسها ،وتعطيين األجرة مليوناً ـ
مث ً
ال ـ سواء جنحت أم فشلت.
قصر وتساهل .نعم،
وال خيفى أن هذا االتفاق ال يعفيه من املسئولية لو ّ
لو بذل قصارى جهده ومع ذلك فشل ،فال شيء عليه مبقتضى االتفاق.
وهلذا البحث الفقهي جمال آخر ،إمنا املقصود اآلن توضيح معادلة العنوان
واحملصل ،فإن هذا الطبيب لو أجرى العملية ،فإنه يستحق األجر واألجرة
سواء جنحت أم فشلت؛ ألن االتفاق أنصب على (العملية) نفسها ،ال
اهلدف والغاية (وهي الصحة وجناح العملية).
وتارة أخرى جند أن االتفاق ينصب على الغاية ،فيقول املريض :إن
غرضي يتعلق باهلدف (جناح العملية) ،فإذا جنحت العملية أعطيك األجر
وإال فال أعطيك شيئاً.
فإذا قبل الطبيب فإنه ملزم باالتفاق ،فلو جنحت العملية استحق األجر.
وقد يقول املريض :لو جنحت العملية سأعطيك ضعفي املبلغ الذي تستحقه
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للجهد الذي تبذله على العملية (((.
ويف هذا املثال فإن أصل األجر يُستحق بإجراء العملية فقط ،وأما الضعف
اآلخر فال يُستحق إال بنجاحها ،فهي جممع لتعلق األمر بالغرض وبالفائدة
النهائية املتوخاة ،ولتعلق األمر باملأمور به ،فاألمر خيتلف فيما لو تعلق األمر
أو املعاملة بالغرض أو بفعل يؤدي إىل ذلك الغرض ،وهذا الفعل يسمى
املأمور به.
ب -الذهاب للمدرسة أو النجاح يف االمتحان
مثال آخر للتقريب العريف( :التلميذ يف املدرسة) ،فإن األب تارة يقول
البنه :اذهب إىل املدرسة وهذا هو كل الذي أريده منك ،سواء أ جنحت يف
االمتحانات أم مل تنجح ،وأنت ستتخلص من العقوبة لو ذهبت إىل املدرسة.
فاملهم هنا عند األب أن يذهب ابنه إىل املدرسة ،سواء جنح االبن يف
االمتحان أم مل ينجح ،هذا ال يهمه .فأمر األب قد تعلق بالفعل نفسه،
(جمرد الذهاب إىل املدرسة والتواجد فيها) ،فإذا فعل ذلك أمن الطفل من
العقوبة ويستحق ما جعله الوالد له من هدية.
وتارة يقول األب البنه( :إن ذهابك للمدرسة ال يكفي ،بل املهم جناحك
يف االمتحان ،فإذا جنحت يف االمتحان سأعطيك اجلائزة الكذائية ،وستأمن
من العقوبة).
وهنا جند أن األمر قد تعلق بالغرض وهو النجاح يف االمتحانات ،وهو
اهلدف من الذهاب إىل املدرسة.
((( وقد حيدد الطبيب حمتمالت النجاح ،مثالً %90 :أو  %50أو  ،%10وقد ال حيدد.
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وهذان مثاالن مقربان إىل الذهن ،وهما مصداقان هلذا البحث ،واجملتمع
مشحون بهذه األمثلة.
لكن ما هي الثمرة يف ذلك؟.
فاجلواب ـ إضافة الستحقاق العقوبة أو املثوبة ـ :هو أن األثر يظهر يف
وجوب االحتياط ،أو جريان الرباءة يف احملقق لذلك الغرض .فإن الطفل لو
ذهب إىل املدرسة ،لكنه شك واحتمل مدخلية املطالعات اجلانبية يف النجاح
يف االمتحان ،فإن عقله يلزمه بأن يطالع مطالعات جانبية ،فيما إذا كان أمر
بصرف الذهاب
املوىل قد تعلق بالغرض وهو النجاح ،أما لو تعلق أمره ِ
للمدرسة ،فال.
حمصالته
ج( -التطهر) عنوان جتب ِّ
ويف مثال فقهي؛ نالحظ أن اهلل سبحانه وتعاىل يقول يف القرآن الكريم:
ﱫﭣ ﭤ ﭥ ﭦﱪ ((( ،وهنا ذهب مجع من أعاظم الفقهاء من
أمثال الشيخ األنصاري واحملقق النائين ـ يف حبث مفصل أشرت إىل جانب منه
يف كتاب "فقه التعاون على البر والتقوى" ـ إىل أن األمر هنا قد تعلق بالغرض
وهو ﱫﭦﱪ.
وهذه األجزاء ـ يعين غسل الرأس والرقبة واجلانب األمين واجلانب
األيسر ،ويف الوضوء األمر كذلك ،ويف التيمم كذلك ـ هي حمققات للغرض،
على خالف ما لو قلنا إن األمر قد تعلق بهذه الغسالت نفسها.
وهذه اآلية الشريفة يستدل بها على أن األمر قد تعلق بالغرض ال األفعال،
((( سورة املائدة.6 :
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ولذا قال :ﱫﭣ ﭤ ﭥ ﭦﱪ ((( ،ومل يقل( :اغسلوا الرأس
والرقبة مثالً) ،فإذا شك يف شيء أنه حمقق هلذا الغرض أو ال ـ كما لو شك
يف منطقة ،كاليت بني الظفر وبني حلم اليد ،كونها من الباطن فال جيب غسله
أو من الظاهر فيجب غسله ـ فالواجب غسله ،إذ بدون غسله ال يعلم أنه قد
حتقق الغرض وهو التطهر.
فالثمرة كبرية على النوعني والنمطني ،وليس هنا جمال البحث الفقهي
التخصصي هلذه املسألة ،وفيما ذكر الكفاية إللقاء الضوء على جوهر الفارق
بني النوعني :تعلق األمر بالغرض أو باملأمور به.
االحتياط في أداء األمانة

واآلن لنعرج حنو اآلية القرآنية الكرمية فنقول :قد يستظهر بأنها من هذا
القبيل ،أي :إن األمر فيها قد تعلق بالعنوان وبأداء األمانة ،إذ يقول اهلل
سبحانه وتعاىل :ﱫﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱪ ،فلو شك يف
مدخلية شيء لتحقق هذا العنوان ،فاجملرى جمرى االحتياط ،حيث ال يعلم
بتحقق األداء فيما إذا مل يأت باجلزء املشكوك ،فيلزم اإلتيان به.
ويف مبحث احلكومة جند أن رئيس اجلمهورية أو رئيس الوزراء أو قائد
اجليش ،لو شك يف أن هذه األمانة املودعة يف عنقه ،وهي أمانة السلطة
وأمانة اجليش ،هل يكون قد أداها بالفعل لو مل يكن شعبياً متواضعاً مثالً،
فإن عليه أن يكون كذلك.
((( سورة املائدة.6 :
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فإن احلاكم أو املسئول قد يتواجد يف أوساط الناس ،ويكون شعبياً،
ويكون متواضعاً كأبي تراب ،ويكون بني ظهراني الناس حبيث ميكن ألي
شخص لديه شكاية أو مظلمة أن يصل إليه.
وقد ال يتواجد بل يكتفي مبجرد إرسال الرسل وتعيني املتحسسني
(ال املتجسسني) ،الذين يذهبون إىل الناس لكي يتعرفوا على حوائجهم
ويدافعوا عن حقوقهم ،فهنا يوجد شك منطقي يف أنه لو اكتفى بإرسال
الرسل واملندوبني واملتحسسني ،هل يكون قد أدى األمانة أم ال؟.
فإن اجملرى جمرى االشتغال ،وعليه أن حيتاط بالذهاب بنفسه أيضاً.
كما كان أمري املؤمنني وموىل املوحدين يفعل ذلك ،حيث كان يذهب
ويتجول يف األسواق واألزقة((( ،ويرى وضع الناس دون وسائط ،وعلى
اهلواء مباشرة إن صح التعبري ،وهذا جمرد مثال.
واملقصود :إن األمر حيث تعلق بأداء األمانة ﱫﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠﱪ ،فلو شك يف أمر أو أمور ،وفعل أو أفعال ،إنه مما
يتوقف عليه حتقق عنوان أداء األمانة ،فإن من الواجب فعله واإلتيان به
احتياطاً لضمان امتثال أمر املوىل املتعلق بالغرض أو العنوان.
وكما قلنا يف البحث املاضي ،فإن األداء يتضمن معنى الوفاء من التوفية
بأن يؤديها وافية كافية ودفعة ،وهذا ما فصلناه يف البحث املاضي فال نعيد،
إذن اجملرى جمرى االحتياط.
مثال آخر عريف نقرب فيه هذه املعادلة للذهن ،فلو أن شخصاً سلمكم
((( وسائل الشيعة :ج 17ص 383-382ب 2ح.22798
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أمانة مغلَّفة ،ومن ثم شككتم هل هذا الغالف دخيل يف املقصود أو ال؟.
وهل جيب عند إرجاع األمانة ،أن ترجع له الغالف أيضاً؟.
أم املقصود ومتعلق االستئمان هو ما يف الغالف أي حمتوياته فقط؟.
إن مقتضى االحتياط هو إرجاع اجملموع؛ إذ إنك قد أمرت بأداء األمانة
وحيث يشك يف إنك لو مل تُ ِعد الغالف ،فهل أديت األمانة عندئ ٍذ أو ال؟.
كان هنا جمرى االشتغال وهو على القاعدة.
الحكام والقضاة واالحتياط

وإن احلكام حتى إذا كانوا عدو ً
ال ،لو التفتوا إىل هذه النقطة اجلوهرية
واحملصل) ،فإن وضعهم سيتغري جداً ،وسيسلكون أشد
(معادلة العنوان
ِّ
سبل االحتياط لكي يتيقنوا برباءة ذمتهم.
وكذلك احلال يف القضاء ،فإن القاضي عليه أن حيتاط أشد االحتياط،
ألنه على شفري جهنم ،فإذا شك يف شيء ذي تأثري يف قضائه ،فإن عليه أن
حيتاط فيه حبثاً وفحصاً ،مادام هذا التشكيك من مصاديق العنوان واحملصل.
على أن أمر احلكومة والقائد األعلى للجيش وللقوات املسلحة ،أصعب
من أمر القاضي من جهات عديدة ،منها :إن القاضي حيكم عادة يف قضايا
فردية ،أما احلاكم أو رئيس اجليش فيحكم يف الشؤون العامة اليت تؤثر على
أوضاع املاليني من الناس أو عشرات املاليني أو حتى مئات املاليني.
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()2
املبحث الثاني

قيادة اجليش باالنتخابات أو بالتعيني؟
األمانة في استخدام الجيش وقيادته

ذكرنا أن اجليش وسائر القوات املسلحة ،هي أمانة بيد قائد اجليش،
وأن هذه القدرة هي أقوى قوة يف البلد ،وذكرنا أن اجليش بأقسامه الثالثة:
القوات الربية والبحرية واجلوية ،هي أمانة يف عنق القائد األعلى للجيش
والقوات املسلحة ،ويف يد نائبه :وزير الدفاع ،أو رئيس هيئة األركان ،أو
أي شخص آخر.
وذلك ألن اجليش هو ضمانة أمن البلد واستقراره ،وحفظ مكاسب
األمة ،وسنشري يف حبث قادم إن شاء اهلل تعاىل إىل األهداف املتوخاة من
تأسيس اجليش ،ونتطرق آلراء العلماء اجلدد يف هذا احلقل مع تقييمها.
كما أشرنا إىل كالم أمري املؤمنني حول هذه األمانة ،وكيف جيب
أداؤها بنحو كامل( ،أمانة األمة والسلطة اليت تريد أن تسلمها لرئيس
اجلمهورية أو لوزير الدفاع أو ألي شخص آخر ،وأمانة اجليش واملتمركزة
السلطة يف قائد اجليش فيه).
وإن على الناس عندما يريدون أن يسلموا هذه األمانة بيد شخص ما أن
حيتاطوا ،وأن ينتخبوا من هو األفضل واألمثل يف أداء تلك األمانة.
ويف هذا السياق قد أشرنا إىل أن مبدأ فصل السلطات الثالث هو مبدأ
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مهم جداً ـ رغم بعض الثغرات فيه وبعض املالحظات عليه ـ لكنه ناقص؛
ألنه مل يضع احلل والعالج لكي ال يتحول اجليش إىل أداة قمع واستبداد،
مع أن اجليش هو أهم مفردة ،وأهم أداة يف قمع الناس كما هو واضح.
مدخل المبحث

هل األفضل انتخاب قائد اجليش أم جيب تعيينه؟.
إذ أننا يف التنظري تارة ننطلق من منطلق االنتخاب ،وتارة ننطلق من منطلق
التعيني ،وعلى كال الرأيني والتقديرين فإن لنا كالماً ورأياً نرى أنه األصح
واألسلم واألصلح للعباد والبالد ،بل قد نذهب إىل رأي آخر هو اجلمع بني
التعيني واالنتخاب ،ولعل هذه الصيغة الثالثة هي األفضل واألصلح ،تليها
صورة (االنتخاب).
وحتقيق الكالم يف ذلك يستدعي التطرق لعنوانني:
األول :من الذي يكون القائد األعلى للجيش؟.
الثاني :من يعني قائد اجليش؟.
إننا نرى أنه ال يصح أبداً أن يضطلع رئيس اجلمهورية مبنصب القائد
األعلى للقوات املسلحة ،سواء عرب القول بأنه يتعني آلياً (أتوماتيكاً) هلذا
املنصب فور انتخابه رئيساً للجمهورية ،أو عرب القول برتشحه هلذا املنصب
يف انتخابات عامة أخرى.
وذلك ملا سبق من أن رئاسة اجلمهورية مسئولياتها ثقيلة ،ورئيس
اجلمهورية هو املسئول األول عن كافة أوضاع البالد اقتصادياً واجتماعياً
وزراعياً وإىل آخره .ومسئول بالنتيجة عن كافة الوزارات واليت ترتاوح
244

الب�صائر يف مق�صد الأداء للأمانة
ومنع التفرد يف �سلطة تن�صيب قائد اجلي�ش

حسب اختالف الدول بني سبعة وعشرين وزارة وأربعني وزارة.
إذن هو ميتلك سلطات وصالحيات واسعة ,فال يعقل أن نضيف إىل قوته
اهلائلة هذه ،قوة قيادة اجليش ووزارة الدفاع((( .
بل األفضل أحد اخليارات التالية:
-1فإما أن يُعينَّ رئيس اجمللس النيابي "الربملان" ،قائداً عاماً للجيش
والقوات املسلحة ،وسيجيء يف املبحث الثالث من هذا الفصل ،جواب عن
اعرتاض ُو ّجه هلذا الفرض.
-2أو يُعينَّ رئيس السلطة القضائية قائداً عاما أو أعلى للجيش والقوات
املسلحة.
-3أو يُعينَّ شخص آخر قائداً أعلى للجيش.
إذ ال ضرورة أبداً ألن نتمسك بأحد رؤساء هذه املناصب الثالثة ،ليكون
قائداً للجيش ،بل فليكن شخصاً آخر ،إذ ال يتوجب علينا أن جنمد كما يف
املاضي على األطر القانونية املعهودة يف تعيني قائد اجليش.
وأما السؤال عن َمن الذي يعني هذا الشخص اآلخر(((  ،قائداً أعلى
للجيش والقوات املسلحة ،فهنا صيغ عديدة أيضاً:
((( هذا التنظيم تتبعه بعض األنظمة أو معظمها ,وهي األنظمة الرئاسية ,إذ أن الكثري غريها تعترب هذه
املناصب لرئيس جملس الوزراء ,مثل العراق واهلند و ,...وهي األنظمة الربملانية ,وهنالك املختلطة الرئاسية
الربملانية.

((( وميكن دمج اآلراء واملباني ،بأن نقول ملن يرى ضرورة أن يكون رئيس اجلمهورية قائداً أعلى
للجيش :فليكن لكن ليس بشكل طوعي (أتوماتيكي) ،بل جيب أن يعينه رئيس الربملان أو رئيس القوة
القضائية أو غريهما من اخليارات األخرى ،ليكون رئيس اجلمهورية ،جمرد نائب يف قيادة اجليش.
أو خبراؤها
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-1إن يعيّنه رئيس اجلمهورية ،وهو ما تسري عليه اآلن بعض الدول.
-2أن يعينه رئيس اجمللس النيابي (الربملان) ،وال ضرورة أن يكون رئيس
الربملان بنفسه هو القائد األعلى للجيش والقوات املسلحة.
-3أو يعينه رئيس السلطة القضائية ،أي :يكون هو الذي يعني القائد
العام للجيش والقوات املسلحة.
-4أن تعينه مؤسسات اجملتمع املدني  ،أي :أن تقوم بذلك العشائر
والنقابات واالحتادات واألحزاب وسائر املنظمات غري احلكومية ،مبختلف
أشكاهلا وألوانها ،سواء عرب انتخابات عامة لقواعد تلك املؤسسات ،أو عرب
انتخابات خاصة من خالل جمموعة مدراء ورؤساء تلك املؤسسات يف اجملتمع
املدني ،حتى يعينوا بأكثرية اآلراء ,القائد األعلى للجيش والقوات املسلحة.
وبذلك نكون قد أسسنا لسلطة رابعة موازية لتلك السلطات ،وهذا هو
همنا األساس ،أي تفتيت القدرة واحليلولة دون متركزها بيد شخص واحد،
إذ ستوجد لدينا عندئ ٍذ:
أ-سلطة قضائية.
ب-وسلطة تشريعية.
ج-وسلطة تنفيذية (تبقى حباهلا من دون أن خيضع اجليش هلا).
د-وسلطة أخرى ،هي سلطة مؤسسات اجملتمع املدني ،خيضع هلا قائد
اجليش.
-5وهناك صيغة أخرى تنسجم مع رأي الدعاة إىل شورى الفقهاء،
وذلك بأن يكون تعيني قائد اجليش بيد شورى الفقهاء املراجع ،وشورى
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املراجع هي إحدى مؤسسات اجملتمع املدني ,بل هي أهم مؤسسة يف اجملتمع
املدني.
فليكن األمر إذن من هذا القبيل :رئيس اجلمهورية ينتخبه عامة الناس،
وكذلك أعضاء جملس األمة ،ثم هناك سلطة قضائية ،ثم قائد اجليش والذي
حلساسية موقعه وألنه ميكن أن يهيمن على كل البالد ويقلب كل األمور،
لذلك فإن تعيينه يعود جلهة أخرى غري رئيس اجلمهورية ،بل يعود لرئيس
الربملان أو قاضي القضاة املسمى حالياً برئيس القضاء األعلى أو مؤسسات
اجملتمع املدني ،أو شورى الفقهاء واملراجع؛ وذلك ألنهم ـ الفقهاء ـ هم
الذين حازوا على رضا األمة والذين انتخبهم الناس مالذاً((( ومرجعاً
لشؤون الدين والدنيا.
واحلاصل :إنه ليس من الصحيح أن جنمد على الصيغ املاضية ،بل علينا
أن نعرض خيارات خمتلفة ،وللمقنن ولعامة الناس أن ينتخبوا منها أفضلها
وفق رأيهم.
-6أو أن يعينه اجملمع الثالثي املتمثل برئيس السلطة القضائية ورئيس
السلطة التشريعية ورئيس اجلمهورية ،فيكون هلم كمجموع احلق يف تعيني
القائد األعلى للجيش والقوات املسلحة ،حبيث ال يتفرد رئيس اجلمهورية
بالقرار يف تعيني القائد األعلى للجيش ,وإمنا القرار يعود إىل الثالثة مجيعاً،
فتكون الضمانة حينئ ٍذ أكثر ،حدوثاً وبقا ًء؛ ألن مسئولية الرقابة ومرجعية
اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية ستكون هلذا اجملمع الثالثي.
((( عرب اآللية املعروفة بـ (التقليد).
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-7أن يكون تعيني القائد العام أو األعلى باالنتخاب العام ،أي بنفس
الصيغة اليت جتري فيها انتخابات رئيس اجلمهورية؛ ألنه ميتلك القوة
العسكرية الضاربة اليت ال تدانيها قوى السلطات الثالث األخرى جمتمعة،
فيجب أن يكون خاضعاً النتخاب مباشر من قبل الناس ،على أن تتجدد
االنتخابات كل أربع سنوات مثالً.
والسبب واضح؛ إذ يف واقع األمر فإن البالد هي بيد اجليش ,وقائد
اجليش هو أهم من رئيس اجلمهورية ،فكما ينتخب رئيس اجلمهورية ،جيب
أن ينتخب قائد اجليش أيضاً.
وهنا يوجد خياران:
األول :أن ينتخب رئيس اجلمهورية أو ً
ال ,ثم يرتشح للقيادة العامة
للجيش والقوات املسلحة يف انتخابات عامة أخرى ،فإن اختاروه فبها ،وإال
انتخبوا غريه.
الثاني :أن يفصل هذان املنصبان عن بعضهما متاماً ،بأن نقول :ال جيوز
أن يرتشح رئيس اجلمهورية لقيادة اجليش والقوات املسلحة أبداً.
وهذا اخليار الثاني هو األصلح بل هو املتعني كما سبق؛ وذلك ألن القائد
األعلى للقوات املسلحة ,جيب أن تتوفر فيه مواصفات وكفاءات خاصة .أما
رئيس اجلمهورية فيجب أن يتمتع بكفاءات من نوع آخر.
ومن اخلطأ الفادح دمج العمل املدني مع العمل العسكري ،والسبب يف
ذلك هام وجوهري عائد إىل العقلية ومنط التفكري ،فبينما جيب أن يكون
رئيس اجلمهورية ذا عقلية مدنية؛ وإال لقاد البالد كما يقودها العسكر ،فإنه
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ألجل ذلك ال يصلح أن يكون قائداً للجيش ،كون نظام اجليش قائماً على
نظام صارم وبت وجزم وحزم وقوة ,وقائده ميتلك عقلية عسكرية كونه قد
تدرج يف املناصب لثالثني عاماً مثالً ،والقائد املدني بعقليته املدنية يصلح
إلدارة البالد ال إلدارة اجليش ذي الضوابط الشديدة الصارمة اخلاصة.
ومن جهة أخرى فإن القائد العسكري ذا العقلية العسكرية ال يصلح
إلدارة البالد ،إذ سيدبرها بعقلية العسكر عندئ ٍذ ،وهو من اخلطأ الفادح
مبكان ،وال حل لذلك إال بفصل املنصبني عن بعضهما متاماً.
وقد يتوهم :إن احلل بأن يكون رئيس اجلمهورية مدنياً ،ويكون نائبه
عسكرياً كوزير الدفاع ,وهو الذي يتوىل إدارة اجليش.
لكن نقول :إن ذلك ال حيل املشكلة أبداً ،إذ لو كان رئيس اجلمهورية
بدوره عسكرياً ،تدرج يف املناصب لعشرات السنني ثم استقال ورشح نفسه
لرئاسة اجلمهورية مثالً ،الزداد الطني بلة ،ولتضاعف خطر عسكرة الدولة؛
ألن الرئيس عسكري ونائبه أيضاً عسكري ،فكيف سيكون حال البالد؟!.
ولو كان الرئيس مدنياً فإن ذلك ال حيل املعضلة؛ ألن الرئيس وإن كان
مدنياً ،إال أن القدرة بطبعها متيل للتمركز ،وﱫﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﱪ((( .
ولذا فإن الرئيس إذا ُوضعت بيده قيادة اجليش ،واعترب القائد األعلى
للقوات املسلحة أو اعترب نائباً ،فإنه سيطغى حتماً ((( ,هذا إضافة إىل مشكلة
((( سورة العلق.7-6:

((( وحتى لو قيل بأن هذا املنصب رمزي ،إذ من الواضح أن يف عامل الواقع سيتجاوز كل احلدود ويفعل
ما حيلو له.
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عظيمة أخرى ستظهر ،وهي :إن الرئيس املدني حيث ال يعرف خفايا اجليش
ومعادالته الداخلية وتوازناته وخصوصياته ،فإنه سيكون (أُلعوبة) بيد نائبه
(وزير الدفاع مثالً) يف مرحلة التصديق على شتى القرارات اإلسرتاتيجية
اليت تتخذها قيادة اجليش.
فمهما كان حاذقاً ذكياً ,فإنه سيخضع لتأثريات (جنراالت) اجليش ,كونهم
متخصصني يف شؤون العسكر وهو غري متخصص ،فهو من جهة سيكون
ذئباً ضارياً على الناس ,ومن جهة سيكون خاضعاً لتأثري العسكر.
وإن من الصحيح القول بأن وجود مستشارين عسكريني مستقلني
للرئيس ،يقلص نسبة هذا اخلطر (الثاني فقط ال األول إذ يبقى حباله) ,إال أن
من األوىل ـ مع ذلك ـ فصل املنصبني متاماً ,لتصل نسبة اخلطر إىل ما يقارب
من الصفر.
إذن الصيغة السابعة هي االنتخاب العام ،بأن ينتخب عامة الناس قائد
اجليش ،كما ينتخبون رئيس اجلمهورية ،وكما انتخب عامة الناس املمثلني
يف الربملان أو جملس األمة.
وليس من الصحيح التمسك بإطار (مونتسكيو) الضيق ،بل إن هذا اخليار
السابع ونظائره مهم جداً ،وليس على العقالء من مذمة فيما إذا مل يصلوا
إىل فكرة من األفكار من قبل ،فكما أسسوا النتخابات رئاسة اجلمهورية،
كاف فأضافوا إىل ذلك انتخابات ملمثلي الشعب أو
لكنهم وجدوا ذلك غري ٍ
جملس الربملان.
كذلك نقول هلم :أضيفوا إىل ذلك انتخابات ثالثة هي لقائد اجليش.
وقد يقال :كيف ينتخب الناس قائد اجليش ،وهم ال يعرفون فيما إذا
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كان ذا كفاءة أم ال؟.
فنقول :هل الناس يعرفون من هو الكفء لرئاسة اجلمهورية ،أو لعضوية
جملس األمة؟.
واجلواب هو اجلواب.
واجلواب احللي:
أوالً :يعرف الناس ذلك عرب أهل اخلربة الذين يعتمدون عليهم.
املنتخب ((( ،مما يسهل
ثانياً :ميكن القول بلزوم توفر وشرائط عامة يف َ
على الناس التعرف إليها.
ثالثاً :ميكن تعرفهم عليه عرب نشر سريته الذاتية ( ،)CVوعرب إجراء
لقاءات تلفزيونية وحوارات صحفية معه ،وغري ذلك.
-8أن يكون حتديد قائد اجليش بانتخابات جتري يف اجليش كل أربع أو
مخس أو ست سنوات ،النتخاب القائد األعلى للجيش ،مبا يضمن عدم
متركز القدرة يف يد شخص واحد ،رئيس اجلمهورية أو القائد األعلى.
-9وهنالك صيغة أخرى وقسيم آخر يف مقابل التعيني واالنتخاب ،وهو
أن ندمج بني األمرين ،بأن يكون تعييناً يف انتخاب أو انتخاباً يف تعيني.
ولعل هذه الصيغة جتمع حماسن البندين األولني أو الصياغتني األوليني
وتبتعد عن املساوئ فيهما ،فنقول:
هنا خياران:
األول :إن مؤسسات اجملتمع املدني أو شورى املراجع أو الربملان أو
((( ككونه حائزاً على شهادة كذا ـ فرضاً ـ ،وككون تدرجه الوظيفي أو تارخيه العلمي أو السياسي أو
الفكري أو العملي كذا وكذا ...وهكذا.
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السلطة القضائية أو رئيس اجلمهورية ،كلهم أو قسم منهم ،ينتخبون من بني
واجدي الشرائط املرشحني ،وهم مائة فرضاً (ينتخبون أو حيددون) عشرة
منهم مث ً
ال من واجدي الشرائط والصالحيات ،إذ واجدوا الصالحيات على
درجات ،ثم (اجليش) ينتخب قائده من هؤالء العشرة ،أو إن (الناس) هم
الذين ينتخبون القائد من بينهم.
الخيار الثاني :إن مؤسسات اجملتمع املدني أو شورى املراجع ،أو رئيس
اجلمهورية ورئيس الربملان ورئيس السلطة القضائية (يقرتحون) عشرة أمساء
مثالً ،األفضل فاألفضل ،والناس بعد ذلك ينتخبون من بني هؤالء ،على
أن هلم حق االنتخاب من خارج هذه الدائرة ممن مجع الشرائط وتوفرت فيه
املواصفات ،وهي صيغة جتمع بني فوائد التعيني واالنتخاب.
والمحصل
عودة إلى العنوان
ِّ

وإن جامع املوضوع الذي نالحظه يف اختيار أفضل الصيغ هو :حتقيق
االمتثال اإلهلي الوارد يف اآلية الشريفة :ﱫﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﱪ ,فنحن نسعى وراء أداء
األمانة ,وهو عنوان خطري صعب إىل أبعد احلدود.
إذ أين ذلك من أن يقوم رئيس اجلمهورية مبفرده بتعيني القائد األعلى
للقوات املسلحة واجليش ويعتربه نائباً له ،مما لو أشركنا رئيس الربملان والقوة
القضائية يف األمر؟.
إن (الضمانة) حينئ ٍذ تزداد دون حد ،وسيكون ذلك من أعلى مصاديق
اإلتقان ،ثم أين ذلك كله مما لو كانت هنالك انتخابات؟ ،فإن األمر سيكون
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عندئ ٍذ أكثر اطمئناناً واتقاناً وإحكاماً.
النتيجة

إذا طبقنا قاعدة العنوان واحملصل على املقام ،فإنه حيتمل القول((( بأنها
أيضاً تقتضي اجلمع بني الصيغتني ،يعين صيغة التعيني وصيغة االنتخاب،
أو الصيغ األكثر ضماناً.
وقد ذكرنا يف البحث املاضي كالم أمري املؤمنني (عليه صلوات املصلني),
ونضيف ها هنا إضافة هامة توضيحية يف سياق كالمنا حول هذا القائد
األعلى ،الذي ينبغي أن يتحلى خبصوصيات ومواصفات خاصة استثنائية.
ِ
ِ
ص َح ُه ْم
يقول أمري املؤمنني� :فََو ِّل ـ أي اجعله والياً قائداً ـ م ْن ُجنُود َك أَنْ َ
ضلَ ُه ْم ِحلْماً(((  ،وقد
اه ْم َج ْيباًَ ،وأَفْ َ
ك لِلَّ ِه َولَِر ُسولِ ِه َولإِِ َم ِام َ
فِي �نَْف ِس َ
كَ ،وأَ�نَْق ُ
أشرنا لبعض اإلضاءات حول كالمه.
ونضيف ها هنا كلمة أخرى وهي :إن اإلمام هو أمري الكالم وأمري
احلكمة وأمري البالغة وسيد البلغاء ،وقد استخدم صيغة (أفعل) التفضيل
بقول مطلق يف كل تلك اجلمل يف قائد اجليش.
ص َح ُه ْم فال يكفي أن يكون ناصحاً هلل ولرسوله خملصاً ،بل
إذ قال :أَنْ َ
ينبغي أن يكون أش ّدهم إخالصاً وأكثرهم إخالصاً.
اه ْم َج ْيباً ومل يقل نقي اجليب؛ إذ ال يكفي أن يكون نقي اجليب
 َوأَ�نَْق ُ
((( الرأي الفقهي يف املقام ويف هذا املبحث كله حيتاج إىل تدبر أكثر ،ومقامه مقام آخر وما ذكرناه يف هذا
ومقربات.
البحث عموماً هو طرح آراء ومقرتحات وحمتمالت ِّ
((( نهج البالغة ،الرسائل :رقم 53ومن كتاب له كتبه لألشرت النخعي ملا واله على مصر وأعماهلا
حني اضطرب أمر أمريها حممد بن أبي بكر.
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فحسب ،بل ينبغي أن يكون أنقاهم جيباً.
ضلَ ُه ْم ِحلْماً ،فال يكفي أن يكون فاض ً
ال يف احللم أي حليماً فقط،
 َوأَفْ َ
ضلَ ُه ْم ِحلْماً.
بل أمره اإلمام بأن ينتخب لقيادة اجليش أَفْ َ
إن هذا القائد بهذه املواصفات ،هو الذي يستطيع أداء األمانة( ،أمانة
اجليش) وما أثقلها من أمانة.
وباإلمكان أيضاً إجراء وتطبيق معادلة (العنوان واحملصل) على كالم
اه ْم
اإلمام أو االستشهاد بكالمه ،على أن األمر من هذا القبيلَ  ،وأَ�نَْق ُ
ضِ
َف
يح إِلَى الْعُ ْذ ِرَ ،و�يَْرأ ُ
ضلَ ُه ْم ِحلْماًِ ،م َّم ْن �يُْب ِط ُئ َع ِن الْغَ َ
َج ْيباًَ ،وأَفْ َ
بَ ،ويَ ْستَ ِر ُ
بِالض َُّع َف ِاءَ ،و�يَْنبُو َعلَى الأْ َقْ ِويَ ِاء.

إذن ينبغي أن يكون قائد اجليش من هذا القبيل ،األفضل يف كل هذه
إنسان خملصاً يف احلقيقة ال يكفي ،وجمرد أن
الصفات ،فمجرد أن يكون
ً
يكون نقي اجليب سليم الصدر والقلب من احلقد واحلسد والكربياء ونقي
اليد من اخليانة ،ال يكفي أيضاً.
بل ينبغي أن يكون أنقى اجلنود وأنقى الضباط يف هذا احلقل ،وأن من
الطبيعي أن يكون ذلك صعباً جداً ،وحيتاج إىل احتياط ودقة بالغة ،وقد طبّق
أمري املؤمنني ذلك حيث انتخب أفضل الناس لقيادة جيشه وهو مالك
األشرت.
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()3
املبحث الثالث

اإلجابة على االستفسارات ذات العالقة مبوضوع البحث
الرأي الشرعي والعقالئي في تنصيب قائد الجيش
السؤال:

حول مقرتحكم إلناطة قيادة القوات املسلحة برئيس جملس الشعب
أو رئيس جملس القضاء األعلى ،أ ليس هذا خالفاً ملا كان عليه األمر يف
دولة رسول اهلل وأمري املؤمنني (صلوات اهلل عليهما وآهلما) ،كما يف أمري
املؤمنني حيث نصب مالكاً قائداً يف جيشه؟.
الجواب:
ال خيفى أنه ليس مورد كالمنا هو املعصوم :الرسول واإلمام،
فإنه معني من قبل السماء ـ وعلى حسب األدلة اليت أقيمت يف علم الكالم
بشكل مفصل ـ فإن املعصومني وهم الرسول ،وأمري املؤمنني ،وبقية
املعصومني وصو ً
ال إىل اإلمام املهدي املنتظر ،هم خرية السماء وقد
اختارهم اهلل تعاىل كأفضل اخلالئق على اإلطالق ،فال يرقى هلم شخص
أخر ،واهلل تعاىل هو األعلم باملصلحة.
وليس كالمنا عن ذلك يف زمن احلضور ،إذ حنن كمتدينني وملتزمني
بشريعة رسول اهلل ،وملتزمني مبذهب أهل البيت( ،أو حتى املتدين
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امللتزم بالرسول فقط ،)نؤمن بـ ﱫ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﱪ (((،
وبـ ﱫﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﱪ ((( ،وللرسول واإلمام صالحيات منحها اهلل تعاىل له ،وال ميكن
لعباد اهلل أن حيتجوا أو يعرتضوا ،كما ال ميكن هلم أن حيتجوا على الصالة
والزكاة واحلج ،إمنا كالمنا اآلن يف زمان الغيبة.
هل للفقيه أن يعين قائد الجيش؟.

ففي زمان الغيبة تارة نقول بوالية الفقيه ،وتارة ال نقول بوالية الفقيه،
وهما خياران وقوالن ورأيان ،وهنا نسأل هذا املتدين أو اجلماهري املتدينة،
هل يقول بوالية الفقيه أو ال يقول بوالية الفقيه؟.
وسنناقش األمر على كال القولني:
 -1بناء على عدم القول بوالية الفقيه

القول األول :االلتزام بعدم والية الفقيه العامة ،كما هو مشهور الفقهاء
حيث مل يقولوا بالوالية العامة أو املطلقة للفقيه ،بل قالوا بوالية جزئية
حمدودة يف األمور احلسبية.
فإذا مل يقل الشخص بوالية الفقيه ،فإن األمر سيكون من باب السالبة
بانتفاء املوضوع ،إذ ليس للفقيه والية يف الشؤون العامة ،فليس له أن يعني
قائد اجليش ،وإمنا األمر مرتوك ملا يراه الناس ،أي األمر مرتوك لرضاهم،
((( سورة احلشر.7 :

((( سورة املائدة.55 :
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إذ (الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم) ،فلهم اختيار من يريدونه قائداً
جليشهم وحامياً لوطنهم طبق الضوابط الشرعية والعقالئية.
أرأيتم لو أنكم أردمت انتخاب شخص حارساً ملنزلكم أو حلماية شركتكم
أو بستانكم ،أال جيب أن يكون ذلك برضاكم؟.
فكيف باجليش املفروض به أن يكون حارساً لكل هؤالء الناس؟.
وكيف يقبل العقل السليم أنه إذا أراد أحدهم أن ينتخب لنفسه حارساً
شخصياً ،فال ميكن جربه على حارس ال يرتضيه ،لكن ميكن جرب الناس
كلهم على قبول شخص ال يرضونه كقائد جليش يفرتض فيه أن يكون
حارساً هلم؟.
وإذا كان الفقيه نفسه ال حق له جبرب الناس على أمر ال يرضونه((( فكيف
يكون لشخص آخر احلق؟ فإذا مل نقل بوالية الفقيه ،فاألمر واضح.
 -2بناء على القول بوالية الفقيه

القول الثاني :االلتزام بوالية الفقيه ،وهنا خناطب من يقول بوالية
الفقيه ،ونقول له :من أين استنبطتم والية الفقيه؟.
أليس من الروايات واآليات ،مثل :الفقهاء حصون اإلسالم(((  ،وفإني
قد جعلته عليكم حاكماً(((  ،ووأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة
((( إذ جرب الناس هو على خالف األصل والقواعد الشرعية والعقلية ،وال خيرج عنه إال بدليل ،وال
دليل على حق الفقيه يف جرب الناس على ما ال يرضونه ،بناء على رأي املشهور املنكرين لوالية الفقيه.
((( الكايف :ج 1ص 38باب فقد العلماء ح.3

((( الكايف :ج 1ص 67باب اختالف احلديث ح ،10الكايف :ج 7ص 412باب كراهية االرتفاع إىل
قضاة اجلور ح.5
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حديثنا(((  ،لكن هذه الروايات تعطي الوالية ـ على فرض قبول داللتها ـ
للفقهاء كافة ال ألحدهم فقط.
توضيح ذلك :إن أمري املؤمنني منصوب بشخصه الكريم من قبل
رسول اهلل مباشرة ,والرسول منصوب بشخصه الكريم من قبل السماء
مباشرة ،ولكن هذا الفقيه املعني ليس منصوباً من قبل اهلل عز وجل.
وهذا الفقيه الواحد يف مقابل سائر الفقهاء اجلامعني للشرائط ،مل يكن
منصوباً من قبل رسول اهلل أو األئمة األطهار بشخصه ،بل إن النصب هو
نصب عام جملموعة الفقهاء ،فلو كانت هناك والية كانت لعامة الفقهاء ال
ألحدهم فقط.
نعم ،لو أن رسول اهلل نصب هذا الفقيه يف هذا الزمن لوحده ومبفرده ومل
ينصب سائر الفقهاء ،فنصري إىل االلتزام به وبقراراته ،فكما كان لرسول
اهلل أن يعني القائد األعلى للجيش.
فهذا الفقيه الذي هو مبفرده وبشخصه وباالسم وبالتعيني اخلاص منصوب
من قبل الرسول أو األمري ،له أن يعني شخصاً كقائد أعلى للجيش
مثالً ،وال حيق لفقيه آخر أن ينازعه فرضاً.
لكن هذا التوهم ـ التنصيب الشخصي يف حق الفقيه زمن الغيبة الصغرى
ـ مل يقل به أحد من الفقهاء  ,بل إن القائل بوالية الفقيه ال يستدل إال باألدلة
العامة ال أكثر ،وهو يعرتف أننا يف زمن النيابة العامة عن املعصوم.
وأن زمن الغيبة الصغرى ـ حيث كان النواب األربعة خاصني ـ قد انتهى،
((( وسائل الشيعة :ج 27ص 140ب 11ح.33424
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وأما اآلن فلكل الفقهاء النيابة العامة ،فمجموعة الفقهاء (باعرتاف حتى
القائل بوالية الفقيه) هم نواب اإلمام ،فإذا كان ذلك كذلك كان جملموعهم
حق تعيني القائد األعلى للجيش ،وليس ألحدهم فقط.
إن قلت :إن واحداً من الفقهاء ،وهو املسيطر على األمر والسلطة ،هو
ذو احلق فقط ال غريه.
قلت :إن الغلبة والسيطرة على السلطة ليست مالكاً شرعياً أبداً ،وهذا
ما أشرنا له سابقاً وسنضيف له الحقاً ونفصله.
واحلاصل أنه ما دامت والية الفقيه ـ على القول بها ـ منتزعة من الروايات
واآليات ،وقد منحتها لكل الفقهاء بنحو النيابة العامة ،ومل ختصصها
باملسيطر دون غريه ،فإن املسيطر على احلكم ال حيق له أن يعزل فقيهاً ويثبت
فقيهاً ،كما ال حق له أن يستبد باألمر دونهم ،ذلك أن تصديه وسيطرته تعين
قهره ،وليس أكثر من ذلك ،ومتى كان (القهر) و(الغلبة) مالكاً للشرعية؟!.
وقد تطرقت لذلك يف كتاب "شورى الفقهاء دراسة فقهية أصولية" ،وذكرت
أن هذا ليس مربراً عق ً
ال وال شرعاً ،إللغاء تلك النيابة العامة وحتديدها
يف اخلاصة ،يعين تعيينها يف شخص خاص ،وهل للفقيه أن يلغي النيابة
العامة؟!.
كال وألف كال ،بل هي باقية على عموميتها حتى زمن الظهور املبارك،
إذن ال حيق يف زمان الغيبة ،ويف زمان النيابة العامة ألحد أن ينحي بقية
الفقهاء عن نفوذ آرائهم يف الشؤون العامة .وقد ذكر السيد الوالد: (((
((( يراجع" :الفقه :ج 102-101الدولة اإلسالمية" ،و"الشورى يف اإلسالم" و"الصياغة اجلديدة لعامل
اإلميان واحلرية والرفاه والسالم".
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إن األمر حيث قد أرجع جملموعة العلماء والفقهاء ،فإنه لو حدث هنالك
تضارب يف آرائهم واختالف ،فإن املرجع يكون عق ً
ال وعقالئياً وشرعاً رأي
((( (((
األكثرية ،أي أكثرية املراجع تبعاً لقوله تعاىل :ﱫ ﮞ ﮟ ﮠ ﱪ ،
واحلديث مفصل يف هذا احلقل نرتكه للمستقبل إن شاء اهلل تعاىل.
الجيش واألجهزة األمنية وخيارات فصل السلطات
السؤال:

عن األجهزة األمنية وهي تدار من قبل وزارتي الدفاع والداخلية،
ويكون ذلك بإشراف رئيس الوزراء باعتباره رئيس السلطة التنفيذية ،وقد
تقدمت منكم الدعوة يف البحث إىل أن تكون قيادة القوات املسلحة بيد رئيس
جملس الشعب ،أو رئيس جملس القضاء األعلى ،لكن أال يسبب ذلك إرباكاً
يف إدارة الدولة نتيجة التداخل يف عمل السلطتني التنفيذية والتشريعية أو
القضائية؟.
الجواب:
اإلجابة على هذا السؤال قد اتضحت مما ذكرناه يف البحث(((  ،ونضيف:
بأن هذا الواقع من كون اجليش والقوات املسلحة تابع ًة لوزارة الداخلية أو
الشورى.38 :
((( سورة ُّ

((( ولو قيل بأن أدلة احلجية ال تشمل املتعارضني ،فعند التعارض تتساقط اآلراء كلها ،وليس املرجع
خصوص املسيطر والغالب ،بل لو كانت مرجعية ـ بأن قلنا بالرتجيح ال التساقط ـ فلتكن لألعلم أو األورع
أو األكثر مجاهريية أو ما أشبه ذلك.

((( على أن هذا اإلشكال غري وارد باملرة علينا ،إذ رجحنا أن يكون منصب القائد األعلى للجيش ووزير
الدفاع بيد شخص آخر ،غري رؤساء السلطات الثالث ،فال تداخل بني السلطات.
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لوزارة الدفاع ليس حجة علينا ،كما أنه ليس فرضاً علينا إتباعه.
وأننا نقرتح صيغة أكثر تطوراً وأكثر تكامالً ،وذلك لبقاء املشكلة
رغم العمل برأي مونتيسكيو ،وكثري من عقالء العامل يف فصل السلطات
الثالث ،وال يصح االستدالل بأن الوضع املوجود والواقع املفروض هو
هكذا ،وإال لصح ألحدهم أن يعرتض على نظام فصل السلطات ،بقوله:
إن هذه السلطات الثالثة كلها هي يف بالدنا بيد شخص واحد ف ِل َم تريدون
أن تفككوها؟.
كما نشاهد يف بعض الدول من إن امللك ،أو الدكتاتور بيده السلطة
التشريعية والتنفيذية والقضائية ،وهو الذي يعني القاضي األعلى ،فهل يصح
أن يستدل علينا ،وعلى مونتيسكيو ،وعلى القائلني بفصل السلطات بأن
النظام السائد هو هكذا ،فلم تقولون بغري ذلك ،ومل تفككون السلطات؟.
كال ...إذ نقول :ألننا اكتشفنا الداء ،ووجدنا أن تكريس السلطات بيد
شخص واحد منشأ للفساد ،لذا نرى ضرورة تفكيك السلطات.
ونقول أيضاً :إننا وجدنا بأن اجليش هو أساس الفساد والدكتاتورية يف
الدول املستبدة ،على الرغم من فصل السلطات فيها ،إال أنه مادام يف يد
رئيس اجلمهورية فإن هناك اختال ً
ال اسرتاتيجياً يف موازين القوى.
ونقول :إن هذا الواقع اخلارجي واقع خاطئ ينبغي تغيريه ،وال حيدث
ذلك أي إرباك ،فيما إذا كان القائد األعلى للجيش هو رئيس الربملان أو
رئيس السلطة القضائية ،فكما ال حيدث إرباك إذا وقع اجليش بيد رئيس
اجلمهورية ،كذلك ال حيدث إرباك لو سلم اجليش لرئيس الربملان أو رئيس
القضاء األعلى ،وال يوجد عندئ ٍذ أي تداخل مع أعمال رئيس اجلمهورية،
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بل رئيس اجلمهورية له أعماله وجماالته ،ورئيس الوزراء له أن يشرف على
الوزارات املختلفة ،غاية األمر إننا اقتطعنا وزارة الدفاع ووزارة الداخلية،
وأية عالقة ملهام رئيس اجلمهورية األخرى ـ كمسئوليته يف تنمية االقتصاد
والزراعة وخمتلف الوزارات األخرى املسئول عنها ـ مبهمة قيادة اجليش
والقوات املسلحة (((.
إن ما نقرتحه هو أن نقتطع بعض القدرة اليت ال تزال متمركزة بيد رئيس
اجلمهورية فقط ليس أكثر من هذا ،وهذا هو ما يدعو إليه العقل ،وترشدنا
إليه نفس احلكمة الداعية لفصل السلطات.
على أننا ذكرنا خيارات أخرى ،ومل خنصص األمر برئيس الربملان ،بل
رجحنا أن يكون قائد اجليش شخصاً آخر خارج دائرة السلطات الثالث.
ونضيف هنا خياراً آخر هو :أن يقوم رئيس اجلمهورية باستشارة ملزمة
ـ حدوثاً وبقا ًء ـ مع رئيس الربملان ورئيس السلطة القضائية ،وعلى ضوئها
وموجبها يعني القائد األعلى للجيش ،وكذا األمر يف أي قرار هام اسرتاتيجي
يتخذه القائد األعلى للجيش.
الرأي اإلسالمي في حرية التبادل التجاري
((( يشار هنا إىل أن نظام االرتباط يف القوات املسلحة ,حتكمه املنظومة اإلسرتاتيجية للدفاع الوطين ,وفق
هيكلتها وعقيدتها ,حيث الكثري منها تعترب منصب وزير الدفاع سياسياً مدنياً ,وهو كما ورد يف السؤال
جزء من جملس الوزراء ,وكذا حقيبة الداخلية جلهة ارتباطهما برئيس الوزراء حصراً ,أسوة بباقي الوزراء
وأعضاء جملس الوزراء ,وعليه يف الغالب أن ال ترتبط رئاسة األركان العامة بوزير الدفاع ,اليت تتوىل قيادة
القوات املسلحة ,إال يف حال إسناد منصب القيادة العامة للقوات املسلحة ,أو نيابتها إليه وهو ليس ملزماً,
فالبحث يف نطاقه ومعضلته ,منحصر مبنصب القائد العام أو القائد األعلى للقوات املسلحة ,وبيان ارتباطه
ومرجعيته ,وفق املنظومة اإلسرتاتيجية للدفاع الوطين ,وال دخل فيه ملنصب وزير الدفاع ،فتأمل
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السؤال:
إن الدول تعلّل تقييد حرية التبادل التجاري ،بدوافع حفظ املنتج احمللي
من سطوة املنتج األجنيب األعلى جودة ورمبا األقل تكلفة ،فكيف ميكن
تفادي هذه املشكلة فيما لو أعطيت احلرية الكاملة حلركة االسترياد ،كما
سبقت دعوتكم إليها يف البحث املنصرم؟.
الجواب:
إن أنصار اجلمارك واحلدود وفرض املكوس يتسلحون عادة بهذه الشبهة،
واإلجابة عنها دينياً وبنحو التعبد واضحة ،بل بديهية لكثرة الروايات اليت
(((
(العشار)
حترم (املكوسة  -املكوس)((( وعمل ّ
لكن البد يف ذلك من اإلجابة العلمية أيضاً كي يقتنع العلماني ،وكي
يزداد املتدين إمياناً على إميانه.
فنقول :اجلواب على هذا الكالم من عدة وجوه:
الوجه األول:

هو جواب نقضي ،فماذا الذي يقال يف حق حمافظات وواليات الدولة
الواحدة؟.
ولمِ َ ال يقال مثل هذا الكالم يف حق البلد الواحد؟.
مثل املبادالت التجارية بني كربالء والنجف واملوصل واحللة وكركوك
والبصرة والسماوة والرميثة ،أو بني القاهرة واإلسكندرية ،أو الهور
((( (املكوس) هي :ما يأخذه أعوان الدولة عن أشياء معينة عند بيعها أو عند إدخاهلا املدن ـ املنجد مادة
مكس.

(العشار) مأخوذ من التعشري وهو أخذ العشر من أموال الناس بأمر الظامل ـ جممع البحرين مادة عشر.
((( ّ
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وكراشي ،أو دمشق وحلب ،أو هرات وكابل ،وهكذا...
فلماذا ال يلتزمون بهذا الكالم هنا؟.
بينما يلتزمون به بني العراق والكويت ،وبني العراق وإيران مثالً ،وكلها
بالد إسالمية ،فإن نفس اإلشكال وارد بني حمافظات البلد الواحد؛ إذ لو فتح
اجملال لصادرات املوصل أن تأتي إىل كربالء أو النجف مثالً ،دون ضرائب
ودون حدود وقيود ،فإنها ـ حسب زعم هذه الفلسفة ـ ستحطم الزراعة
الكربالئية والنجفية وبالعكس؛ ألن كل بلد متميز بشيء.
وكذلك احلال يف البالد األكرب ،فإن بعض البالد مثل الصني بسكانها
املليار ومخسمائة مليون إنسان ال توجد فيها حدود داخلية ،وال ضرائب
ومكوس على االسترياد والتصدير بني أحناء هذا البلد الشاسع ،فهل حتطم
اقتصاد الصني؟.
واحلاصل :إننا نقول يف اجلواب :إن البالد اإلسالمية كلها ينبغي أن ال
تكون بينها هذه املكوس وهذه الضرائب؛ ألن املسلمني أمة واحدة ﱫﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﱪ(((  ،وهذا يعين أن حال البلد اإلسالمي الكبري
ـ مبختلف شعوبه وقومياته ـ الذي يضم ملياري مسلم مثل حال الصني.
الوجه الثاني:

كيف يخُ ضع باحلدود اجلغرافية اليت وضعها الغرب واملستعمر ،وتجُ عل
هي املالك واملقياس واحملور؟.
فهذه كلها أجزاء البلد اإلسالمي الكبري ،فكما إن هذه احلدود اجلغرافية
((( سورة األنبياء.92 :
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باطلة شرعاً وعقالً ،فكذلك احلدود االقتصادية بني أجزاء البلد الواحد،
كون هذه حدوداً استعماري ًة وال حدود بني بالد اإلسالم ،بل إن كانت هناك
حدود فهي بني بالد اإلسالم وبالد الكفر ،بني بالد املسلمني وبالد غريهم
مثالً.
أما بني املسلمني بعضهم مع بعض ،فينبغي أن ال تكون هذه احلمائية
واملكوس والضرائب على االسترياد والتصدير؛ ألنهم كاجلسد الواحد،
فالبالد اإلسالمية تعد بلداً واحداً.
نعم ،يقع يف قبال بالد اإلسالم ،بالد الكفر وهذا تعبري فقهائي معروف،
والبحث يف ذلك طويل.
الوجه الثالث:

إن هنالك توازناً طبيعياً سيحدث مثل ما هو حادث يف داخل البالد الكبرية،
فإن السبب يف عدم حدوث مشكلة يف الصني أو يف أمريكا ووالياتها الكبرية
ـ وقد تضم الواحدة منها أكثر من  20مليون أو أكثر من  35مليون نسمة،
وكل والية متميزة بشيء رغم أنهم ال يضعون الضوابط احلمائية داخلياً ((( ـ
هو وجود توازن طبيعي ،وكما يقول علماء االقتصاد فإن األسواق تصحح
نفسها بنفسها (((.
ض ُه ْم ِم ْن �بَْع ٍ
ض((( ،
َّاس �يَْرُز ُق اللَّهُ �بَْع َ
ويقول رسول اهللَ  :دعُوا الن َ
((( سكان نيويورك ( 19مليون نسمة) يقارب عددهم سكان سوريا ( 23مليون نسمة) ،وسكان لوس
آجنلس (كاليفورنيا  37مليون نسمة) يزيد عددهم على عدد سكان العراق ( 32مليون نسمة).
((( هذه القاعدة صحيحة يف اجلملة ال مطلقاً ،وتفصيله يف حمله.
((( وسائل الشيعة :ج 17ص 445ب 37ح.22957
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والسبب يف توازن السوق هو أن أهالي بلدة عندما يرون أهالي بلدتهم اجلارة
قد برعوا يف شيء فإنهم ال ينافسونهم فيه؛ ألنهم أضعف منهم فيه مثالً ،بل
يتجمعون إىل شيء آخر ،فقد تربع منطقة يف الزراعة وأخرى يف الصناعة ،أو
يف هذا النمط من الزراعة وذاك النمط من الزراعة.
وكما حيدث التوازن الطبيعي يف احملافظات الكبرية يف الدولة الواحدة،
كذلك سيحدث لو فتحت احلدود بني مصر والسودان وتونس واملغرب
والبحرين وبالد احلجاز وأفغانستان ولبنان وسوريا وإيران وأندونيسيا.
الوجه الرابع:

هو أنه لو فرض ـ مع كل ذلك ـ أن إلغاء احلدود اجلغرافية واالقتصادية
دفعة واحدة ،سيحدث هزة اقتصادية كربى يف إحدى البالد حبيث ال يتحملها
األهالي ،فإن ذلك سيكون مبنزلة عنوان ثانوي اضطراري مؤقت بوقت،
والضرورات تقدر بقدرها.
وجيب وضع جدول زمين وسقف زمين ـ كسنة مث ً
ال ـ إلزالة هذه احلدود
دفعة بعد سنة فيما لو حتملت البالد ذلك أو بالتدريج ،وجيري التخطيط اجلاد
بتعاون مراكز الدراسات واجلامعات ووزارات التجارة والصناعة والزراعة
وغريها هلذه الفرتة االنتقالية.
وعلى الناس أيضاً أن يساهموا يف النهضة االقتصادية بكل همة ونشاط،
وتوضح هلم اجلداول الزمنية والسقف الزمين بكل شفافية كي ال تكون هلم
احلجة ،وكي ال تبقى ذريعة للتكاسل أو التباطؤ.
وقد فصل احلديث عن ذلك الوالد (رمحة اهلل تعاىل عليه) يف موسوعة
"الفقه :ج 108-107االقتصاد" وغريه ،وبذلك يظهر أن (احلماية) على
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تقدير االضطرار إليها هي محاية مؤقتة ،وال جيوز أن تكون من بنود
الدستور ،وال حتى من مواد القانون ،وهلذا البحث تتمة ترتك للمستقبل
إن شاء اهلل تعاىل.
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املقدمة

تبينت يف املباحث السابقة ،بعض املعامل من العالقة احلقوقية ،بني الدولة
وبني الشعب ،واحلدود واألطر اليت ينبغي أن تتحكم يف هذه العالقة،
واملؤسسات الوسيطة بني الدولة وبني الشعب ،وموقعها ودورها ،وما الذي
ينبغي أن تكون عليه ،وتبينّ أهمية البحث والدراسة ،يف البصائر املتعلقة
باملسميّات الثبوتية والواقعية ،وليس املتوهمة منها ،خاصة جلهة الفهم
الصحيح ملفهوم العدل يف مقابل املساواة.
كما سيجري البحث والدراسة يف اجلزء الثاني من الدراسة ،عن اجليش
وموقعه يف خارطة الدولة ،من خالل البصائر القرآنية الكرمية ،وعلى ضوء
اآلية القرآنية الشريفة ،وبعض الروايات ذات العالقة بالبحث ،اليت تشرع
وتقنن حدود دور اجليش وموقعه وأداءه املهين ،وطبيعة سلوكه يف عالقته
بالدولة واجملتمع والفرد.
الغاية

واملسميات املتو ّهمة ،وبيان
املسميات الثبوتية الواقعية،
ّ
إيضاح الفرق بني ّ
الضرورة اجملتمعية واألمنية ،يف ضمان استقامة اجليش والقوات املسلحة،
ونزاهتها املهنية ،وليس فقط للحيادية يف األداء الوظيفي ،وإلقاء الضوء على
الضمانات هلذه االستقامة والنزاهة واحليادية.
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()1
املبحث األول

بصائر قرآنية

يقول اهلل سبحانه وتعاىل :ﱫﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﱪ،
وتُرصد يف هذه اآلية الشريفة بصريتان يف خضم البصائر الكثرية ،اليت ميكن
أن تستنبط أو تستظهر أو تستشعر ،أو تتخذ كلماتها منطلقا لتداعي املعاني.
فهذه البصائر هي بني استشعار يف احلد األدنى ،وبني تأييد أو استدالل
وبرهنة على املقام ،وسنتخذ بعض املفردات يف اآلية القرآنية الكرمية ،منطلقاً
يثري معان متقاربة ولصيقة يف فكر اإلنسان.
ففي ﱫ ﯦ ﯧِﱪ ،هنا بصريتان ،ونرتك بقية البصائر يف كلمة
العدل ملباحث الفصل القادم بإذن اهلل تعاىل.
 -1المسميات الثبوتية للحكم بالعدل
البصيرة األولى:

هي أن هنالك قاعدة معروفة يف علم األصول ويف املبادئ اللغوية لعلم
األصول ،تقول :إن األمساء موضوعة ملسمياتها الثبوتية ،وليست جمعولة
للمسميات املتوهمة أو املتخيلة .واستناداً إىل هذه القاعدة يتضح لنا موقع
كلمة (العدل) ،وإن هذه الكلمة ملفوظة كانت أو مكتوبة أو مفهومة ـ أي يف
وجودها الذهين والكتيب واللفظي ـ هي موضوعة للمسمى الثبوتي (النفس
أمري) العيين.
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فهذه اللفظة كأنها مرآة تكشف عن املصاديق احلقيقية ،اليت هي مكشوفة
بهذه اللفظة ،وليست األلفاظ جمعولة للمسميات اإلثباتية ،مبعنى أن العدل
املتوهم ليس عد ً
ال أبداً ،وذلك يف منت األمر ونفس األمر.
وتوضيح ذلك باملثال ،أنه لو قال الطبيب :إن الدواء الفالني هو عالج
املرض الكذائي ،فإن هذا الدواء هو اسم للمسمى الثبوتي للدواء الذي فيه
الشفاء.
أما الدواء املتوهم فإنه ليس حام ً
ال خلصوصية املعاجلة والشفاء؛ألن
املسميات الثبوتية هي احلاملة للغرض ،واملنتجة للمصلحة ،واحملققة للغاية.
ومن هنا جند أن العدل احلقيقي ،هو الذي يولد السعادة يف اجملتمع،
ويستتبع رضا اهلل سبحانه وتعاىل .أما إذا مل يكن عد ً
ال يف واقع األمر ،وكان
ظلماً ولكن توهم كونه عد ً
ال ،فإنه ال حيقق السعادة يف اجملتمع ،وإمنا سينتج
النتائج السلبية للظلم دون النتائج اإلجيابية للعدل.
من ثمرات هذه القاعدة

إن الذي نستنتجه ونستفيد منه يف هذه الكلمة والقاعدة املذكورة ،هي
نتائج عديدة تبحث يف حملها ،ونشري ها هنا لبعض تلك النتائج ،وهي أن
اإلنسان املكلف العاقل أو املتدين ،عليه أن يبحث عن املسميات الثبوتية
والواقعية لكي حيققها ،وال يكتفي مبجرد توهم معنى خطر بباله عن كلمة
هي موضوع تكليف من التكليفات العقلية أو الشرعية.
وينتج من ذلك أن اإلنسان لو خطرت بباله معاني للكلمة ،وسار وراءها
وكانت سراباً يف الواقع ،فإن األصل هو عدم سقوط التكليف من ذمته،
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وعدم االجزاء باملأتي به ،بل يتوجه إليه العقاب واحملاسبة إن كان مقصراً يف
املقدمات وفاته التكليف الواقعي.
فلو أن املوىل قال لعبده :اشرت دواءاً معيناً كالكمون أو حبة الربكة أو
املضاد احليوي (األنيت بيوتيك) ،فجال بباله من كلمة الكمون ـ مث ً
ال ـ معنى
معني ،فاشرتى شيئاً مل يكن هو الكمون ،فإن املرض ال ينقلع ،وتكليفه
الكمون ال يسقط ،وهو بذلك يستحق العقوبة.
بشراء ّ
وبعبارة أخرى :إن اآلثار املرجوة من الدواء سوف لن ترتتب ،فال مياثل
املوىل األمر للشفاء؛ ألنه دواء غري حقيقي ،كمثل السراب يف ختيله ماءاً.
ثم إنه لو كان مقصراً يف التعرف ويف التعلم ويف االستكشاف ملا هو املسمى
الثبوتي هلذه الكلمة ،فإنه معاقب أيضاً.
انطالقاً من ذلك جيب علينا أن نبحث عن املصاديق الثبوتية الواقعية
للعدل ،كما يستخلص منه أن اهلل سبحانه وتعاىل حيث قد أمرنا بالعدل،
فيجب علينا (الفحص).
وال حيق لقائد اجليش ،أن يقول أنا أعرف العدل ،كما ال حيق لرئيس
اجلمهورية أن يقول أنا أعرف العدل ،دون أن يبحث ويفتش ،ويرى ما الذي
قاله اهلل سبحانه وتعاىل ورسوله وأوصياؤه ،يف تشخيص وحتديد مصاديق
العدل ومفرداته ،وما هو عدل حقيقة يف نظر الشارع ،وإال سيكون عد ً
ال
متوهماً ،وقد يكون ما يقوم به هو الظلم بعينه.
وال ينبغي هذا الكالم على احلقيقة الشرعية يف العدل ،بل جيري حتى
على عدمها؛ إذ الرجوع للشارع هو (للكشف) ال للقول بالوضع.
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على العلماني أيضاً أن يسأل األديان

وهذه األمر جا ٍر أيضاً حتى يف شان القائد غري املتشرع ،ومن ال يقبل ديناً
من األديان ،فإن عليه أن يبحث لكي يرى ما الذي تقوله األديان ـ وإن كان
ال يعتقد بها ـ حيث يوجد أولوا العلم واحلكمة يف أوساط املتدينني ،والعقل
البشري حيكم باالستماع إىل قول العامل واحلكيم وإن كان يف اختالف معه
من حيث املبدأ.
فإذا كان هذا اإلنسان الذي تأمره فطرته كذلك عقله ـ بأن يتبع العدل
وأن حيكم العدل يف حياته الشخصية واالجتماعية ـ غري متدين وال يعرتف
بدين من األديان ،فإن عليه مع ذلك أن يبحث عما الذي يقوله املتدينون
عن مصاديق العدل ،فلعله يرشده إىل تغيري قناعته املبدئية اليت تشكلت يف
مكنون ذاته ،ضمن منظومته املعرفية.
وهذا حبث عام وهام ،وهو أن كل إنسان حتى إذا كان علمانياً ،عليه
أن يعرض منظومته املعرفية على املتدينني أيضاً ،لريى ما الذي يقولونه يف
هذا احلقل فلعله يتغري ،ولعله يرى بأن معرفته كانت جمهلة ،وعلمه جهالً،
وأيضاً عليه أن يعرض معلوماته ،واألمساء اليت يتوهمها للمسميات الثبوتية
على سائر العقالء ،فليس كل شيء توهمه عد ً
ال فهو عدل ،أو توهمه ظلماً
فهو ظلم وهكذا ،والبحث يف هذه النقطة مفصل ،ونكتفي يف هذا املبحث
بهذا املقدار.
من هنا نستنتج يف حمل كالمنا :أن رئيس اجلمهورية والوزراء والربملانيني
وقائد اجليش وكبار الضباط فيه ،والقضاة وسائر املسئولني يف الدولة وأي
موظف فيها ،من ذوي املرتبة الرفيعة أو الدانية ،عليهم أن يسعوا ليطلعوا
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على آيات القران الكريم حول مادة البحث ،وليطلعوا على كلمات الرسول
األعظم حممد املصطفى ،وأن يطلعوا ويطالعوا عهد أمري املؤمنني وموىل
املوحدين ملالك األشرت ،ورسالة احلقوق لإلمام السجاد.
وما تضمنت عن العدل وما الذي تقوله عن احلق ،وما هي املصاديق اليت
حيددها القرآن الكريم ،وكذلك العرتة الطاهرة لكل من ذلك.
 -2العدل ال المساواة

ومن البصرية الثانية نالحظ الدقة يف اآلية الشريفة :ﱫﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧِﱪ ،حيث أن املأمور به هو احلكم بالعدل وليس

باملساواة .ومن هنا نعرف أن ما يتوهمه الكثريون ،من أن املساواة هلا قيمة
ذاتية جيانب الصواب ،والصحيح أن العدل له قيمة ذاتية.
وأما املساواة فإنها إن كانت عد ً
ال فهي مطلوبة ،وإن كانت جوراً وظلماً
فهي مرفوضة ،فليست للمساواة قيمة ذاتية ،وإمنا القيمة الذاتية للعدل
وهو :أن تضع األشياء يف مواضعها.
واملثال الواضح لذلك ،ما إذا كان لشخص ما ولدان ،أحدهما طويل
يفصل على ق ّده،
واآلخر قصري ،فالعدل أن يعطي الطويل قماشاً ميكن أن ّ
وللقصري قماشاً أقل من حيث األمتار ليفصل على قامته ،وهذا هو العدل.
أما املساواة فهي أن يعطي لكل منهما قماشاً مساوياً لآلخر ،وهذا واضح
البطالن ،وكذلك األمر يف عامة القضايا االجتماعية.
الع ْد ِل] ال باملساواة ،وال باحملاباة،
َ[وإِذَا َح َك ْمتُ ْم بَينْ َ النَّ ِ
اس أَ ْن تحَْ ُك ُموا بِ َ
وال باملماالة ،وال باملواالة .فعلى الرئيس أن حيكم بالعدل ال باملماالة ،بأن
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ميالئ الرئيس قائد اجليش ،وهو بدوره ميالئ رئيس اجلمهورية؛ ألن بيده
السلطة وهو الذي عني قائد اجليش.
ففي أية مشكلة أو نزاع ،حتدث بني الشعب وبني احلكومة ،فعندها ما
ينبغي أن يتخذه اجليش من موقف حكومته ،هو أن حيكم ّ
وحيكم القواعد
الشرعية أو العقلية يف هذا النزاع احلادث بني الدولة والشعبّ ،
فيحكم العدل
يف موقفه ،ال املماالة واملواالة واحملاباة.
فلو أن شخصاً ترافع إليه متنازعان ،أحدهما ابن عمه واآلخر خصمه
فرضاً أو أجنيب عنه ،فعليه التزام العدل يف حكمه بينهما ،وكذلك اجليش
الذي قد يكون منتفعاً من الدولة ،عليه أن يرعى جانب ذي احلق ،من هو
ذو احلق ،ليقف جبانبه وهكذا طبيعياً.
()2
املبحث الثاني

ضمانات استقامة اجليش ونزاهته وحياديته

يقول تعاىل :ﱫﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﱪ ،وقد ذكرنا
أن ذلك يعين احلكم بالعدل ،ال باملماالة أو احملاباة أو املساواة أو املواالة.
واجليش والقوات املسلحة ،وهما القوتان األقوى يف البلد على
اإلطالق ،فإذا أردنا أن تكون هاتان القوتان ،مصداقاً هلذه اآلية الشريفة،
فما هي الضمانات اليت ينبغي أن نوفرها يف قائد اجليش ـ باملعنى األعم
الشامل للقوات املسلحة ـ لكي يكون عند منعطف الطرق ،وعند املعرتك
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وعند حدوث املشاكل والفنت يف البلد ،ضمانة عمل احلكام بالعدل واحلق
وعامل تكريس احلقوق واحلريات املشروعة.
وما الذي ينبغي أن نوفره من قبل ومن بعد ،بنحو العلة احملدثة وبنحو
العلة املبقية يف قائد هذا اجليش ،لكي يكون يف ساعة الصفر متمسكاً بالعدل
يف الرعية ،فال يوالي وميالي جانب السلطة؛ ألنها تدر عليه بعض النعم،
ومتنح له بعض القوة والصالحيات واالمتيازات ،اليت هي يف الواقع ليست
ملكاً للحاكم أو رئيس الوزراء ،وإن كان هو الذي عيّنه قائداً للجيش.
هنالك ضمانات عديدة يف تصورنا ،ينبغي أن تتوفر يف اجليش ويف قائده،
وهذه الضمانات لو حتققت فإنها ستبعث عندئذ اطمئناناً عقالئياً ،بأن اجليش
سيكون أداة ووسيلة لضمان العدل واالستقرار يف البلد ،وتكون العلة الغائية
من وجود اجليش ،هي اليت حيققها اجليش ال عكسها.
وقد جرى التطرق يف املبحث املاضي ،لضمانتني منها:
 -1انتخاب قائد الجيش وليس نصبه

الضمانة األوىل :أن يكون تنصيب قائد اجليش باالنتخاب ال بالتعيني،
ويعين ذلك أن ال يكون تعيني قائد اجليش ،بيد رئيس اجلمهورية أو رئيس
الوزراء ،بل يكون تعيينه ونصبه باالنتخاب ،وقد أشرنا إىل أن هنالك صوراً
عديدة لالنتخاب ،منها :أن جتري انتخابات داخل اجليش النتخاب القائد
األعلى للجيش.
ومنها :ضرورة إجراء انتخابات عامة ،ألهمية هذا املوقع وحساسيته ،إذ
ليس موقع رئيس اجلمهورية هو حساساً جداً فقط ،مما يستدعي االنتخابات
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العامة ،وليس موقع الربملانيني حساساً جداً فحسب ،مما يستدعي االنتخابات
العامة أيضاً ،بل إن قائد اجليش أو القائد األعلى للجيش والقوات املسلحة,
كذلك موقعه ال يقل خطورة عن ذينك املوقعني ،وال عن موقع السلطة
القضائية ،فكان من غري الصحيح دمج اجليش يف السلطة التنفيذية؛ ألنه
قد زاد رئيس الوزراء أو رئيس اجلمهورية قوة على قوة ،وبذلك متيل الكفة
وبقوة ،لصاحل السلطة التنفيذية ،فلم يتحقق توزيع القدرة كما ينبغي.
وقد أشرنا إىل أن منهج (مونتيسكيو) ـ توزيع القدرة على السلطات
الثالثة ـ ناقص وقاصر عن حتقيق اهلدف املنشود يف احليلولة دون االستبداد
والطغيان ،بل كان ينبغي على التوزيع أن يكون أكثر تفصي ً
ال وحكمة؛ وذلك
من خالل شق رابع يكون موازياً لتلك السلطات الثالث ،أي عرب سلطة
رابعة ،ولنا حبث يف املستقبل حول ضرورة قوى أخرى موازية ،إذ ينبغي
أن تكون السلطات يف تصورنا ،سبعة وليست ثالثة أو أربعة ،وسنبحث يف
ذلك الحقاً ،بإذن اهلل تعاىل ،فهذه ضمانة للنزاهة واالستقامة ،بأن يكون
تولّي منصب قائد اجليش ،باالنتخاب ال بالتعيني.
 -2أن ال يكون رئيس الجمهورية أو تابعاً له

الضمانة الثانية :أن يكون املنتخب قائداً للجيش ،هو غري رئيس
اجلمهورية.
واحلاصل :إن هنالك قيدين:
القيد األول :أن يكون تنصيب هذا الشخص ،باالنتخاب ال بالتعيني ،ال
بتعيني من رئيس اجلمهورية ،وال من رئيس الربملان ،وال من رئيس السلطة
279

الف�صل التا�سع
القضائية ،وإمنا يكون باالنتخاب.
القيد الثاني :وهو يشكل ضمانة إضافية ،أن ال يتواله رئيس اجلمهورية
بنفسه ،فال يصح أن يرشح رئيس اجلمهورية ،نفسه ملنصب قائد اجليش
أيضاً ،لكي ينتخبه الناس فرضاً من جديد فإن هذا مرفوض.
إذ ينبغي توفري مزيد من الضمانات ،لكي ال يتحول التمركز يف القدرة إىل
استبداد ،فإن دمج هذين املنصبني ،يف شخص واحد يؤدي إىل متركز هائل
للقدرة ،وهو ينطوي على خطر شديد.
وقد يقول قائل :وما املانع من ذلك؟ ألن الناس قد انتخبته كقائد أعلى
للجيش ،بعد أن انتخبته كرئيس للجمهورية؟.
لكن نقول :إذن أ فهل للناس أن ينتخبونه رئيساً للجمهورية ،وينتخبونه
أيضاً رئيساً للربملان! ثم ينتخبونه أيضاً يف نفس الوقت رئيساً للسلطة
القضائية!.
فالسبب والعامل املفصلي الذي دعا إىل رفض ذلك ،وهو ضرورة فصل
السلطات للحيلولة دون متركز القدرة ،يستدعي وبشكل أقوى فصل قيادة
اجليش عن السلطة التنفيذية .فعليه جيب من البداية ،توفري هذه الضمانة
وهي أن يكون هذا املنصب ،مفروزاً ومعزو ً
ال ومنفص ً
ال عن ذلك املنصب
واملنصب اآلخر ،وال يكفي حتويل األمر إىل االنتخاب ،وإمنا ينبغي أن تكون
هنالك ضوابط وضمانات متعددة.
 -3أن يكون سجله الحقوقي نظيفاً بل متميزاً

الضمانة الثالثة ـ وهي ضمانة مهمة جداً ترتبط بالقائد األعلى للجيش
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والقوات املسلحة ـ وهي :أن يكون سجله احلقوقي واإلنساني نظيفاً من كل
اجلهات بل ومتميزاً أيضاً ،وال يكفي أن يكون ملفه اجلنائي نزيهاً.
إذ أننا نالحظ اآلن يف قائد اجليش ،أو يف أي شخص آخر متسنّم ملنصب
هام جداً ،يف البالد اليت تتمتع بنوع من الدميقراطية ،إنهم يدققون إىل أبعد
احلدود يف أن يكون ملفه اجلنائي نظيفاً ،أي أن ال يكون قات ً
ال لشخص ولو
قبل عقود ،وال يكون سارقاً ،وال يكون خائناً ،وال يكون قد ارتكب جرمية
أخرى ،وهذا صحيح وضروري.
فإن الذي يريد أن يتسنّم منصباً رفيعاً جداً ،جيب أن يكون ملفه اجلنائي
نظيفاً إىل أبعد احلدود ،واحلساسية على ذلك مهما ازدادت فهي يف حملها،
لكن هذا ال يكفي.
ومن هنا ذهبنا إىل ضرورة توفري الضمانة الثالثة؛ ليكون اجليش حقيقة
ضامناً للعدل يف البالد ،بأن تكون هنالك حساسية مفرطة جتاه (الشاكلة
النفسية) لقائد اجليش ،وملفه احلقوقي واإلنساني ،بأن جتري مراجعة ملفه،
حتى يف عائلته ومدرسته وشركته ،وكيف كان تعامله مع أهله أو تالمذته أو
موظفيه؟.
فإن هذا اإلنسان الذي سيصبح قائداً للجيش وللقوات املسلحة( ،أو
رئيس اجلمهورية أو رئيس الربملان) ،إن كان يظلم أهله أو طالبه أو موظفيه،
فكيف نتوقع منه أن يعدل يف البالد؟.
ومن يظلم حني يتسلط على مخسة أشخاص فقط ،فكيف يصنع لو
أعطي سلطة على مخسة ماليني أو مخسني أو مخسمائة مليون أو أكثر أو
أقل؟.
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ومن الصحيح أن سجلّه هذا وتصرفاته هذه قد ال تكون نهائية لكنها
مؤشرات وهي إنذارات ،إذ ميكن أن يكون قد ظلم لفرتة من الزمن ،ولكنه
اهتدى الحقاً واستقام ،لكن هذا إنذار يشكل عالمة خطر ،إذ لعل هذا
اإلنسان (شاكلته النفسية) هي تلك.
بحث عن (ال ينال عهدي الظالمين)

ولذا نقول يف حبث استطرادي ـ لكنه حبث مهم جداً ،والبحث حمله يف
العقائد ـ إن قوله تعاىل :ﱫ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﱪ((( ،يعين :أن عهد
مل حتى لو ظلم يف ثانية واحدة من عمره
اهلل سبحانه وتعاىل ال ينال الظا َ
فقط .فمثل هذا ال يصلح أن يناله عهد اهلل سبحانه ،وقد تكون شاكلته
النفسية الواقعية هي تلك ،فهذا اإلنسان الذي ظلم حتى حلظة واحدة يف
حياته ،هو من تشمله اآلية الشريفة :ﱫ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﱪ(((.
وجه االستدالل:

إن الصور احملتملة يف طلب إبراهيم (عليه وعلى نبينا وآله السالم) هي
أربعة:
-1أن يكون قد طلب اإلمامة والعهد لذريته الذين كانوا ظلمة طوال
حياتهم ،وهذا الطلب مما ال يعقل صدوره عن نيب عظيم مثل إبراهيم
((( سورة البقرة.124 :
((( سورة البقرة.124 :
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كما ال خيفى.
-2أن يكون قد طلب اإلمامة لذريته الذين كانوا ظلمة يف خصوص الفرتة
اليت يراد إعطاء اإلمامة هلم ـ وكانوا قبلها عدو ً
ال ـ وهذا الطلب كسابقه أيضاً
مما ال يعقل صدوره عن نيب عظيم مثل إبراهيم.
-3أن يطلبها لذريته الذين كانوا عدو ً
ال طوال فرتة حياتهم فقط (يف مقابل
الشمول للصورة الرابعة أيضاً) ،وهذا الطلب وإن كان معقو ً
ال وصحيحاً،
إال أن جواب اهلل تعاىل ﱫ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﱪ يُظهر أن إبراهيم مل
يطلب خصوص هذه الصورة ،وإال ملا كان هناك أي ربط جلواب اهلل تعاىل
بالطلب ،ولكان قوله تعاىل :ﱫ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﱪ لغواً.
-4فلم يبق إال أن يكون طلب إبراهيم لنيل ذريته باإلمامة والعهد هو
يف حق من كانوا عدو ً
ال يف الفرتة اليت يراد إعطاء اإلمامة هلم ،لكنهم كانوا
ظلمة ولو يف ثانية قبل ذلك ،واملربر للطلب أنهم يف وقت الطلب عدول،
وأما املاضي فقد تابوا عنه ،لكن اهلل أجابه [لاَ يَنَ ُ
ال َع ْه ِدي َّ
ني] ،مما يعين
الظالمِِ َ
أن الظامل ولو للحظة واحدة يف عمره ال يصلح لإلمامة حتى وإن تاب.
وقد فصل العالمة اجمللسي يف "البحار"((( وغريه يف كتب الكالم ،أن
هذا غري مبين على أن املشتق حقيقة يف املنقضي عنه املبدأ ،فلرياجع.
ومثاله العريف ما جنده يف بعض دول العامل ,حيث يشرتطون يف رئيس
اجلمهورية مث ً
ال أو رئيس القضاء ،أن ال تكون له سابقة ،وإن كانت قدمية
وكان قد تاب عنها.
((( حبار األنوار :ج 25ص 104أبواب عالمات اإلمام و صفاته و شرائطه و ما ينبغي أن ينسب إليه و
ما ال ينبغي.
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الحساسية تجاه (الشاكلة النفسية) لقائد الجيش
وفيما يرتبط باملوضوع نقول :إن ﱫﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﱪ((( هي

ضابطة عامة ،ولذا فإننا ندعو املفكرين واملقننني والناس للدقة أشد الدقة
يف (امللف احلقوقي) ـ إضافة للملف اجلنائي ـ لقائد اجليش ،ورئيس أركان
اجليش وكبار الضباط األمراء ،وكذلك النواب يف الربملان ،وأنه طوال حياته
املاضية ,هل كان حقيقة مدافعاً عن الضعفاء واملستضعفني واألبرياء؟.
وهل كان مع املظلوم ضد الظامل أم ال؟.
سواء باملدرسة أم بالشركة أم بالوزارة ،وسواء أكان موظفا أم مديراً
عادياً ،وهل كانت تبدو منه بوادر للميل إىل الظامل ومع ذوي القوة ومع
ذوي املكنة أم ال؟.
وإن كل ذلك يشكل عالمة إنذار ويدق ناقوس اخلطر؛ وذلك الن أي
حادث حقوقي يف املاضي ،وإن كان بسيطاً قد يكشف عن (شاكلته النفسية)،
مما يعين أنه لو تسنم عرش القوة (يف قيادة اجليش يف مبحثنا مثالً) فلعله يطغى
وجير البالد إىل االستبداد.
ولتأكيد الفكرة وتكريسها بشكل أكثر عمقاً ودقة ـ وإن كانت الفكرة يف
تصوري من البديهيات ولكن ملزيد التوضيح ،ألن العامل يسري بطريقة أخرى
ـ أنه إذا كانت كان ألحدهم جتارة ،وأراد من شخص أن ينقل بعض أمواله،
مثل أن ينقل منه إىل زيد أو عمرو أمانة مالية ونقدية أو عينية ،فإذا كانت
املبالغ بسيطة فإنه يصح أن يعطيها إلنسان عادي أو موظف.
((( سورة اإلسراء.84 :
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لكن إذا تقرر أن يستخدم شخصاً يف شركته ،ويكون أمني الصندوق
والذي سيتكفل مبهمة استحصال النقود من البنك باملاليني ،عندئذ سيبدي
وسوسة أيضاً يف التحقيق عن ملفه تارخيياً ،وهل كان أميناً ويده نظيفة ،أم
أن هناك ثغرة يف حياته؟.
مثال آخر :إذا أراد أحدهم أن يستخدم بستانياً يف حديقته وبستانه،
فاملهم حينئ ٍذ أن يكون إنساناً ملتزماً بالفعل ،مبراعاة احلديقة والعناية بها،
أما أن تكون عينه نظيفة مث ً
ال فما دام البستان بعيداً فليس مهماً ،لكنه إذا أراد
أن يستخدمه لداره حارساً ،فالوضع خمتلف متاماً عن حارس بستانه ،فإنه
سيدقق يف خصوصياته أكثر وستكون أمانته البصرية وعفته شرطاً أساسياً.
وفوق ذلك إذا أراد أن يستخدم شخصاً كسائق ألهله وأوالده وبناته،
فإن الضرورة ستكون أكرب ليحقق عن ملفّه األخالقي بأكمله يف املاضي ،إذا
كان ذا غرية ومحية ومعرفة ،وإذا مل حيقق فهو مغبون وجاهل ،وقد ظلم
نفسه وأهله.
فكيف إذا كان املطلوب أن يُنتخب شخص قائداً أعلى للقوات املسلحة،
والذي يتحكم مبصائر اجليش وأفراد اجليش وهم باأللوف ومئات األلوف أو
باملاليني ،وأيضاً يتحكم مبصري األمة باملآل.
النتيجة

إن الضمانة الثالثة هي دراسة امللف الشخص هلذا القائد ،ال من حيث
سجله اجلنائي فقط ،بل من حيث (سجله احلقوقي) أيضاً ،مع أهله وأوالده
وغريهم ،وكيف كان يف املدرسة؟ وكيف كان يف الشركة؟ وكيف كان مع
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القريب والغريب؟.
مالك األشتر القائد ـ األنموذج

وهذا هو ما جنده يف مالك األشرت ،الذي انتخبه أمري املؤمنني وموىل
املوحدين علي بن أبي طالب قائداً أعلى للجيش ،حيث نالحظ أن ملفه
احلقوقي واجلنائي كان نظيفاً نقياً متميزاً ،بل إنه كان يف قمة القمة ،حقوقياً
بل وأخالقياً أيضاً ،وكان عاد ً
ال بأعلى درجات العدالة ،ونزيهاً بأعلى
درجات النزاهة ،وإنساناً بأعلى درجات اإلنسانية.
وإليكم الرواية التالية الشهرية نقرؤها من "سفينة البحار"((( كي نلفت إىل
بعض النقاط النافعة بل اجلوهرية ،وإمجال القضية أن مالكاً األشرت كان
مير بسوق ،فرماه واحد من عامة الناس حبجر أو ببندقة طني ،لكن مالك
األشرت مل يعاقبه ومل يعاتبه ،بل ذهب إىل املسجد ليصلي مستغفراً له .فلحقه
الرجل بعد أن عرف أن هذا هو مالك األشرت معتذراً منه ،لكن مالكاً تلقاه
بكل اخللق السامي واإلنسانية.
أما تفصيل القصة وما ميكننا أن نستلهم منها فهو:
(إن مالك األشرت كان جمتازاً بسوق) ،هنا عربة هامة :مع أنه كان القائد
األعلى للجيش لكنه كان جيتاز السوق وحده ،إذ يظهر من القرائن وسياق
القصة أنه كان وحده بال حراس أو مسلحني ،وبال كبكبة وبال دبدبة ،حيث
لو كان مالك مع مجاعة ،ملا استحقره ذلك الشخص ،وملا كان يتجرأ أن
يضربه ،بل تصور أنه من عامة الناس فأزرى به واستهان به.
((( مستدرك سفينة البحار :ج 5ص 355ما يف كتاب الغدير فيه.
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واآلن لنسأل :هل يوجد اآلن ملك أو حاكم أو قائد أعلى للجيش
جيتاز يف األسواق مبفرده؟ بل حتى مع الكبكبة؟ جند أن ذلك نادر الوقوع
وهذه القضية تكشف عن صفته األوىل وهي كونه :شعبياً متواضعاً ،فهكذا
شخص هو من انتخبه اإلمام قائداً أعلى للجيش ،وبذلك نكتشف جانباً
من حكمة اإلمام وعدله ،وكيف جيب على احلكومة اإلسالمية أن تكون.
ثم:
(وعليه قميص خام وعمامة منه) ،وهنا نقطة لطيفة هامة أخرى :حيث
موشى بالذهب
كان يرتدي قميصا خاماً ،وليس قميص حرير ،وال قميصا ّ
أو مطرزا باحلرير ،والقميص اخلام من األنواع البسيطة من األقمشة ،وهذه
تكشف عن صفته الثانية ،وهي كونه زاهداً ونزيهاً يف حياته الشخصية ،وكم
قائد جيش تعرفونه يف العامل ،عليه قميص خام؟!.
(وعمامة منه) ،وهذا هو األغرب إذ العمامة عادة هلا خصوصية ،إذ
ينبغي أن يكون قماش العمامة قماشاً متميزاً عن سائر األقمشة ،لكن عمامته
أيضاً كانت من نفس نوع القميص اخلام ،أي أنه اشرتى مث ً
ال ثالثة أمتار من
هذا القماش ،فاقتطع منه مرتاً وصنع منها عمامة ،وأي زهد هذا الذي يندر
وجوده حتى يف الناس العاديني ،فكم شخصاً ترى عمامته من نفس قماش
صايته أو مالبسه ،اليت هي بدورها أدنى من العادية؟.
(فرآه بعض السوقة) ،بعض الناس السوقيني العاديني( ،فأزرى بزيّه)،
أي :استحقره ،كون هذا النمط من الزي كان زي الفقراء ،فمن ردة فعل
السوقي يظهر أن القميص كان من النوع الداني وقيمته كانت دانية( ،فأزرى)
يعين :استهان به واستصغره واستحقر مالبسه وزيه.
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(فرماه ببندقة) من طني أو ما أشبه ذلك رماها عليه تهاوناً به ،ومن هذا
املقطع من الرواية أيضاً يظهر كما سبق أن مالك األشرت القائد األعلى للجيش
والقوات املسلحة ،كان لوحده ومل يكن معه حراس أو شرطة أو مرافقون.
بل لو فرض ـ على احتمال بعيد جداً وال شاهد له ـ أنه كان معه اثنان
أو ثالثة من احلراس ،فكم كانوا مهذبني ومؤدبني ،وكم كانوا قد تربوا
حقوقياً ،حتى أنهم مل يتعرضوا له ،بل ومل ينظروا شزراً إليه.
مر ومضى بدون أن يلتفت أبداً لذاك
(فمضى ومل يلتفت) ،أي أنه ّ
الطرف (يعنفه أو يعاتبه) ،بل إنه مل يلتفت إليه حتى يعرفه ،أي :إنه كان
مسيطراً على نفسه إىل هذه الدرجة ،ذلك أننا رمبا نعفو عن شخص ،إذا كنا
أقوياء النفس وقد بنينا على الصفح ،ولكننا مع ذلك حنب أن نعرف املعتدي
أو املؤذي ،إذ هذه طبيعة اإلنسان إذ ميتلكه نوع من الفضول ليعرف من أساء
إليه ،حتى لو عفا عنه ،أما مالك األشرت (فلم يلتفت).
(فقيل له) أي بعض الناس املتواجدين يف السوق ،والذين كانوا يعرفون
مالكاً ،قالوا له (ويلك) أي الويل لك من عذاب شديد ،ولعل املراد الويل
األخروي وليس الدنيوي ،إذ كيف يكون دنيوياً ومالك قد مضى؟!.
لكن حيتمل إرادتهم الويل والعذاب الدنيوي ،ألنهم يعرفون غضب
احلكام وانتقامهم وحيتملون وجود عيون ملالك وأنه سينتقم الحقاً( ،أتعرف
ملن رميت؟! .فقال :ال .فقيل له :هذا مالك صاحب أمري املؤمنني) ،يعين
قائد اجليش ،إذ الذي يبدو أن هذا هو املراد من صاحب أمري املؤمنني.
(فارتعد الرجل)؛ ألن يف مرتكزه الذهين ويف الرتاكم املعريف الذي
عنده ،أن القادة يف اجليش ويف كل العامل عادة ينتقمون ويعذبون ،فارتعد
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الرجل (ومضى إليه ليعتذر إليه ،وقد دخل مسجداً ،وهو قائم يصلي)،
يعين مالك.
(فلما انفتل) من صالته( ،انكب الرجل على قدميه يقبلهما)؛ ألنه
خياف من العقوبة الشديدة اليت عرف بها احلكام أو قادة اجليش السابقني.
(فقال مالك :ما هذا األمر) من هنا ،أيضاً يتضح أن مالكاً مل يعرفه إذ
مل يلتفت يف ذاك الوقت إليه ،فاستغرب العمل الذي يقوم به.
(فقال :أعتذر إليك مما صنعت).
(فقال مالك ):بكل هدوء (ال بأس عليك ،فو اهلل ما دخلت املسجد إال
يكتف فقط
ألستغفر لك) .وهذا يكشف عن غاية مسو النفس ،إذ إنه مل ِ
بالكف عنه وبالعفو عنه ،بل زاد عليه اإلحسان إليه بأن ترك أعماله ودخل
املسجد ليستغفر له.
واحلاصل :إن قائد اجليش ينبغي أن يكون كمالك االشرت قائداً مثالياً.
ومن احملبذ أن نشري يف ختام هذه القضية إىل ما ذكره يف "سفينة البحار"،
قال :قد ظهر من هذا اخلرب أن األشرت كان ممن يصدق عليه قوله
تعاىل :ﱫﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝﱪ ((( .وهلذا كتب أمري املؤمنني إىل أهل مصر ملا
بعث األشرت إليهم( :فقد بعثت إليكم عبداً من عباد اهلل) ،وصدق عليه أيضاً
معنى الشجاع يف قول أمري املؤمنني( :أشجع الناس من غلب هواه)((( .
((( سورة الفرقان.63 :

((( سفينة البحار :مادة شرت.
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وعليه ـ ويف إطار الضمانة الثالثة ـ جيب أن يدرس امللف احلقوقي واإلنساني
لقائد اجليش ،دراسة دقيقة جداً؛ ألن قادة اجليش وكبار الضباط ،واحلكام
الذين ينصبونهم يف البالد االستبدادية خاصة ،تكون عقليتهم ـ عادة ـ فوقية
استعالئية ،تدمريية وانتقامية.
وإليكم الشاهد اآلتي كمثال بارز على عقلية تريد اجليش للظلم ال للحق
والعدل ،تريد اجليش للفرد والشخص ال لصاحل النوع والناس ،يقول لينني:
(ال ميكن اعتبار القوات املسلحة حمايدة).
مبعنى أنه يريدها يف جانب املستبد واحلاكم اجلائر والقائد الشيوعي
املسيطر بالقوة ،ويرفض أن تكون القوات املسلحة حمايدة ،ويدعو إىل جذبها
إىل السياسية الشيوعية االستعالئية الفوقية ،وهو شعار أسوأ طغاة العصر،
والذي جعل اجليش كله يف خدمة الديكتاتورية الشيوعية الرهيبة.
وينقل عن أحد قادتهم ،قوله( :تسعة من عشرة من الشعب ال يريدونين
ويكرهونين وهذا ال يهم ،املهم أن العاشر هو مسلح يقف إىل جواري).
فهو يعرتف بأن تسعني باملائة يرفضونه ،لكنه يكفيه أن قوة مسلحة تقف
إىل جواره.
إن هذا النمط من الناس خميف جداً ،وإن عقلية قادة اجليش هي هكذا
عادة ،ﱫ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﱪ(((.
وأكرر مؤكداً :إن الضمانة الثالثة اليت ينبغي أن تتحقق بكل دقة ،هي أن
يدرس ملف حقوق اإلنسان ،هلذا الشخص املرشح هلذا املنصب ،ليجري
((( سورة العلق.7-6:
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التأكد متاماً من تارخيه ،بلحظات حياته ،وأن ملفه كان قمة يف النزاهة
احلقوقية ،كما كان قمة يف النزاهة اجلنائية ،وهنالك ضمانات أخرى البد
من توفريها ،نرتكها للمستقبل بعونه تعاىل.
()3
املبحث الثالث

اإلجابة عن التساؤالت ذات العالقة مبوضوع البحث
شورى المراجع في بالد المذاهب األخرى
السؤال:

ذكرمت من اخليارات :أن يقوم جملس شورى الفقهاء برتشيح شخص أو
أشخاص ملنصب قيادة اجليش ,وهنا يفرض السؤال نفسه ,وهو فماذا تقولون
يف البالد اليت أكثريتها من غري الشيعة من املذاهب اإلسالمية األخرى ،أو
البالد اخلليطة من الشيعة وغريهم؟ .فهل أمر الرتشيح لشورى الفقهاء أيضاً؟.
الجواب:

سبق الكالم حول اخليارات املتاحة لدور اجملتمع املدني يف تنصيب القائد
العام للقوات املسلحة ،وأن مؤسسات اجملتمع املدني ،إما بأمجعها ـ وهي
باأللوف ـ وإما بعضها تتوىل هذه املهمة ،وقد مت التطرق كمثال جمللس شورى
الفقهاء ((( ،إذا كان الفقهاء أو أكثرهم يقبلون بالتصدي ملثل ذلك ،ومل
((( يراجع حول هذه النظرية موسوعة "الفقه :ج 102-101الدولة اإلسالمية" ،و"الفقه :ج-105
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نرجح ذلك بل طرحناه كمجرد خيار (((.
واحلاصل أنه إما أن تقوم بعض مؤسسات اجملتمع املدني ـ كالنقابات
واالحتادات والعشائر واألحزاب أو كلها ـ برتشيح شخص لقيادة اجليش،
أو تقوم جهة أخرى بالرتشيح (كالربملان مثالً) ،ثم تقوم مؤسسات اجملتمع
املدني بانتخاب القائد األعلى للجيش والقوات املسلحة ،من بني املرشحني.
وكان من املقرتحات :أن يقوم جملس شورى الفقهاء ،برتشيح شخص
ملنصب القائد العام للجيش والقوات املسلحة ،وهذا فيما لو كانت األكثرية
من الشيعة ،لكن غالب البالد اإلسالمية هي خليط من الشيعة والعامة،
فينبغي أن ّ
يشكل جملس الشورى لبلد مكون من شيعة أو عامة من علماء
الفريقني ،كل حسب نسبته يف ذاك البلد ،وهذا اجمللس هو الذي يرشح هلذا
املنصب ،بعض الكفاءات اجلامعة للشروط.
ال هلذا املنصب ،ثم ينتخب الناس عامة شخصاً
كأن يرشح عشرة مث ً
منهم ،أو أن ينتخب اجليش من بني العشرة شخصاً.
املهم أن اخليارات خمتلفة يف ذلك ،وقد مت طرحها مبدئياً يف سياق البحث،
دون أن حندد إحدى اخليارات؛ ألنها مقرتحات وخيارات ملختلف املقننني
يف خمتلف البالد ،لذا نعرض صيغاً خمتلفة ،سواء للمتدينني مبجموعة من
املقرتحات ،أم لغري املتدينني مبجموعة من املقرتحات األخرى ،حتى تكون
 106السياسة ,وغريها لإلمام الشريازي ,و"شورى الفقهاء دراسة فقهية أصولية" للمؤلف ،و"شورى
الفقهاء املراجع" للشيخ ناصر حسني األسدي.

((( على أننا يف الواقع نرجح عدم تدخل الفقهاء يف الشؤون العسكرية واألمنية وحتى السياسية واإلدارية
 ،وإن كان هلم احلق يف إبداء وجهات نظرهم يف خمتلف املسائل.
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فسحة االنتخاب واسعة من بني هذه اخليارات ،وكي نكون قد قدمنا خيارات
عديدة على خمتلف املباني الفقهية أيضاً.
وهنا نشري إىل أن البحث ذو عرض عريض حول ماهية العالقة ،اليت
ينبغي أن تكون بني الشيعة والعامة ،قانونياً وعقدياً وحقوقياً ،ولكن نشري
بإجيا ٍز :فهنالك حبث عقدي ،يف العالقة احلاكمة بني الفريقني ،فإن للشيعة
آراء ومعتقدات ،والسنة هلم آراء ومعتقدات.
وهنا نقول :إن باب احلوار ينبغي أن يكون مفتوحاً؛ ألنه طريق الوصول
إىل احلقيقة ،فال يُظلم هذا الطرف أو ذاك ،بأن يكبت عن اإلدالء حبجته يف
ساحة احلوار ،وإمنا يكون املنهج قائماً على احلوار ،والشيعة على مر التاريخ
ساروا على هذا املنهج ،ولذا نرى كتب السنة مبختلف ألوانها وأشكاهلا،
موجودة عادة يف مكتبات الشيعة ،لكن قلي ً
ال ما نرى كتب الشيعة موجودة
يف مكتبات السنة.
فينبغي إذن أن يكون احلوار مفتوحاً ،والعلم متاحاً للجميع ،وكل
إنسان وما اختار ،ويف اآلية الشريفة :ﱫ ﮠ ﮡ ﱪ ((( ،ﱫ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﱪ ((( .
إذن يف مساحة العقيدة ،يف أصول الدين ،يف فروع الدين ،ينبغي أن يكون
باب احلوار مفتوحاً ،وجيب أن يتم ذلك كله يف اإلطار القانوني احلقوقي،
((( سورة البلد ,10 :يف قوله تعاىل:ﱫ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﱪسورة البلد.11-8 :

((( سورة سبأ ,24 :يف قوله تعاىل :ﱫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﱪ.
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الذي ينبغي أن حيكم العالقة بني املذاهب؛ ألن املسلم يف بلد اإلسالم،
شيعياً كان أم سنياً حمقون الدم ،وال جيوز هدر دمه ،وحمفوظ العرض،
وحمفوظ املال أيضاً ،ومجيع حقوقه املشروعة حمفوظة ،ويف الرواية  :لِئَلاَّ
يَ ْت َوى َح ُّق ْام ِر ٍئ ُم ْس ِل ٍم(((  ،على التفصيل الذي ذكره الوالد يف كتاب
موسوعة "الفقه :ج 108-107االقتصاد".
وأما ِمن الناحية القانونية ـ يف موطن البحث ـ فلو فرض أن بلداً نصفه
شيعة ونصفه سنة ،أو أكثره شيعة أو أكثره سنة ،فما هي الصيغة؟.
ويف اجلواب نقول :إن السيد الوالد (رمحة اهلل تعاىل عليه) يرى يف كتيب
"كيف نجمع شمل المسلمين" أن اإلطار العام لصيغة العالقة ،هي ـ ببيان
أختص ُره ـ إذا كان البلد أكثريته املطلقة شيعة ،فمن الطبيعي أن احلكومة
مبسط ِ
تكون لألكثرية ،وعندئذ حيكم جملس شورى الفقهاء باألكثرية يف الشؤون
العامة ،مع إحراز رضا الناس .وإذا كان البلد أكثريته سنة ،فهنا حيكم البلد
فقهاء السنة باألكثرية يف الشؤون العامة ،بشرط إحراز رضا الناس ،ولكن
يف كلتا احلالتني ينفذ حكمهم فيما يرتبط بتلك الطائفة احملددة من الشؤون
العامة.
أما إذا كان هنالك شأن عام يرتبط بالفريقني ،فريى الوالد أن أكثرية كال
اجمللسني ينبغي أن تراعى ،يعين جملس فقهاء الشيعة بأكثريتهم ،وجملس
فقهاء السنة بأكثريتهم ،فإذا توافقت األكثريتان على أمر يرتبط بشؤون البلد
بشكل عام ،ويرتبط مبصائر كلتا الطائفتني ،مثل شؤون احلرب اليت ال
((( مستدرك الوسائل :ج 17ص 447ب 46ح.21826
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تقتصر تأثرياتها السلبية على الشيعة فقط أو على السنة فقط ،وكذا املعاهدات
الدولية ،ففي هذه احلالة ينفذ رأيهم ال غري ،وهلذا احلديث تفصيل نرتكه
ملظانه.
مراجع التقليد والمؤسسات الخدمية
السؤال:

إن الدولة اليت شعبها مسلمون ،وفيها مراجعها األعالم ومواطنوهم،
ولديها ثروة معدنية ونفطية ،تعد من املغامن اليت شرع فيها الشارع اخلمس،
وخص اإلمام أو نائبه بالتصرف فيها خلدمة اجملتمع وتنفيذ حاجاته ،فلماذا
ال يتوىل املراجع استغالل هذا احلق ،إلقامة الضمان والتكافل االجتماعي يف
الدولة اإلسالمية؟.
الجواب:

السؤال مبضمونه يتعلق بدور املرجعية والعلماء يف حياة األمة ،وخالصته
أن املراجع تصل أليديهم األمخاس والزكوات ،فينبغي أن يهتموا أيضاً
بسائر املؤسسات أو املرافق اخلدمية ،وليس أن يهتموا فقط ببناء املساجد
واحلسينيات ،وإمنا عليهم أيضاً أن يهتموا باملؤسسات اإلنسانية واخلدمية
األخرى ،كاملستشفيات واملكتبات ،ودور إيواء األيتام ،ومراكز التأهيل،
وصناديق اإلقراض اخلريي.
واجلواب على هذا السؤال حول هذا األمر طويل ،لكن نكتفي باإلشارة
لبعض األجوبة عرب النقاط التالية:
إن الكثري من الناس هلم تصور مبالغ فيه جداً ،عن حجم
النقطة األولىّ :
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األموال اليت تصل للمراجع العظام ،فليس األمر كما يتوهمون؛ ألن األموال
عادة بيد الدولة ،اليت بيدها املعادن والثروات والضرائب وغري ذلك ،وإمنا
املراجع تصل بأيديهم نسبة ضئيلة جداً من األموال ،وهي األمخاس.
إذ ليس كل الناس ملتزمني بدفع اخلمس ،وال كل الناس ملتزمون
خيمسون ويزكّون،
بالزكاة ،بل لعل األكثرية ليست ملتزمة بهما ،ثم إن الذين ّ
ال يدفع كلهم تلك األموال للمراجع ،بل إن كثرياً منهم قد يتصرف يف تلك
األموال ،بإجازة أو بدون إجازة ،إذن األموال اليت تصل إىل أيدي املراجع،
هي بالقياس إىل ما حتصل عليه الدولة ،تقريبا ال شيء.
النقطة الثانية :إن املراجع الكرام هلم إجنازاتهم وإسهاماتهم الكثرية يف
جمال املؤسسات اإلنسانية واخلدمية واملعرفية يف هذه احلقول ،ويكفي يف هذه
أن الوالد (رمحة اهلل تعاىل عليه) كان
العجالة أن أشري إىل مثال واحد وهو ّ
من املراجع الذين يبذلون أقصى اجلهود يف هذه احلقول ،فقد أسس الكثري من
املدارس ،ومن املستوصفات الصحية ،ومن مؤسسات اإلقراض اخلريية،
اليت كانت تعنى بإقراض الناس بدون ربا وبدون أرباح ،وبشروط ميسرة.
رغم أن احلكومات اجلائرة شنت حروباً شعواء عليه ـ بل وعلى أي مرجع
آخر يتصدى ملثل هذه األدوار ـ ألن احلكومات خيارها البنك ،والبنك مبين
على الربا ،وعلى سائر األمور غري الشرعية ،مثل بيع الكالي بالكالي.
لذا فإن احلكومات املستبدة عادة حتارب املراجع ،خاصة إذا تصدوا
هلذه األدوار ،ولكن مع ذلك فإن الوالد كنموذج ،أسس الكثري من صناديق
اإلقراض اخلريية ،وأيضا شجع صحبه والوكالء واملقلدين ،فأسسوا الكثري
الكثري من املؤسسات مبختلف فعاليتها.
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وكذلك أسس العديد من امليامت(((  ،إضافة إىل الكثري من املكتبات اليت
تعنى بالفكر ،وخدمات أخرى كثرية فض ً
ال عن املساجد واحلسينيات.
ورمبا يستطيع الباحث أن جيد أمساء العشرات منها يف بعض الكتب ،اليت
كتبت عن هذا احلقل ،وعن السيد الوالد الشريازي ،وأيضاً املؤسسات
املختلفة اليت أسسها الكثري من املراجع ممن هلم هذا االهتمام.
فمع قطع النظر عن أن األموال اليت تصل بأيديهم ليست بكثرية،
ولو قطعنا النظر عن أن احلكومات حتاربهم حتى يف هذه األدوار ،جند أن
جمموعة من املراجع ـ من رحل منهم ومن ال يزال حياً حفظهم اهلل ـ كالسيد
الربوجردي وغريه(((  ،ومنهم مراجع ال يسع املقام لذكرهم ،اهتموا بهذه
اجلوانب ،حتى اهتموا بأشياء بعيدة عن أذهان الناس.
مث ً
ال اهتموا بتأسيس مؤسسات للختان اجملاني ،والذي قد يستغرب ذلك
البعض ،أن مرجعاً يتصدى للتشجيع ملثل ذلك ،فتؤسس مؤسسات تراعي
وضع الفقري ،الذي ال جيد أجر اخلتان وهو واجب شرعاً كما هو واضح.
وليس فقط هذا املثال املذكور ،فقد أسست بتشجيع بعض املراجع
(جزاهم اهلل خرياً) بدعمهم دورات للمياه يف املدن املقدسة؛ نظراً إىل توافد
الزوار املليوني إىل كربالء املقدسة والنجف األشرف ويف غريهما.
عليه نستخلص من هذا الطرح ،أن املراجع قد قاموا بهذا األمر ،وال
نقول بأن الكل قد استوفى القيام بكل هذه األدوار واملؤسسات ،إذ لعل
((( مجع ميتم وهي دور رعاية األيتام.

((( ومنهم :السيد الشريعتمداري والسيد الكلبايكاني واملريزا الشريازي الكبري والسيد احلكيم (رمحهم
اهلل مجيعاً وحفظ اهلل الباقني) وآخرون كثريون.

297

مرجعاً ليست عنده طاقة لذلك ،أو رمبا يشخص املرجع أن أولويته هي
املدارس ال احلسينيات مثالً ،أو ذاك النمط املعني من املؤسسات وليس غريه،
ولكن كان هناك الكثري من املراجع ،الذين اهتموا بهذه اجلوانب بأكملها.

الف�صل العا�رش
مقاصد العدل وضمانات األداء
املهين للقوات املسلحة

مقا�صد العدل و�ضمانات الأداء املهني للقوات امل�سلحة

املقدمة

مضى البحث يف إطار العالقة بني الدولة والشعب ،وتبني ضرورة البحث
يف البصائر القرآنية ،يف حبث العدل ومعامله ،وضمن حمور الضمانات اليت
ينبغي أن تتوفر يف اجليش ،لكي تضمن استقامته ونزاهته وعدالته وليس
حياديته فقط ،فيما لو نشب نزاع وخالف بني احلكومة وبني الشعب ،أو يف
احلاالت األخرى ،وتبينت احلاجة البحثية للتعمق يف هذه الضمانات ،من
خالل التدبر باآلية الشريفة ،والنظر يف البصائر القرآنية.
الغاية

بيان البصائر القرآنية لبيان مفهوم العدل ومقاصده ،ومن ثم االستدالل
منها على معامل الضمانات وسياقاتها وأنواعها ،لتحديد األداء املهين السليم
للقوات املسلحة ،من خالل االستقامة والنزاهة والعدالة ،وليس احليادية
فقط ،ثم اإلجابة على التساؤالت ذات العالقة مبوضوع البحث
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()1
املبحث األول

بصائر قرآنية
في بيان معالم العدل وأصنافه
 -1معنى العدل
البصيرة األولى:

إنه حيث أمر اهلل تعاىل باحلكم بالعدل ،فالبد من السؤال ماذا يعين
العدل؟.
جنيب بأن العدل قد عرف بتعاريف شتى خمتلفة ،إال أنها تلتقي وتصب يف
مصب واحد ،فمن تعاريفه :إن العادل هو (الذي يضع األشياء مواضعها).
ومنها :إن العادل هو (الذي ال مييل به اهلوى فيجور يف احلكم).
وهنالك تعاريف أخرى للعدل وللعادل لعلنا نتطرق هلا الحقاً .فالعادل
هو الذي يضع األشياء يف مواضعها ،وهو الذي ال مييل به اهلوى أو األهواء
النفسانية فيجور يف احلكم ،سواء يف عائلته أم يف شركته أم يف حكومته ودولته
وسلطته.
 -2أصناف العدل
البصيرة الثانية:

إن العدل ميكن تصنيفه إىل أصناف ثالثة:
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الصنف األول ،هو العدل يف احلكم.
الصنف الثاني ،هو العدل يف طريقة احلكم وكيفية احلكم ،وال يغين
ال يف احلكم ،لكنه مل يكن عاد ً
األول عن الثاني .فلو كان اإلنسان عاد ً
ال يف
طريقة وكيفية تفعيل وتنفيذ تلك العدالة ،مل يكن عاد ً
ال.
والصنف الثالث ،هو العدل يف نتائج احلكم االختيارية ،ويف اآلثار
البعيدة املدى ،النامجة عن ذلك احلكم.
أ -العدل في الحكم

وتوضيح ذلك باختصار :إن العدل تارة يقصد به (العدل يف احلكم)،
وذلك بأن يعطي اإلنسان كل ذي حقه ،وهذا هو العدل باملعنى املتعارف
واملتداول .فلو جاء متنازعان إىل شخص ،فعلى القاضي أن يعطي لكل
منهما حقه.
وكذلك يف إطار الدولة ،لو حدث نزاع بني وزير وشخص أخر بسيط،
مثل مزارع أو عامل ،أو بني املوظف البسيط ورئيسه يف العمل أو الشركة،
فيجب أن يُعطى ذو احلق حقه ،حتى إذا كان هو املزارع أو العامل ،أو
املوظف البسيط ،الذي ترافع إىل القاضي يف مقابل رئيس الشركة.
وكذلك يف أية خالفات حتدث بني السلطة وبني قطاع من الناس ،بني
احتاد أو نقابة أو حزب أو تنظيم أو جتمع ،فكيف لو حدث النزاع بني السلطة
وبني عامة الشعب!.
ب -العدل في كيفية الحكم

والصنف الثاني من أصناف العدل ،هو يف كيفية احلكم ويف طريقة احلكم،
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فقد يكون احلكم مبا هو هو عاد ً
ال ،إال أن الكيفية تكون غري مستقيمة ،وغري
ذات استواء ،فهذا أيضاً ال يعد عد ً
ال ،ويظهر ذلك لنا جلياً يف قصة أبي
األسود الدؤلي ،مع سيد املوحدين وأمري املؤمنني علي بن أبي طالب (عليه
صلوات املصلني).
فقد كان أحد القضاة هو أبو األسود الدؤلي ،الواضع لعلم النحو بتوجيه
أمري املؤمنني ،لكن أمري املؤمنني عزله عن القضاء .فجاء إىل أمري املؤمنني
مستوحشاً ومتسائالً( :يا أمري املؤمنني ،مل عزلتين وما خنت وما جنيت!).
واخليانة يف األموال واجلناية يف النفوس ،وهنا نالحظ قمة احلرية ،حيث
كان بإمكان املوظف أن يعرتض وحيتج على احلاكم وعلى القائد األعلى
للقوات املسلحة ،على أمري املؤمنني بكل حرية.
فأجابه أمري املؤمنني (عليه الصالة وأزكى السالم) مبا يوضح أنه مل يكن
السبب وجود إشكال عليه يف احلكم نفسه ،بل لقد كان عاد ً
ال بالفعل يف
احلكم ،يف الصنف األول من احلكم ،حيث مل جين ومل خين ،بل السبب
هو عدم عدله يف طريقة احلكم.
قال أمري املؤمنني  :إني رأيت كالمك يعلو على كالم الخصم(((.
أي أن املشكلة كانت يف طريقة احلكم ،مل تضع األشياء مواضعها،
فاملفروض إن القاضي عندما يتكلم فينبغي أن ال يعلو صوته صوت
اخلصمني ،حتى ال يتهيباه وخيشياه منه.
إذ أن طبيعة الناس عندما يأتون إىل قاض أن تتملكهم املهابة فيتلجلج
((( عوالي الآللي :ج 2ص 343باب القضاء ح.5
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حبجته ،ففي احلادثة مل يكن أبو األسود الدؤلي ،قد جار وال خان يف احلكم،
بدليل تقرير األمري له على كالمه ،لكن مشكلته كانت يف طريقة احلكم،
 إني رأيت كالمك يعلو على كالم الخصم.
ومن هذه القضية نعرف أن القضاة يف عهده كم كانوا مثاليني وإىل
أبعد احلدود ،وهذه هي حكومة أمري املؤمنني اليت التف حوهلا الناس
حتى اآلن ،وأن البشرية هي أحوج ما تكون إىل مثل هذه احلكومة.
وفيما يرتبط بصلب حبثنا يف اجليش واحلكومة والسلطة ،فإن امللك أو
يرض به الناس ،فإن املظهر األول
القائد أو القائد األعلى للجيش ،إذا مل َ
للعدل أن يتنحى عن احلكم فوراً ،وأن يضع األشياء مواضعها؛ ألنه ال
يعدو كونه وكي ً
ال للناس ،فكيف يبقى دون رضاهم؟!.
ثم إذا عزله الناس فكيف يتشبث باحلكم رغم أنوفهم؟!.
وقد مت التطرق سابقاً إىل العالقة بني احلاكم والشعب ،وأن احلاكم
وكيل ،أو مأذون ،أو أجري ،أو بعقد مستأنف((( .
واحلاصل :إنه إذا كان على احلاكم أن يتنحى عن احلكم ،فلو تنحى
فقد عدل وأحسن ،وقد وضع األشياء مواضعها ،وهذا يكشف عن أنه مل
ميل به اهلوى وحب الرياسة ،فيتشبث بالسلطة فيقتل األلوف من الناس،
لشهوة الرياسة ،مع أن السلطة زائلة وأيام الدنيا معدودة ،ومن ورائهم
عذاب غليظ وشديد.
وأما املظهر الثاني للعدل فإنه يتجلى يف طريقة التنحي ،إذ ال يكفي
((( وعلى أي حال وصورة فال حيق له أن خيالف الشروط وأن جيرب الناس على ما ال يرضون.
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التنحي عن احلكم يف كونه عد ً
ال ،إذ أنه لو تنحى عن احلكم ،ولكنه سلّم
األمر للعسكر واجليش فهذا ليس عد ً
ال ،وليس وضعاً لألمور مواضعها؛
ألن اجليش جيب أن ال يتدخل يف قضايا السياسة واحلكم ،ألن مهمته حمددة
ومعينة وخاصة هذا أو ً
ال.
وثانياً ألن أي نوع من تدخل اجليش يف السياسة يشكل خطراً على
السـوقي (املدى اإلسرتاتيجي)،
احلريات يف البلد ،وعلى األمن يف املستوى َ
وإن كان يف املستوى التعبوي (املدى التكتيكي) قد يتخيل بأن تدخل اجليش
هو لصاحل البلد ،واحلال أنه يف املدى االسرتاتيجي فإنه حيطم أسس اجملتمع
املدني ،سواء كان التدخل سافراً أم خفياً.
إذن جيب أن يكون التنحي عن احلكم ،من حيث الكيفية أيضاً بالعدل،
وذلك بأن يسلم األمر مث ً
ال إىل الربملان ،الذي هو األقرب إلرادة الناس يف
الفرتة االنتقالية ،إىل أن جتري انتخابات عامة.
بل إننا نرى أن تسليم األمور بيد نائبه أيضاً خطأ وظلم؛ ألن الناس ال
يقبلونه هو فكيف بنائبه؟! وهو فرعه؟! اللهم إال إذا رضي الناس بذلك يف
الفرتة االنتقالية.
منوذج آخر :أن يتنحى ولكن بعد فرتة طويلة ،بعد أن يقمع املتظاهرين،
أو حتى بعد نوع مماطلة متشبثاً بسالح الوقت ومتذرعاً بذريعة (املفاوضات)
مع الناس؛ ألن مثله كمثل خادم انتهت مدة العقد معه فانتهى العقد واحنل،
أو كمثل خادم أخل بالشروط ،يفسخ املستأجر العق َد ،فإنه يعزله وانتهى
األمر.
وليس له احلق يف التمسك بكرسي احلكم حتت حجة (املفاوضات)،
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فارضاً نفسه وفارضاً مفاوضاته على الناس رغماً عنهم ،كال ..ال حيق له
ذلك أبداً.
ويف مثال اجتماعي ال بأس أن نسوقه :جند أن كثرياً من الناس يف
اإلرث مثالً ،يظلم األوالد الكبار والزوجة أو البنات أو األوالد الصغار،
فال يعطونهم حصتهم ،هذا ظلم يف احلكم نفسه ،لكن كثرياً من الناس قد
يعطي ،ولكن بعد أن يؤذي وبعد أن يزعج الطرف اآلخر ،فيعطي املرأة مث ً
ال
إرثها ،ولكن بعد حماكاة ومداوالت وضغوط.
فإن هذا قد أعطى وقد عدل حيث أعطى ،إذ أوصل احلق إىل ذي احلق،
ولكن مل يراع العدل يف كيفية العطاء ،إذ أعطى مبنة أو بعنجهية ،أو بعد
مماطلة ،حتى لكأنه هو صاحب احلق والفضل عليها ،أو عليهم ،فهذا أيضاً
هو نوع من الظلم.
إذن فالعدل ال يتحدد بالعدل يف ذات القضية وجوهرها ،بل العدل أيضاً
مفهوم يتسع ليشمل يف كيفية تنفيذ احلكم ،وكيفية العطاء وكيفية األخذ
وكيفية اإلدارة ،فاملوظف الذي يستحق الرتقية ،فيرُ ّقى هذا عدل ،وخبالفه
فهو ظلم ،لكن لكيفية الرتقية أيضاً قسط من املعادلة ،فإن كانت مع املن
واألذى فهو ظلم ،وهكذا يف سائر املقامات.
ج -العدل في نتائج الحكم

والصنف الثالث من العدل ،هو العدل يف النتائج ،إذ قد يكون العدل
يف احلكم حمققاً ،والعدل يف كيفية تنفيذ ذلك احلكم متوفراً ،لكن ال تكون
هنالك عدالة ـ أي وضع لألشياء مواضعها ـ يف النتائج.
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وموضع الشاهد يف هذا املبحث ،هو أن العدل مفهوم عام ،يشمل هذه

األصناف الثالثة بأمجعها ،سواء يف القضايا الشخصية أو النوعية.

ويتضح ذلك باستخراج املثال والشاهد من اآلية الشريفة :ﱫ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﱪ (((  ،حيث لو لوحظت

القضية بذاتها ،وأنه كيف خرق اخلضر سفينة هؤالء األيتام؟ فقد يتصور بأنه

ظلم.

لكن إذا لوحظت النتائج ،وأنه لو مل يتم هذا اخلرق للسفينة ،لصادرها
ذلك امللك اجلبار ،لكان هذا الفعل بنفسه عد ً
ال كما صرح اخلضر بعدها

بالنتائج البعيدة املدى خلرقة للسفينة.
هل ُتجرى الحدود اآلن؟

أما مورد االبتالء ومثار الشبهات فهو (احلدود) ،وكان السيد الوالد

يرى بأنها ال جترى يف صور كثرية ،ومن تلك الصور ما إذا مل يكن النظام من
حيث اجملموع نظاماً إسالمياً.
مبعنى عدم كونه نظاماً ملتزماً باالقتصاد اإلسالمي ،ومطبقاً لقوانينه
وتعاليمه ،فكيف تجُ رى احلدود عندئ ٍذ بأن تقطع يد السارق مثالً ،واحلال أن

االقتصاد اإلسالمي غري مطبق؟!.

وكيف يلتزم احلاكم بتطبيق احلدود اإلسالمية ويرتك وراء ظهره قاعدة

((( سورة الكهف.79 :
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(((
(((
َّاس �يَْرُز ُق
األرض هلل ولمن َع َم َرها  ،أو (من حاز َملَك)  ،أو  َدعُوا الن َ
ض ُه ْم ِم ْن �بَْع ٍ
ض((( ؟!.
اللَّهُ �بَْع َ
أليس هذا مصداق :ﱫ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﱪ (((.

وكذلك إذا كانت احلريات غري موفرة ،وكان احلاكم مستبداً ،وهو حيكم
عباد اهلل وبالده بطريقة حكم فرعون ،فكيف يصح له حينها تطبيق احلدود،
وهو مل يطبقها على نفسه ،بل هو أو ً
ال من ينبغي أن جترى عليه حدود اهلل(((.
ومن العلل :إن من مباني وأسس النظام اإلسالمي العام ،ومن مقاصده
هو (العدل) ،وهو يالحظ بالقياس إىل اجملموع ،وليس قضية منعزلة.
وقد ذكر هذا الشرط السيد الوالد يف كتاب "الفقه :ج102-101
الدولة اإلسالمية" ويف كتاب "الفقه 106-105 :السياسة" وفي "الفقه:
ج 88-87الحدود" من موسوعة الفقه ،وأضاف :من الشروط أن ال يسبب
إجراء احلدود ،تلويث مسعة اإلسالم أو املسلمني ،فمضافاً إىل شرطية كون
النظام اإلسالمي مطبقاً ،يلزم مالحظة هذه القضية أيضاً؛ أن ال يسبب
((( الكايف :ج 5ص 279باب يف إحياء أرض املوات ح.2

((( هذه قاعدة فقهية ،تسامل عليها الفقهاء ،واشتهرت على ألسنتهم ،ووردت يف كتبهم االستداللية،
وهي ليست برواية أو حديث ،بل ورد ما يقرب منها يف" :الكايف" و"من ال حيضره الفقيه" و"تهذيب
َع َعلَى
األحكام" و"وسائل الشيعة" ،وهو أَ َّن أَ ِم َري المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني ُسئِ َل َع ْن َر ُج ٍل أَبْ َص َر َطيرْ اًَ ،فتَبِ َع ُه َحتَّى َوق َ
َ
َ
َه؟َ .ف َق َ
َت.
َج َاء َر ُج ٌل َ
ال :لِل َْعينْ ِ َما َرأ ْتَ ،ولِلَْي ِد َما أ َخذ ْ
آخ ُر َفَأ َخذ ُ
َش َج َر ٍة .ف َ
((( وسائل الشيعة :ج 17ص 445ب 37ح.22957
((( سورة البقرة.85 :

((( وتشري إىل ذلك رواية اإلمام الرضا مع املأمون يف قضية إجراء احلد .راجع مستدرك الوسائل:
ج 18ص 33-32ب 28ح.21935
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إجراء احلدود ،تلويث مسعة اإلسالم واملسلمني.
بل نقول :إن بعض هذه الدول اليت تدعي اإلسالم ،واليت تطبق احلدود،
متظاهرة بأنها احلامية لإلسالم ،هي يف الواقع مزيج من الكذب ومن الدجل؛
فمن جهة جند أن هؤالء مل يطبقوا النظام االقتصادي اإلسالمي ،وال عملوا
باملنهج السياسي اإلسالمي ،وال التزموا بالعدل االجتماعي اإلسالمي ،ف ِل َم
يتشبثون باحلدود فقط؟! إن عليهم لو كانوا مسلمني التمسك بها بأمجعها.
ومن جهة ثانية ،مل تالحظ تلك الدول املستبدة اآلثار السلبية الكبرية
اخلطرية النامجة على ذلك واملرتتبة عليها .ومن جهة أخرى ،فإن اهلدف من
وراء هذا الدجل هو إعطاء الشرعية حلكومة هذا امللك أو ذلك القائد؛ إذ
حياول بذلك أن يسبغ الشرعية على حكومته ،متذرعاً يف كونه حامي محى
اإلسالم حبجة إجرائه للحدود؛ قطع يد السارق أو رجم الزاني وجلده.
لكنه إذا كان حامي محى اإلسالم واملسلمني أو ولي أمرهم ،ف ِل َم مل يوفر
فرص العمل للناس ،مئات األلوف أو املاليني من العاطلني عن العمل؟!.
يقض على التضخم ،بتطبيق قوانني اإلسالم ،من قبيل األرض
ولمِ َ لمَ ْ ِ
ٍ (((
(((
ض ُه ْم ِم ْن �بَْعض
َّاس �يَْرُز ُق اللَّهُ �بَْع َ
هلل ولمن َع َم َرها  ،ومن قبيل  َدعُوا الن َ
ونظائرها؟!.
هذه القوانني اليت إذا طبقت ،فإن معدالت التضخم والفقر والبطالة
سوف تتقلص وتتقلص إىل أن ختتفي.
ثم نقول :ملاذا ال يطلق للناس حرياتهم ،مع أن ذلك من أهداف بعثة
((( الكايف :ج 5ص 279باب يف إحياء أرض املوات ح.2
((( وسائل الشيعة :ج 17ص 445ب 37ح.22957
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رسول اهلل حيث يقول اهلل تعاىل :ﱫ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﱪ ((( .فإنه إذا أراد أن يكون حامي محى اإلسالم حقيقة،

فعليه أن يطبق أهداف النيب ،اليت صرح بها القرآن الكريم.
إذن التشبث بتطبيق احلدود فقط ،وإهمال باقي األسس والقوانني
اإلسالمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية هو الدجل بعينه ،وهو ليس
عد ً
ال.
إنه جيري احلدود لكي يسبغ شرعية متوهمة على حكمه ،وهذا هو الظلم
واجلور يف واقعه ،وهذا احلاكم قد مال به اهلوى ،لكي يكرس سلطانه
وسلطته وحكومته وواليته ،فيتمسك بهذه الظواهر ،واليت ال جيوز شرعاً
إجراءها ،بدون حتقيق سائر الظواهر والبواطن أيضاً.
ويعين ذلك أنه بدون تطبيق سائر قوانني اإلسالم ،ال جيوز له أن جيري
هذه احلدود؛ فإن احلدود تدرأ بالشبهات ،وما ذكرناه يعد من مصاديق شبهة
الفقيه على أقل تقدير ،لو مل نقل بأنه تورث االطمئنان ،بعدم جواز إجراء
هذه احلدود يف هذه الظروف.
إذن العدل جيب أن يكون من حيث القضية بنفسها ،ثم العدل من حيث
الكيفية وطريقة التنفيذ واآلليات املستخدمة واملتبعة ،ثم العدل من حيث
إحراز النتائج والتوقي عن املضاعفات السلبية ،وللبحث حول هذا املوضوع
جمال آخر ،ونكتفي ها هنا بهذا املقدار يف هذه اآلية القرآنية الشريفة.

((( سورة األعراف.157 :
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()2
املبحث الثاني

ضمانات استقامة اجليش وحياديته
ضمانات الستقامة الجيش

ونعين بالضمانات :تلك التقنينات واألسس والضوابط واآلليات ،اليت
حتول دون أن يتحول اجليش إىل أداة بيد السلطة ،اليت مييل بها اهلوى ،فال
حتكم (بني الناس) بالعدل ،وال (على الناس) بالعدل.
إن إصرارنا وتأكيدنا على الضمانات؛ لكي يكون اجليش يف موضعه
الالئق به ،وال يتجاوز حدوده ،فيكون كابوساً على رقاب الناس واألمة،
وقد مت التطرق إىل ثالثة منها يف املبحث السابق ،وننتقل اآلن إىل الضمانة
الرابعة.
 -4التثقيف الحقوقي للجيش

الضمانة الرابعة ـ وهي ضمانة مهمة ـ من ضمانات استقامة اجليش
ونزاهته ،وعدم حتوله إىل أداة قمعية بيد املستبدين ،بل وعدالته فوق حياديته
ـ حيث إننا ال نرى أن اجليش جيب أن يكون حيادياً ،فيما لو حدثت هنالك
خالفات جوهرية بني الدولة وبني الشعب ،على العكس ممن يرى أن اجليش
ينبغي أن يقف على احلياد؛ وذلك ألن اجليش ينبغي أن يدافع عن املظلوم
وليس عن الظامل ،وال يصح أن يسكت ويتفرج ،وهذا حبث قد نتطرق له
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الحقاً إن شاء اهلل تعاىل ـ هي:
(التثقيف احلقوقي) املكثف واملركز واملتواصل للجيش ،بكافة درجاته،
قادة كانوا أم ضباطاً أم منتسبني أم جنوداً عاديني .فإن التثقيف املكثف
واملتواصل واملركز للجيش حقوقياً ،هو من الضمانات الستقامته يف مجلة
من األبعاد ،ومنها :اليت ختص العالقات العسكرية املدنية ،أي عالقة اجليش
بالشعب؛ وذلك ألن الكثري من اجليوش ـ خاصة يف الدول االستبدادية ـ ال
يعرف أكثر أفرادها حدود عالقتهم مع الناس ،وما هو إطار العالقة بني
اجلندي وبني اإلنسان العادي ،وبني اجليش كجهاز وبني النقابات ،والربملان
واالحتادات واألحزاب.
وهذه مسألة حيوية جداً ،وهي املعرفة بضوابط العالقات العسكرية ـ
املدنية ،ما هي احلدود فيها؟! وعلى األقل ما هو الضابط اجلوهري والرئيسي
فيها؟!.
وهنا نشري فقط جلوهر الرابطة بني الطرفني ،وهو أن اجليش خادم للناس
ال غري ،هذا هو جوهر العالقة :إن هذا يف خدمة ذاك ،وذلك متاماً مثل
العالقة اليت حتكم احلارس مبن يعمل له ،إذ ال حيق له أن يتحول رئيساً
يفرض قراراته وقوانينه ،بل هو جمرد حارس بأجر.
فعلى اجليش أن يعرف جوهر موقعه ،وأنه بالنسبة للناس هو التابع وليس
القائد ،وهو املقود الذي ميشي وراء الناس ،وحسب تعبري أمري املؤمنني وموىل
املوحدين يف "نهج البالغة" :فَالْـجنُ ُ ِ ِ
الر ِعيَّ ِة((( .
صو ُن َّ
ود بِِإ ْذن اللَّه ُح ُ
ُ
((( نهج البالغة :رقم 53ومن كتاب له كتبه لألشرت النخعي ملا واله على مصر وأعماهلا حني
اضطرب أمر أمريها حممد بن أبي بكر.
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العلة الغائية للجيش

وبتعبري آخر :إن اجليش له الطريقية ال املوضوعية ،فغاية اجليش هو:
الدفاع عن الوطن ،واحملافظة على أعراض الناس ،وعلى أمواهلم ،وعلى
أنفسهم ،وعلى حقوقهم بشكل عام.
فالعلة الغائية للجيش هي احلفاظ على هذه األمور اخلمس :الوطن،
واألنفس ،واألعراض ،واألموال ،واحلقوق ،يف مقابل هجمات األعداء،
من اخلارج أو يف مقابل مؤامرات األعداء من الداخل ،وإن كان ذلك العدو
هو احلاكم نفسه أو القائد أو امللك أو من أشبه ذلك.
فهذه هي العلة الغائية للجيش ،وجيب أن يثقف اجلنود عليها.
ففي حادثة طريفة ،يقال :بعد حرب طاحنة ضروس ،انتصر اجليش
فيها ،متلك العجب والغرور أحد اجلنود ،الذي كان حمم ً
ال بطاقة فائضة،
وبعجب متزايد .فمر مبكان لريى جمموعة من أساتذة اجلامعة مع علماء
احلوزة العلمية ،يف حلقة نقاشية حبثية يف أمر يهم شأن البالد .فلم يكن من
هذا اجلندي املنتفخة أوداجه من زهو النصر ،إال أن اقرتب إليهم وخاطبهم
قائالً( :أين كنتم عندما كانت املعارك مشتعلة واحلرب متأججة؟!).
معرضاً بهم وأنهم كانوا مشغولني بالكالم والبحث ،ومشغولني
بدروسهم وكتاباتهم وبفكرهم ،وقد غابوا عن املعركة احلقيقية بالبنادق
والدبابات والطائرات.
فما قيمة هذا العمل الذي تقومون به!! حتى وإن كانت حبوثاً عن حقوق
الناس ،وعن االستبداد ،وضمانات احلرية ،وسبل االزدهار.
أحدهم أجابه جواباً لطيفاً ،إذ قال له( :حنن تلك احلضارة اليت اشرتكت
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أنت يف احلرب للدفاع عنها).
وهذا يعين أن فلسفة وجود اجلندي وسائر اجلنود ،هو الدفاع عن
املفكرين الذين حيمون البلد ،وعن اهلوية اليت يرمسها العلماء واملفكرون.
إن اجلندي قيمته طريقية وليست موضوعية ،هو حصن الرعية وليس
سيداً على الرعية ،وهذا الكالم هو عني احلكمة .فإن فلسفة وجود اجليش
هي أن يدافع عن املعلِّم والطبيب واملهندس والصحفي واحملامي ،واألطفال
الذين هم بناة املستقبل ،وعن الصناعة والتجارة والزراعة ،وعن احلوزات
واجلامعات ،وعن املدن والقرى واألرياف ،وعن احلقوق والناس.
موقع الجيش في نهج البالغة

ولنرجع إىل "نهج البالغة" إذ فيه كل الربكة وكل اخلري ،وكل الفكر
ود بِِإ ْذ ِن
ـجنُ ُ
وكل املعرفة ،يقول أمري املؤمنني (عليه صلوات املصلني) :فَالْ ُ
ِ
الر ِعيَّ ِةَ ،وَزيْ ُن ال ُْواَل ِة(((  ،إن احلصن قيمته طريقية ،كما السور يف
صو ُن َّ
اللَّه ُح ُ
البلد ،فقد أوجد ليكون حصناً للناس ،ويف خدمة الرعية ،فقيمته بأن حيافظ
على حقوق الناس ،على العلم وعلى الكرامة وعلى احلرية.
فاجلنود ـ بإذن اهلل ـ هذا هو موقعهم ،وهذا هو ما ينبغي أن نثقف اجلندي
واجليش والناس عليه ،ليعرفوا موقع اجليش بالضبط ،وأنه ليس سوى حصناً
وسوراً وحارساً وحمامياً عن احلقوق ،وليس ساحقاً للحقوق ،ومضيعاً هلا،
فَالْـجنُ ُ ِ ِ
الر ِعيَّ ِةَ ،وَزيْ ُن ال ُْواَل ِة.
صو ُن َّ
ود بِِإ ْذن اللَّه ُح ُ
ُ
((( نهج البالغة :رقم 53ومن كتاب له كتبه لألشرت النخعي ملا واله على مصر وأعماهلا حني
اضطرب أمر أمريها حممد بن أبي بكر.
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كما نالحظ أيضاً يف هذا الكالم املبارك أن أمري املؤمنني مل يبدأ باألمن،
بل بدأ حبصن الرعية فَالْـجنُ ُ ِ ِ
الر ِعيَّ ِة ،وهو عكس ما تراه
صو ُن َّ
ود بِِإ ْذن اللَّه ُح ُ
ُ
احلكومات الديكتاتورية ،حيث إنها تعترب األمن هو األولوية وهو املقدم.
واحلال أن كالم األمري يفيدنا أن حصانة دماء الناس ،أمواهلم،
أعراضهم وحقوقهم ،هي ذات األولوية.
ونضيف أن اجلنود إذا كانوا بالفعل حصون الرعية ،فإن سبل األمن
ستتوفر طوعياً ،وليس األمر بالعكس؛ لذا بدأ األمري حبصون الرعية،
فإذا قام اجلنود حقيقة بدورهم األول ،فكانوا بالفعل حصوناً للرعية ،فاألمن
سيتوفر دون شك.
أما إذا كان اهلاجس كله األمن ،فذلك يعين أن األمن قد تغلب على
حقوق الناس ،وذلك كمثل احلكومات العسكرية والدكتاتورية ،حيث إنها
بذريعة األمن وحبجة األمن ،تصادر حقوق الناس ،وتصادر حريات الناس.
وبعبارة أخرى :األمن طريق للحفاظ على احلقوق ،وال ينبغي أن يكون
األمن سبباً لنسف احلقوق ،وحتطيم احلقوق .فاألمن يف خدمة احلقوق،
وليست احلقوق يف خدمة األمن ،كما قال عيسى املسيح يف موطن آخر:
 السبت إنما جعل ألجل اإلنسان ،ال اإلنسان ألجل السبت(((  ،وتفسري هذا
احلديث له جمال أوسع ،فلرياجع يف حمله.
منظومة ِقيَم الجيش وقيم المجتمع
((( الكتاب املقدس (العهد اجلديد) :ص  ،59إجنيل مرقس .27 :2
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املالحظة األخرى هنا تتعلق بـ (قيم اجملتمع) و(قيم اجليش) ،وماهية
العالقة بينهما ،وهي نقطة مفصلية وجوهرية ،وهي غري موضحة عادة
للجيوش؛ ألنه ليس من صاحل الديكتاتور واملستبد توضيح قيم اجملتمع
للجيوش ،أي قيم اجملتمع العقالني والديين ،وعلى رأسها:
(العدالة) ألنها من أهم قيم اجملتمع العقالني؛ ألن هذه القيم دينية
وفطرية وعقلية.
و(السالم) ﱫﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﱪ((( .
و(احلريات املشروعة) وما أكثرها وما أوسعها ،ﱫﮋﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱪ((( .
وكذا (اإلميان) و(األخالق) و(العلم واملعرفة) و(االستشارة والشورى)،
وما أشبه ذلك.
أما قيم اجليش(((  ،فهي( :الطاعة العمياء) وهو أول شيء يعلمونه
اجلنود بأن يلتزم باألوامر حرفياً ،وأن يتعلم كيف يتحرك يف ذهابه وإيابه،
و(العنف واخلشونة) ،و(احلرب واالنتصار) ،هذه هي منظومة قيم اجليش،
وتلك كانت منظومة قيم اجملتمع.
لكن ما هي النسبة بني جمموعيت القيم هذه؟.
هذا هو الذي ال يوضح للجندي ،بل العكس إذا مل يعلم ومل يثقف إال
((( سورة البقرة.208 :

((( سورة األعراف.157 :

((( املقصود (قيم اجليش) يف البالد الدكتاتورية املستبدة ،أما الدول الدميقراطية فمختلفة ،تتبع نوع
الدميقراطية واألهداف اإلسرتاتيجية لقادة تلك الدول وغري ذلك ،وعلى أي فإن األمر أهون فيها بكثري،
بل قد ال جتد بعض تلك القيم يف جيوشها ،فتأمل.
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على قيم اجليش ..إنهم يدربونه على الطاعة واالنضباط ،فإذا ثار الناس
ضد احلاكم اجلائر ،هو متعلم على الطاعة وعلى االنضباط وعلى العنف،
فإنه سيدخل يف معركة ضد الناس؛ ألن تلك القيم( ،قيم العدالة ،احلرية،
الشورية ،السلم ،وما أشبه ذلك) ،ليست هي األصل عنده.
فالضمانة الرابعة اليت ينبغي أن تتوفر ،هي أن يعرف اجلندي ويفهم ويثقف
من البداية إىل النهاية ،أن هذه القيم العسكرية ليست قيماً (استقاللية) ،بل
هي (آلية) يف خدمة تلك القيم الدينية العقالنية.
وهذا يعين أنه كما يقال له عن (االنضباط) إذ من الطبيعي أن اجليش
حيتاج إىل انضباط ،وعن (الطاعة) إذا صدر القرار بالدخول يف معركة،
كذلك جيب أن يعلم أن القيم األساسية هي تلك.
وإن هذه القيم العسكرية هي (آلية) يف خدمة تلك القيم املدنية
االستقاللية ،وأنها لو تعارضت وتضاربت فعليه أن يرجح قيم اجملتمع وقيم
العقل والشريعة ،على هذه القيم اآللية؛ ألن تلك قيمتها موضوعية ،وهذا
قيمتها طريقية ،أي أنها تستمد قيمتها من كونها يف خدمة تلك((( .
((( قد يقال :إن مرد هذه اإلشكالية أن اجليش عادة ـ وهذا متوارث يف العسكرية العراقية مث ً
ال ـ ال يكون
من مهامه وأدواره واجبات األمن الداخلي ,فهذا الواجب مناط بقوى األمن الداخلي حصراً ,ولذا ال نرى
يف املؤسسات العلمية العسكرية أية مادة للتدريس حتت هذا العنوان ـ يف العراق مث ً
ال وكذا معظم دول
العامل ـ بينما كانت من املواد الداخلة يف مهام التدريب يف اجليش السوداني مثالً ,فهو استثناء ألسباب
معروفة تارخيياً .وهذا هو من أسباب املشاكل اليت تظهر عند استخدام اجليش يف واجبات األمن الداخلي؛
ألنه غري مستعد هلا وال مهيأ هلا ,ال من حيث التدريب وال من حيث التعامل اجملتمعي ،خبالف قوى األمن
الداخلي افرتاضاً .وقد قيل :إن اجليش يفسده التواجد يف املدن؛ ألنها ليست البيئة املناسبة اليت يعمل
فيها ,لكن ينبغي دراسة ما الذي يقصد به (يفسده) ،هل يفسد انضباطه؟! أو طاعته العمياء؟! أو عنفه
وخشونته؟! أو لياقته واستعداده؟! أو غري ذلك .ومن جهة أخرى يتطلب ذلك ـ دستوراً وقانوناً ـ عدم
املوافقة على أي استخدام للجيش خارج مهامه اليت يعد ألجلها ,وهي يف درء العدوان اخلارجي حصراً,
إال يف ضرورات ملحة يكون الوطن فيها مثالً ,معرضاً لتهديد قد ينال وجوده ووحدته ,ويكون ذلك مبوافقة
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وعند التدبر يف كالم أمري املؤمنني (عليه الصالة وأزكى السالم) يف "نهج
البالغة" جنده يركز على أمثال هذه القيم :القيم السماوية واإلنسانية
والعقالنية كـ (حقوق اإلنسان) ،وهي قيمة جوهرية أساسية ،يقول:
 َولََق ْد �بَلَغَنِي أ َّ
الر ُج َل ِم�نْ ُه ْم َكا َن يَ ْد ُخ ُل َعلَى ال َْم ْرأ َِة ال ُْم ْسلِ َم ِةَ ،والأْ ُ ْخ َرى
َن َّ
الْمع ِ
اه َد ِة� ،فَ�يَْنتَ ِزعُ ِح ْجلَ َها َو�قُلُ�بََها َو�قَاَلئِ َد َها َوُرعُ�ثََهاَ ،ما تَ ْمتَنِ ُع ِم ْنهُ إِاَّل بِ اِال ْستِ ْر َج ِاع
َُ
ِ
ِ
اِ ِ
يق لَ ُه ْم َد ٌم� .فَلَ ْو أ َّ
َن
ين َما نَ َ
ْمَ ،واَل أُ ِر َ
َوال ْست ْر َح ِام ،ثُ َّم انْ َ
ال َر ُج اًل م�نْ ُه ْم َكل ٌ
ص َرفُوا َواف ِر َ
امرأً مسلِماً م َ ِ ِ
َسفاًَ ،ما َكا َن بِ ِه َملُوماً بَ ْل َكا َن بِ ِه ِع ْن ِدي َج ِديراً((( .
َْ ُ ْ َ
ات م ْن �بَْعد َه َذا أ َ

ممثلي الشعب باإلمجاع مثالً ,فهي قضية حباجة إىل التقنني والتشريع..
أما القيم اليت قد ال يرتبى عليها اجليش فهي قد تكون حالة نسبية ،فذلك ال ينطبق مث ً
ال على جيش اإلمام
أمري املؤمنني مثالً ,وهو جيش من مجيع الوجوه ,وكذا بعض اجليوش اليت بنيت على عقائد صحيحة؛
ألن ما أطلق عليها النص بقيم اجليش ـ وهي صفاته ومساته الرتبوية ـ قد بني أنها من مستلزمات العمل
العسكري ,والعالقات البينية بني أفراده ,بينما ما عرب عنها بقيم اجملتمع ,فهي يفرتض أنها تدرس وتعمم
يف اجملتمع العسكري من حيث األصل ,لكنها كما يف اجملتمع املدني ,فأنها قد تصان وقد تنحدر ,ونتيجة
انعدامها وخيمة ال ريب على اجليوش ,قبل أن تنظر من وجهة تأثريها يف قمع اجملتمع عند استخدام
اجليش ,فالصدق واإلخالص ,واالحرتام والتقدير ,واألمانة والعدالة ,والعلم واملشورة واملعرفة ,إن فقدها
أي جيش ,فإنه هالك وفاشل ال حمال .ولذا فهي أحياناً قد تكون شاخصة يف جمتمع اجليش ,أظهر من
سواه من بعض مفاصل اجملتمعات املدنية ,كما هي حاجة للجيوش يف كافة أوقاته وظروفه ,يف سلوكياته
وخصوصياته.
وأن عموم الدوائر املدنية ,جنحت لتقليد بعض أعراف اجليش ومعارفه ومهاراته ,يف (املشورة) مث ً
ال ـ وهو
لب عمل الركن ـ الذي أصبح علماً يدرس يف (صنع واختاذ القرار) ,حيث تتخذ األركان ,من احلديث
النبوي الشريف أع ِقل وتوكل ,شعاراً هلا ,وكذا املنهجية املنطقية يف دراسة تقدير املوقف ,وكذا يف التنظيم
والرتتيب ,وخاصة يف حترير النصوص واملراسالت واملخاطبات ,مبا يعرف بواجبات األركان الصغرى.
ففي الدول الدميقراطية ـ ومنها اهلند مث ً
ال ـ يرسل كبار املوظفني ليتعلموا يف كليات األركان مثالً ,ومن
باب السلوك القويم ,فكان الكثري من األسر الكرمية والعريقة ,حترص أن يرتبى أبناءها يف اجملتمع العسكري,
وتتوارث االنتماء إليه ألسباب خمتلفة ,وعلى أية حال فإن السلبيات هي بتأثري األنظمة الشمولية ،وقد
املشرعني واجملتمع ،وأيضاً نوعية سلوكيات قادة األمة وقادة اجليش إىل غري ذلك
تكون بتأثري نوعية ثقافة ِّ
مما يستدعي حبثاً مستقالً.
((( نهج البالغة ،اخلطب :رقم  27ومن خطبة له وقد قاهلا يستنهض بها الناس حني ورد خرب غزو
األنبار جبيش معاوية فلم ينهضوا.
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مما يظهر منه أن حقوق اإلنسان مصانة ،مسلماً كان أم غريه ،وهذا الكالم
حيتاج إىل بسط مقال ،فلنرتكه ملظانه .ولنتدبر يف تثقيف أمري املؤمنني
ِ
ب ال َْه َّم
للجنود ولعامة الناس� :فَيَا َع َجباً َع َجباً!! َواللَّ ِه يُ ِم ُ
ْبَ ،ويَ ْجل ُ
يت الْ َقل َ
ِمن اجتِم ِاع ه ُؤاَل ِء الْ َقوِم َعلَى ب ِ
اطلِ ِه ْم ،أي كسحق احلقوق وإيذاء املرأة املؤمنة
َ ْ َ َ
َ
ْ
(((
واألخرى املعاهدة ،وغري ذلك  َو�تََف ُّرقِ ُك ْم َع ْن َح ِّق ُك ْم
()3
املبحث الثالث

أجوبة التساؤالت ذات العالقة مبوضوع البحث
مالمح الدولة اإلسالمية
السؤال:

النظام احلالي يف العراق ،هل هو إسالمي أم علماني ،وإذا كان إسالمياً
فما هو موقف املرجعية مما جيري يف العراق؟.
الجواب:

لكي تكون اإلجابة أعم فائدة ،وأمشل عطا ًء ،نعمم السؤال ليشمل أية
دولة كانت ،وليس فقط العراق ،إىل :ما هي الضوابط املقاييس واملالكات؟.
وال خنصص بالذكر العينات اخلارجية؛ ألن الضابط هو الذي يكشف
((( نهج البالغة ،اخلطب :رقم  27ومن خطبة له وقد قاهلا يستنهض بها الناس حني ورد خرب غزو
األنبار جبيش معاوية فلم ينهضوا.
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لكل إنسان الواقع واحلقيقة ،سواء كانت دولة العراق أم غريها.
هل هذه دولة شرعية؟.
هل هي دولة إسالمية؟.
ما هي هويتها؟.
وهل هي علمانية؟.
هل هي عادلة أم هي جائرة؟.
نعمم السؤال أفقياً وعمودياً.
إن املقياس لذلك ،هو مدى تطبيق تلك الدولة للقواعد العامة الدينية،
واليت هي قواعد عقالئية يف الوقت نفسه ،فهذه القواعد العامة أي قوانني
اإلسالم االقتصادية والسياسية واالجتماعية وسواها ،هي املؤشر لكون
احلكم إسالمياً أم ال.
فليس مبجرد أن تدعي دولة ما أنها إسالمية ،تكون فع ً
ال بهذا الوصف،
كمثل اجلاهل الذي يدعي أنه طبيب أو مهندس أو حمامي ،فال يغري االدعاء
وسوق كما يشاء،
من الواقع شيئاً ،ويبقى الواقع كما هو ،وإن طبّل وزمر ّ
وسخر األبواق وصرف األموال.
إذن جمرد االدعاء بأنها إسالمية ،أو دميقراطية أو استشارية ،ال يغري من
جوهرها شيئاً .إمنا الذي يكشف واقع تلك احلكومة والدولة ،أن نرى قوانني
اهلل سبحانه وتعاىل مطبقة فيها ،ﱫﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﱪ ((( .
((( سورة املائدة.47 :
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مبعنى أن تكون لقوانني اهلل املرجعية للحكم يف مجيع اجملاالت ،أي كافة
القوانني االقتصادية والقوانني االجتماعية والقوانني السياسية اإلسالمية،
ففي االقتصاد أن تطبق الدولة قانون األرض هلل ولمن َع َم َرها(((  ،وتسمح
لعامة الناس باستثمار هذه األراضي البوار وما أكثرها.
فيبنون فيها مساكن هلم أو عمارات أو دكاكني أو بساتني أو معامل
ومصانع وغري ذلك ،وأن يكونوا أحراراً يف ذلك بدون حاجة إىل احلصول
على اإلجازة الرمسية من احلكومة؛ الن األرض هلل بنص حديث رسول
اهلل.
ض ُه ْم
َّاس �يَْرُز ُق اللَّهُ �بَْع َ
وكذلك القانون االقتصادي اآلخرَ  :دعُوا الن َ
ِم ْن �بَْع ٍ
ض(((  ،وقانون :ال ضريبة يف اإلسالم إال (اخلمس والزكاة) على
املسلمني ،وبتلك الطريقة األخالقية واإلنسانية الرحيمة املذكورة يف "نهج
البالغة" ،و(اجلزية واخلراج) على غريهم.
وكذلك نظام البنوك يف الدولة ،هل قوانينها يف شتى أبعادها إسالمية
وليس فقط يف قبض الربا ،بل يف العشرات من القوانني األخرى ،مثل بيع
الكالي بالكالي ،فهل هذه الدولة يف معامالتها الدولية ،وبنوكها تستخدم
طريقة الكالي بالكالي ـ واليت هي معاملة باطلة شرعاً ،واألسواق مليئة
منها ،والبنوك تتعامل بها كثرياً ،وذلك بأن يكون كل من الثمن واملثمن
مؤج ً
ال ـ فإن البيع على أربعة أقسام ،وهي:
-1البيع نقداً ،من الطرفني بضاعة ومثناً ،مثمناً ومثناً.
((( الكايف :ج 5ص 279باب يف إحياء أرض املوات ح.2
((( وسائل الشيعة :ج 17ص 445ب 37ح.22957
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-2وبيع النسيئة ،بأن يأخذ البضاعة حا ً
ال والثمن يكون مؤجالً ،وهذا
صحيح.
-3وبيع السلم وهو بعكس النسيئة ،ويعين دفع الثمن حا ً
ال والبضاعة
آجالً.
-4وبيع الكالي بالكالي ،بأن يكون كالهما مؤجالً ،وهذا بيع باطل،
وكثري من معامالت السوق هي كذلك ،كما أن كثرياً من البنوك أيضاً متارس
هذه الطريقة الرابعة الباطلة شرعاً.
إذن وعوداً على جواب السؤال املطروح يعرف ـ إسالمية الدولة من
عدمها ـ عرب الرقابة والدراسة ،وعرب مالحظة أنها تطبق قوانني اإلسالم،
يف الزراعة ويف الصناعة ويف اجليش ويف احلريات ويف حقوق الناس ،وغريها
أم ال؟.
ثم إن مسئولية رصد الدولة ،ومدى عملها بالقوانني اإلسالمية هي
مسئولية العلماء واخلطباء والكتاب وعامة املثقفني واجلامعيني وعامة الناس،
وليس فقط املرجعية الدينية ،مبقتضى قول رسول اهلل :كلكم راع وكلكم
مسئول عن رعيته((( .
فالكل وظيفته األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وإرشاد اجلاهل وتنبيه
الغافل ،وعلى العلماء واملثقفني أن يرشدوا الناس إىل مكامن اخللل يف الدولة،
وما هي قوانينها غري اإلسالمية أو غري اإلنسانية أو العقالئية ،وإرشاد اجلاهل
وتثقيف األمة وتنبيه الغافل ،وأيضاً األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،فهذه
((( حبار األنوار :ج 72ص 38ب 35ضمن ح.36
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أيضاً من الوظائف البديهية ،املأمور بها كل إنسان ،واملراجع طبعاً يف طليعة
املأمورين بهذه الوظيفة الشرعية.
أهداف وآليات مؤتمرات اإلنقاذ
السؤال:

إن اإلمام الشريازي الراحل (أعلى اهلل درجاته) قد أكد كثرياً جداً على
أهمية عقد املؤمترات ،لدورها يف حلحلة مشاكل األمة ورفع شأنها ،فما هي
معامل هذه األطروحة؟.
الجواب:

قد سبقت اإلجابة على نظري هذا السؤال ،ونضيف هنا :إن مؤمترات
اإلنقاذ اليت رفع رايتها السيد الوالد (رضوان اهلل تعاىل عليه) بالفرتة األخرية،
وبشكل قوي ومركز ومكثف ،تتكون من مفردتني أساسيتني هما :كلمة
(مؤمترات) وكلمة (اإلنقاذ).
فاملؤمترات تكشف عن اآللية والوسيلة والسبيل والطريق ،وكلمة اإلنقاذ
واملتوخى ،ويعين أن اهلدف من هذه
تكشف عن اهلدف والغاية واملطلوب
َّ
املؤمترات هو اإلنقاذ.
فإن كثرياً من املؤمترات تهدف إىل االستهالك احمللي ،والتهريج اإلعالمي،
واىل امتصاص النقمة ،وخاصة يف الدول االستبدادية .حيث جند أنها مؤمترات
شكلية وغري واقعية ،واهلدف منها هو التضليل واخلداع والتخدير.
أما مؤمترات اإلنقاذ ،فهي اليت تبحث عن الداء وعن الدواء ،وجيب أن
تصب قلباً وقالباً ،شك ً
ال ومضموناً ،ظاهراً وباطناً ،يف طريق اإلنقاذ؛ إنقاذ
ّ
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املسلمني من واقعهم املأساوي املتخلف ،من الدكتاتوريات ومن االستعمار،
وال يكون ذلك إال بأن تكون هذه املؤمترات حقيقية ،ويشارك فيها خمتلف
أولئك الذين مبقدورهم إغناء هذا الفكر ،أو رفد هذا العمل.
إذ ليس األمر بالفكر وحده ،وال بالعمل مبفرده ،فالناس الذين
يستطيعون أن يغنوا هذه الفكرة ويضعوا خمططاً اسرتاتيجياً لإلنقاذ ،والناس
الذين مبقدورهم أن ميارسوا هذا الدور وأن يتحملوا األعباء ـ وقد تكون
أعباء مالية ،أو قد تكون أعباء لوجستيكية ميدانية ،وقد تكون غري ذلك ـ
عليهم مجيعاً أن يشاركوا.
مشاركة الفئات األربع في المؤتمرات

وكان السيد الوالد يؤكد على أن مؤمترات اإلنقاذ ينبغي أن تضم
فئات أربع ،أو جماميع أربع:
الفئة األولى :رجال الدين والعلماء؛ ألن الناس ينظرون إىل العلماء
كقادة ومصادر للشرعية.
الفئة الثانية :هم املثقفون ،من اجلامعيني واألساتذة واحملامني والصحفيني
واألطباء واملهندسني .فاألمة ال تقوم بعلماء الدين فقط ،وال باملثقفني فقط،
بل برجال الدين وعلماء الدين من جهة ،وباملثقفني بشتى ألوانهم وأشكاهلم
من جهة ثانية.
الفئة الثالثة :هم التجار والكسبة واحلرفيني والصناعيني من الذين
ميارسون إحدى الصناعات ،فهؤالء أيضاً ينبغي أن يكونوا مشاركني يف
مؤمترات اإلنقاذ.
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الفئة الرابعة :هي التجمعات املختلفة ،مثل النقابات واالحتادات
واألحزاب والعشائر ،وخمتلف أمناط التجمعات األخرى.
فهذه القوى األربعة ،لو تعاضدت وتعاونت ،ميكنها إنقاذ املسلمني من
واقعهم املأساوي.
والذي نالحظ أن هذه التكاملية غري موجودة عادة يف املؤمترات ،فإما
هذا اجلناح موجود دون ذلك ،أو بالعكس ،والبحث حول مؤمترات اإلنقاذ
طويل ،وقد كتب السيد الوالد (رمحة اهلل تعاىل عليه وعلى علماء اإلسالم
مجيعاً) كتاباً باسم "مؤتمرات اإلنقاذ" ميكن الرجوع إليه.
تداعيات تولّي الجيش للمرحلة االنتقالية من التغيير السياسي
السؤال:

ما هو الرأي حول التصدي املؤقت للجيش إلدارة البالد ،السيما يف
املرحلة االنتقالية من الدكتاتورية إىل الدميقراطية؟.
الجواب:

إن واقع األمر يف بعض البالد الناهضة أخرياً هو هكذا حالياً ،مبعنى أن
الناس قد نهضوا واحتجوا واعرتضوا ،ورفعوا راية التغيري واألمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،ثم إن احلاكم أو الرئيس قسراً كان أو قهراً أو كان طائعاً
قام بتسليم زمام األمور إىل اجليش.
وكلتا الصورتني :التسليم القسري والطوعي للسلطة إىل اجليش ،يف
تصورنا هي باطلة غري صحيحة ،وأن التصدي املؤقت للجيش بأي عذر
من األعذار غري صائب؛ ألن تدخل اجليش يف شؤون السياسة خطري إىل
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أبعد احلدود ،وهذا يناقض إحدى البديهيات املسلمة يف عامل اليوم ،واليت
تسمى بنظام فصل السلطات ،فكيف تتمركز السلطات كلها ويف واقعها بيد
اجليش؟!.
إن واقع األمر هو كذلك ،فإن اجليش لو استلم زمام األمور ،فعندئذ
ال تستطيع السلطة القضائية أن تقف بوجهه ،وال الربملان ،وال مؤسسات
اجملتمع املدني ،وال غري ذلك إال يف صور نادرة ،أو مع تضحيات وخسائر
كثرية جداً.
ونضيف :ما هي الضمانة يف أن يتنحى اجليش الذي تصدى مؤقتاً؟.
ومن قال أن هذا املؤقت ال يتحول إىل دائم؟.
وذلك مياثل أن تعطى صالحيات إدارة مفاعل نووي جلاهل ،إن ذلك
ليس صحيحاً بتاتاً؛ ألن اجليش جاهل يف الشؤون السياسية ،ويف حقوق
الناس ،وطبيعته طبيعة خشونة وعنف وأوامر ،وهل مثل ذلك إال كمثل أن
تسلم إدارة اجلامعة بيد اجليش؟.
إن هذا خطأ فاحش؛ ألن اجليش ال يفهم من شؤون اجلامعة شيئاً ،أو
كمثل أن تسلم إدارة احلوزة العلمية بيد ضباط اجليش .إن ذلك كله خطأ
يف خطأ يف خطأ ،حتى إذا كان األمر مؤقتاً ،بل إن هناك جهات أخرى هي
األحرى بأن تتسلم هذه املسئولية.
ومن هذه اجلهات على سبيل املثال :الربملان ،أو جملس األمة ،فلو فرض
فر أو
حدوث فراغ يف السلطة بسبب أو بآخر ،كما لو قتل الرئيس أو مات أو ّ
عزل أو استقال أو أي شيء آخر ،ومل تكن هناك آلية واضحة حمددة متفق
عليها من قبل النتقال سلمي للسلطة ،فأقرب جهة تنتقل هلا السلطة بشكل
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مؤقت حلني أن جترى االنتخابات ،هو جملس الشعب وجملس األمة احلقيقي،
املنتخب من قبل الناس ،أو يف درجة الحقة ،أن تتولىّ السلطة القضائية
السلطة بشكل مؤقت ،أما أن تسلم األمور للجيش وللقوات املسلحة ،فإنه
وقوع فيما فررنا منه ،وفرار من املطر إىل امليزاب.

الف�صل احلادي ع�رش
معامل العدل وضمانات النزاهة
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املقدمة

عند البحث يف إطار العالقة بني الدولة والشعب ،تتبني لنا احلاجة للتعمق
يف البحث يف معامل (العدل) ،وحاالته وأنواعه وتطبيقاته ،استدال ً
ال بكون
العدل من أسس الدين ومقاصد الشريعة ،وكذلك فإن املؤسسة اليت ترتكن
وتستند وتتكئ وتعتمد عليها الدولة ،يف حفظ األمن واالستقرار يف البالد،
وهي اجليش والقوات املسلحة ،مما يتطلب التعمق يف البحث ،جلهة العالقة
الوثيقة بني أدوار وأداء املؤسسة العسكرية ،وبني حتقيق العدالة يف العالقة بني
احلكم والشعب.
إن املؤسسة العسكرية بقدر ما هي نافعة ،قد تكون خطرية يف الوقت
نفسه على احلريات العامة وعلى حقوق الناس ،عندما تكون وسيلة وأداة،
لقمع الناس واملستضعفني ،ولتكريس دعائم االستبداد ،مما يتطلب وضع
ضمانات بعدم حتول اجليش والقوات املسلحة ،إىل نقيض اهلدف والغاية
ود
ـجنُ ُ
اليت أنشئت من أجلها ،بل أن يكون كما قال أمري املؤمنني :فَالْ ُ
ِ ِ
الر ِعيَّ ِة((( .
صو ُن َّ
بِِإ ْذن اللَّه ُح ُ
فدورهم األساسي ومسئوليتهم األوىل هي احلفاظ على أموال الناس
الر ِعيَّ ِة هي
صو ُن َّ
وأعراضهم وأنفسهم ودمائهم وحقوقهم ،وهذه الكلمة  ُح ُ
مطلقة ،من حيث أنفسهم ،من حيث أمواهلم ،من حيث دمائهم ،ومن
حيث حقوقهم ،من كل هذه اجلهات هنالك إطالق.
((( نهج البالغة :رقم 53ومن كتاب له كتبه لألشرت النخعي ملا واله على مصر وأعماهلا حني
اضطرب أمر أمريها حممد بن أبي بكر.
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الغاية

إلقاء الضوء على معامل العدل وأقسامه ومبانيه ،ثم بيان الضمانات
الداعمة ألداء اجليش واألمن ،مبا مينع القمع واالستبداد والظلم للرعية،
وعالقته بتحقيق العدل والعدالة يف احلكم بني الناس وفيهم ،عرب التدبر
باآليات الشريفة.
()1
املبحث األول

بصائر قرآنية
العدل معناه وماهيته وفائدته
يقول تعاىل :ﱫﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﱪ ،وهذا هو أمر إهلي صريح باحلكم بالعدل.

لكن ما هو العدل؟.
قد مضى فيما سبق أن ذكرنا بعض التعاريف للعدل ،ونقول هنا :إن
العدل قد عرف بتعاريف شتى ،ال نرى يف هذه التعاريف تناقضاً أو تضاداً
وتضارباً بل هي متكاملة ،يكمل بعضها بعضاً ،كل تعريف يأخذ جانباً أو
وجهاً أو مظهراً من مظاهر العدل ويوضحه لنا.
فمن هذه التعاريف( :العدل هو االعتدال والتوسط بني اجلانبني اإلفراطي
والتفرطي ،واالعتدال والتوسط بني النمطني العالي والداني) ،وبتعبري آخر
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العدل :هو االعتدال من الناحية الكمية ومن الناحية الكيفية.
ومن التعاريف( :إن العادل هو الذي يثيب احملسن على إحسانه ،و
جيازي املسيء على إساءته).
(((
وعلى ضوء ذلك تقول الصديقة فاطمة الزهراء  يف خطبتها يف املسجد
 :فجعل اهلل اإليمان تطهيراً لكم من الشرك ،والصالة تنزيهاً لكم عن الكبر،

ونماء في الرزق ،والصيام تثبيتاً لإلخالص ،والحج تشييداً
والزكاة تزكية للنفس ً
للدين ،والعدل تنسيقاً للقلوب .

فهذه هي العلل الغائية ،أو من العلل الغائية ومن األهداف اليت شرعت
ألجلها هذه التشريعات ،وكل كلمة من هذه الكلمات تستدعي وقفات
طويلة ،لكن موطن الشاهد هنا هو يف كلمة واحدة ،إذ تقول يف خطبتها
وشرعه وأوجبها ،تنسيقاً
يف املسجد :والعدل يعين :إمنا جعل اهلل العدل ّ
للقلوب(((.
وهنا توجد نسخ متعددة ،يف النسخة األوىل العدل تنسيقاً للقلوب ،ويف
النسخة الثانية العدل مسكناً للقلوب ،ويف النسخة األخرى العدل تنسكاً
للقلوب ،ولكل من هذه النسخ الثالثة وجه صحة ،يعين بأية طريقة نقرأها
فإن املدلول مفيد ونافع.
 -1العدل عبادة وتنسك
أ-من هذه النسخ العدل تنسكاً ،والتنسك مبعنى العبادة ،أي أن العدل
((( يراجع اجمللد الثاني من كتاب "من فقه الزهراء" لإلمام الراحل السيد الشريازي.

((( االحتجاج :ج 1ص 99احتجاج فاطمة الزهراء على القوم ملا منعوها فدك وقوهلا هلم عند الوفاة
باإلمامة.
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عبادة للقلوب ،وما أروع هذه العبارة ،العدل تنسكاً للقلوب؛ ذلك أن
العدل عملية صعبة جداً ،والعدل يبدأ من القلب.
فإن قلب اإلنسان إذا كان عاد ً
ال ،وكانت سريرته مستقيمة ،فإن جوارحه
أيضاً تكون كذلك .والظلم أيضاً ينشأ من القلب ،فإن من قلبه آثم فإنه
سيظلم بيده أو لسانه اآلخرين ،بل بعينه أيضاً إذ قد ينظر شزراً ويؤذي
اآلخرين بنظراته احلادة أو بغري ذلك.
إذن العدل هو عبادة القلوب وتنسكها ،واملبحث حول ذلك حيتاج إىل
حبث مستوعب.
واحلاصل :إن العدل قد جعله اهلل تعاىل عبادة للقلوب ،فكما أن عبادة
اجلبهة هي السجود على األرض مثالً ،وعبادة الظهر والرجلني هي االحنناء
يف الركوع ،كذلك (العدل) هو عبادة القلب.
 -2العدل عامل ثبات وتماسك
أن العدل مسكناً للقلب ،مبعنى أن (العدل) ميسك
ب-والنسخة الثانية ّ

القلوب عن أن تنساق للضغائن واألحقاد ،أو أن تنهار حتت حكومة الظلم
والظلمات ،والبغي والشهوات.
وال فرق يف ذلك بني احلاكم وبني القاضي وبني اجليش والقوات املسلحة،
فإنها إذا كانت عادلة يف طريقة تعاملها مع اجلماهري ،ومع مطالباتهم
املشروعة ،حبقوقهم الشرعية الدينية واإلنسانية ،فإن قلوب اجلميع ستكون
متماسكة حينئ ٍذ.
إن العدل ميسك القلوب ،فكما أن البناء حيتاج إىل ألواح تشد بعضه
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ببعض ،واأللواح حتتاج إىل مسامري متسكها ،كذلك القلوب ،لكن ما الذي
ميسك القلوب ويشدها إىل بعضها؟!.
وما الذي ميسكها من أن تتحطم حتت أطنان من احلسد واحلقد ،والبغضاء
والعداوات! إنه العدل ،وخبالفه الظلم؛ ألن احلاكم عندما يظلم الناس،
فإنهم سيحملون حقداً عليه ،ومن هنا تبدأ املشاكل والفنت بني الناس وبني
عشرية احلاكم أو حزبه أو مجاعته واملنتفعني به.
أما إذا كان العدل هو احلاكم؛ فإن القلوب كلها تكون متآلفة متحابة
متقاربة ،كأنها معقودة يف سلك األخوة واملودة ،لذلك تراها منظمة بشكل
عقالني وإمياني وإنساني.
وكذلك احلال يف األسرة اليت يتعامل فيها رب البيت واألم حبكمة
وبعدل ،فكل القلوب تكون متماسكة وممسوكة ،مبعنى أنها تكون يف أماكنها
ويف مواضعها ،ليس فيها تقلبات واضطرابات أو انهيارات ،فهذا يفكر يف
االنتحار ـ ال مسح اهلل ـ وذاك يصاب بالتشاؤم واإلحباط ،واآلخر يصاب
بالغرور والكربياء...كال ...بل القلوب ممسوكة متماسكة مستقرة.
أما ذاك الذي أصيب باإلحباط واليأس ،فكأن قلبه قد خرج عن السلك
واالنتظام ،فيصاب جبلطة يف القلب أو غري ذلك.
 -3العدل عامل تنظيم وتنسيق
ج-والنسخة الثالثة أن العدل تنسيقاً للقلوب ،وتنسيقاً أي تنظيماً ،أي

أن القلوب ستكون منتظمة بالعدل ،ويكون بينها تنسيق وتناسق وتناسب،
ومبعث ذلك القلب .فإن العدل يوجب أن يكون الناس متآلفني ومتحابني
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ومتقاربني بني القلوب ،وذلك بدوره يبعث على التنسيق العملي يف شتى
جماالت احلياة ،بدل النزاع والتناحر والتدابر.
أما إذا كان الظلم سيد املوقف ،فإن القلوب لن تكون متناسقة ،وال
يكون فيها تنسيق ،بل يكون قلب هذا ضد ذاك وبالعكس ،قلب ينتفض
وقلب يستسلم ويرضخ لكنه ساخط.
وعند التدبر جند أن هذه األلفاظ واملعاني الثالثة لكالم الصديقة
الزهراء ،تنطبق عليها تلك التعاريف اللغوية.
فلنالحظ مث ً
ال أن العدل يف كالمها ويف اآلية الشريفة ﱫﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﱪ ،ينطبق عليه هذا التعريف بـ( :أن تثيب على
احلسنة حسنة) ،فإذا أحسن عليك أحدهم فالعدل أن تثيبه باحلسنى ،وليس
أن جتازي احملسن بالسيئة.
موقف الحكومات في مواجهة المظاهرات

وعلى ذلك فإن على احلكومات ،عندما جتد الشعوب بدأت تطالب
حبقوقها ،وخرجت إىل الشوارع يف مظاهرات سلمية ،عليها أن جتازيها
باحلسنى؛ ألن عمل الناس يف حد ذاته ومبا هو هو أمر حسن؛ حيث إنهم
يطالبون حبقوقهم الشرعية.
ومن الواضح أننا ال نقصد بذلك أولئك املخربني ـ فال شأن لنا بهم ـ أو
الفوضويني أو االنتهازيني أو التكفرييني ،أو الذين يرومون ختريب البالد
وإثارة الفوضى يف العباد.
وإن مطالبة الناس عامة حبقوقهم الشرعية بالطرق السلمية يف أي بلد
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يقره العقل والشرع ،وهو مصداق
ديكتاتوري ،هلي أمر مشروع وحسن ومما ّ
لألمر باملعروف ،فإنهم خرجوا يأمرون احلاكم باملعروف :ﱫﯵﯶ
ﯷ ﯸ ﯹﱪ(((  ،وادفع لكل ذي حق حقه ،وال تظلم وال تسجن،
وال تهتك احلرمات ،وال تصادر الرأي ،وال تصادر احلقوق ،وال تسحق
احلقوق.
وعلى ذلك فإن على احلاكم أن يثيب على احلسنة حسنة ،ويعامل
املطالبني باحلسنى .لكن املستبدين جيازون احلسنة بالسيئة ،فإن املستبدين
عادة يواجهون إحسان الناس هلم ومطالبتهم احلكام بالعدل واإلنصاف،
بالكبت وباإلرهاب وبالضغط.
تالحظون ذلك يف الكثري من دول العامل؛ بدءاً من ليبيا ومروراً بالبحرين
ومواجهتها للناس الذين يطالبون حبقوقهم بالطريقة السلمية باالعتقاالت،
وبقتل الناس يف السجن ،حتت التعذيب ،وباعتقال العلماء واألبرياء والنساء
من طبيبات وغريهن ،ووصو ً
ال إىل اليمن وغريها.
إن مواجهة احلكام للناس العزل املطالبني حبقوقهم ،بالعنف واإلرهاب
والسجن والتعذيب ليس عد ً
ال ،عق ً
ال وشرعاً وعرفاً ،بل إنه الظلم بعينه،
والظلم مرتعه وخيم ،ويعود على احلكام بأسوأ النتائج.
وقد يتصور احلاكم آنياً أنه قد انتصر ،لكنه يف الواقع أحرق مستقبله
كما أحرق مستقبل البالد ،ﱫ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﱪ ((( ،إن اهلل تعاىل
ال يغفل عن ظلم ظامل ،بل يعاقبه أشد العقاب ،كما أن هؤالء املستبدين
((( سورة القصص.77 :
((( سورة البقرة.144 :
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يفقدون شرعيتهم أيضاً إذا كانت هلم شرعية ،ويفقدون ماء وجههم إذا كان
هلم بعض ماء وجه ،ويفقدون مكانتهم الدولية إذا كانت هلم مكانة ،كما
أن استقرار البالد وتقدمها وازدهارها أيضاً خيتل بذلك.
إن العدل هو أن تثيب احملسن على إحسانه ،وجتازي املسيء على إساءته.
وعلى ذلك فإن على احلاكم لو علم بأن وزير الداخلية ،أو قائد اجليش،
أو وزير األمن واالستخبارات ،أو غري ذلك ،قد ظلم ولو واحداً من الناس
أو عذب واحداً من األحرار بالسجون عليه أن حياسبه ،أي تقع على امللك
واألمري والقائد والرئيس بنفسه مسئولية أن يعاقب وزير داخليته ،وال يرتك
األمور تتطور إىل درجة أن يطالب باإلطاحة به.
إن احلاكم احلكيم العادل هو الذي يضع األمور موضعها ،فإذا كان
كذلك أحبه الناس ،وسيستمر حاكماً ما دام كفؤاً ورضي الناس به ،وحتى
إذا انتخبوا غريه ،فإنه سيبقى معززاً مكرماً له مكانته ،ولن يكون مصريه يف
مستشفى السجن العسكري مثالً ،ذلي ً
ال أسرياً منبوذاً ،حتاسبه احملاكم على
كل صغرية وكبرية.
إن احلاكم احلكيم والعادل هو الذي جيازي املسيء على إساءته،
وعلى أي ظلم يقوم به أحد وزرائه أو أعوانه ،مبحاكمة عادلة قبل أن ترتد
السيئة إليه ،كما أنه يثيب احملسن على إحسانه ،وإن صدرت من منافسيه
من األحزاب أو العشائر األخرى ،واملقياس عنده الكفاءة والتقوى ،ال
احملسوبيات واملنسوبيات واالنتماءات العرقية واحلزبية وشبهها.
وبذلك كله يكون العدل تنسيقاً للقلوب ،كما تقول الصديقة الزهراء،
كما أنه سيكون مسكناً للقلوب ،وتنسكاً للقلوب أيضاً؛ ذلك أن عبادة
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احلاكم احلقيقية هي بالعدل ،وليس بأن يصلي صالة الليل ،فمطلوب الشرع
والناس من احلاكم حسب موقعه ووزنه أن يقوم بأهم الواجبات املتوجهة إليه
وهو العدل.
فليس املطلوب منه بالدرجة األوىل صالة الليل ،وال قراءة القرآن ،فإن
كل ذلك حسن لكنه مستحب ،لو فرض أنه يصلي صالة الليل خبلوص
نية ،ال ريا ًء وال مسعة وال خلداع الناس ،فهذا أمر مستحب ال يفي بأداء
الواجب ،ﱫﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﱪ.
إذن هذه اآلية الشريفة توجب علينا العمل بهذه املعادلة :إثابة احملسن
على إحسانه ،وجمازاة املسيء على إساءته ،يف حقل (حقوق الناس).
فإذا ظلم أحدهم فرداً ،فله شخصياً أن يعفو عن حقه الشخصي ،لكن
أن يظلم شخص من املسئولني اآلخرين ،فال جمال للعفو عنه ،بل على
احلاكم أن يدفع املنكر ،وأن يعمل باملعروف.
(العدل) من أصول الدين

ومن هنا نعرف وجهاً من الوجوه العقلية اليت دعت الشيعة االثين عشرية
ومن قاربهم يف عقائدهم ،إىل القول بأن العدل أصل من أصول الدين.
فإن أصول الدين عند الشيعة هي( :التوحيد ،والعدل ،والنبوة،
واإلمامة ،واملعاد) .إذ لو أنكر شخص العدل ،أي عدالة اهلل سبحانه
وتعاىل ،فلن يستقر حجر على حجر ،إذ سيكون معنى ذلك أن اهلل سبحانه
قد جيزي على السيئة باحلسنة ،وإن من يقتل الناس ويسفك الدماء ويصادر
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احلريات ،قد جيعله اهلل يف قمة اجلنة ،كمثل فرعون وهامان وجنودهما،
ﱫﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﱪ(((  ،ومثل احلجاج
وهتلر وصدام.
أما أولئك الذين أثابوا وأحسنوا ،من األنبياء والصاحلني واجملاهدين
املنكر لعدل اهلل
واآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر ،فحسب معادلة ِ
تعاىل ورأيه بأن اهلل قد جيزي اإلحسان بالسيئة ،فإن اهلل تعاىل قد يرسل
األنبياء مجيعاً إىل النار!!
أفهل ميكن أن يلتزم إنسان عاقل بهذا الكالم؟!.
وأال يستلزم هذا الكالم هدم أساس األديان؟!.
وأال يستتبع تثبيط الصاحلني عن صالحهم ،وعن العمل الصاحل؟!.
منكر عدل اهلل سبحانه وتعاىل،
إن العدل هو أساس الدين ،ولو أنكر ِ
فذلك يعين إلغاء أساس األديان بأكملها ،وقد قال اهلل تعاىل:ﱫ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿﱪ(((  ،فكيف يأمر بالعدل وهو يظلم!! فهو غري معقول.
واحلاصل :إن التفسري الثالث للعدل((( هو( :أن تثيب احملسن على
إحسانه ،و جتازي املسيء على إساءته).
أما التفسري الرابع للعدل فهو (االعتدال) ،ومراعاة النمط األوسط بني
النمطني العالي والداني ،ومراعاة االستواء ،والطريقة الوسطى بني اإلفراط
وبني التفريط.
((( سورة القصص.8 :
((( سورة النحل.90 :

((( وقد مضى تفسريان يف املبحث السابق.
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وذلك يعين أن هنالك عد ً
ال من الناحية الكمية ،كما هنالك عدل من
الناحية الكيفية ،وهذا البحث نرتكه لفرصة أخرى بإذن اهلل تعاىل.
()2
املبحث الثاني

ضمانات استقامة اجليش وعدالته
عند االستضاءة بهذه اآلية القرآنية الكرمية :ﱫ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧﱪ ،يف معرفة حقيقة وضمانات توفر العدل يف اجليش ،مبعنى:

أن تضع األمور مواضعها ،وأن تثيب احملسن على إحسانه ،وجتازي املسيء
على إساءته ،وأن تراعي االعتدال.
جند أنه البد من ضمانات عديدة كي يكون اجليش ،معتد ً
ال مستقيماً
نزيهاً ،جيسد دوره احلقيقي يف كونه (حصن الرعية) ،غري مائل وغري سار
على طريق اهلوى ،وال يستجيب للحاكم إذا أراد أن يقمع الناس ،وقد مت
ذكر جمموعة من الضمانات يف البحوث السابقة.
 -5تقليص وسائل هيمنة الحاكم على الجيش

ومن هذه الضمانات ـ وهي اخلامسة ضمن سلسلتنا ـ واليت علينا أن
نضعها نصب العني دائماً ،وأن نبذل جهداً استثنائياً ،لكي ترتجم على أرض
الواقع ،هي :تقليص وسائل هيمنة احلاكم ،أو السلطة احلاكمة على اجليش؛
كي ال تستطيع تلك اجلهة احلاكمة ،أو ذلك الشخص املستبد احلاكم ،أن
يستغل هذا اجليش يف ضرب الناس ،ويف سحق احلقوق ،ويف إذالل العلماء
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واملفكرين واألحرار ،وكبتهم ،وسحق حقوقهم يف خمتلف األبعاد.
أي تسخري اجليش فيما خيالف اهلدف الذي أوجد من أجله ،وهو كونه
حصناً للرعية ،وهذا ما يستدعي حبوثاً موسعة ،لكننا سنشري اآلن إىل جانب
واحد من تلك اجلوانب فقط:
فإن أحد أهم األركان يف تقليص هيمنة املستبد على اجليش ،هو تغيري
معادلة نظام املثوبة والعقوبة ،وذلك بأن ال يكون نظام املثوبة والعقوبة بيد
احلاكم ،أو زير الدفاع ،أو رئيس الوزراء ،أو رئيس اجلمهورية نفسه ،أو
رئيس هيئة األركان املشرتكة.
فإن نظام املثوبة والعقوبة لو جرد بأكمله أو يف اجلملة من احلاكم ،عندئذ
سنضمن إىل حد كبري استقامة اجليش ،أو على األقل حياديته ،فيما لو حدث
هنالك صراع ونزاع بني الشعب وبني احلكومة.
أما لو كان نظام املثوبات والعقوبات بأكمله بيد احلاكم ،فمن الطبيعي
أن اجليش سيكون خاضعاً عندئذ هلذا احلاكم ،واحتماالت أن يعمل بالعدل
ستكون أقل.
نظام المثوبات والعقوبات

وتوضيح ذلك :إن املثوبات هي الرواتب واملخصصات أو املقررات
الشهرية ،وهي املنح والعطايا اإلضافية ،وهي الرتقيات ،من رتبة إىل رتبة
أرفع.
وهنالك عقوبات أيضاً ،مثل عقوبة املناقالت التنقالت الفجائية :بأن
ينقل هذا الضابط أو ذلك النقيب أو العقيد أو غريهم ،من موقع إىل موقع
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آخر ،فهذا نوع من العقوبة ،ومن العقوبات اإلقالة ،بأن يُقال من منصبه،
وغري ذلك.
والناتج من ذلك أن هذا العسكري مهما كانت درجته ،إذا رأى بأن كل
مصريه بيد هذا احلاكم؛ االمتيازات ،واألموال واملنح والرتقيات ،والعقوبات
أيضاً ،فمن الطبيعي أن هذا العسكري بطبعه يتحول ـ إال من عصمه اهلل ـ إىل
عبد مطيع ،أو يف أفضل الفروض إىل تابع وإرادته ُمسرية للغري.
لكنه ـ على العكس من ذلك ـ إذا رأى بأن نظام املثوبات والعقوبات،
ليس مرتهناً برئيسه ،فإن دواعي االستسالم واخلضوع املطلق ،واإلطاعة
العمياء من هذا العسكري لوزير الدفاع ،أو من ذلك املسئول األمين لوزير
املخابرات ،أو من ذلك الشرطي لوزير الداخلية ،ستكون أضعف وأقل.
تحول العقوبات والمثوبات؟
إذن لمن ّ

حنول نظام املثوبات والعقوبات ـ إما بأكملها
ولذا نرى بأن من الواجب أن ّ
أو يف اجلملة وعلى األقل مقدار منها ـ إىل جهة أخرى ،ومن اخليارات أن
تكون اجلهة األخرى هي العلماء ،ومن اخليارات أن تكون اجلهة األخرى
هو الربملان ،ومن اخليارات :جمالس الشورى احمللية ،وستأتي اإلشارة له بعد
قليل ،فاخليارات متعددة.
ولكن قد يبدو ذلك يف بادئ النظر غريباً؛ ألن النظم ال تعمل عليه
عادة ،ولكننا نرى ضرورة أن تعمل بهذه الطريقة ،كيال يتحول اجليش إىل
أداة قمع وإرهاب وديكتاتورية .وكذلك نرى أنه ميكن بد ً
ال من أن يأخذ
نسن قانوناً بأن يأخذ
العسكر رواتبهم من مراتب اجليش العليا ،ميكن أن ّ
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العسكر رواتبهم ،أو خمصصاتهم الشهرية:
أ -من شورى إدارة املسجد مثالً ،فإن املسجد يف صدر اإلسالم كان
هو مركز القيادة ،فهنالك كان القضاء يف اخلصومات ،وهناك كان التوجيه
واإلرشاد ،وكان هنالك األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
فما اإلشكال يف أن يتسلم اجلنود رواتبهم من املساجد ،من مساجد
حمالتهم ،من هيئة األمناء أو املدراء الذين يديرون ذلك املسجد؟!.
ب -أو أن يأخذوا رواتبهم من جمالس شورى املناطق واحملالت.
ج -أو أن يأخذوا رواتبهم من العلماء يف كل منطقة ،فكما أن طالب
احلوزة العلمية يأخذون الرواتب من العلماء واملراجع ،كذلك ليأخذ اجلنود
رواتبهم منها أيضاً.
د -أو أن يأخذوا رواتبهم من إحدى اللجان املتخصصة بذلك يف الربملان.
وكذلك احلال يف (الرتقيات) ،فلتكن من خالل اهليئة اإلدارية للمسجد،
طبعاً ذلك كله حسب الضوابط املعروفة ،كما هو واضح.
ولرفع االستغراب نذكر أن لذلك مثيالً ،وله أمثلة يف عاملي التكوين
والتشريع ،وله أيضاً نظري حتى من العامل الدميقراطي.
ولنبدأ باملثال املعاصر :فإن الكتب الدستورية املكتوبة يف القانون
الدستوري ،تنقل لنا أن إحدى الدول املتحضرة يف عامل اليوم ((( ،كانت
تعمل بالنسبة للنائب يف الربملان وفق ما اقرتح هنا بالنسبة للجيش.
فهذه الدولة من القرن الثالث عشر إىل القرن اخلامس عشر امليالدي،
((( وهي بريطانيا.
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كانت تلتزم بقانون بأن النائب يف الربملان ،ال يأخذ خمصصاته الشهرية من
احلكومة ،كيال تكون هلا هيمنة على هذا النائب ،الذي ينبغي أن جيسد
إرادة الناس ،بل إمنا كان النائب يأخذ راتبه من الناس أنفسهم ،أي من
ناخبيه ،وذلك طوال قرنني أو ثالثة قرون ،كان هذا القانون يف النواب
ساري املفعول ،بعد ذلك مل يستمروا على ذلك املنهج؛ لعله ألنهم ضمنوا
بأن الدولة ال تهيمن على الربملان.
أما يف دولنا اليت متتلك الدول هيمنة شبه تامة على الربملان ،أو اجليش،
فيجب عندئذ أن نوفر ضمانات إضافية لتقليص هذه اهليمنة ،كيال تتحول
إىل أداة ختريب.
فنقول :كما أن النائب ال مانع من أن يأخذ راتبه أو مقرره الشهري من
الناخبني بآلية معينة ،كذلك ليأخذ العسكري راتبه أو ترقيته من الناخبني،
من الناس طبق آلية معينة ،عن طريق مؤسسة امسها املسجد مثالً.
وهنالك حبث مفصل عن املساجد ،والسيد الوالد (رضوان اهلل تعاىل
عليه) كتب أكثر من كتاب عن دور املساجد واحلسينيات ،وإن هلا أدواراً
متعددة ،وليس دور املسجد جمرد العبادة ،بل إن الدنيا واآلخرة جمتمعتان
يف املسجد.
وهذه اآلليات ميكن أن تدرس أكثر ،وميكن أن تتنوع أو تتغري بتغري
الظروف أو البالد ،كما لو رأى أهل اخلربة واملقننون يف ظرف معني يف دولة
معينة ،أن من األحسن أن تكون رواتب اجليش والرتقيات ونظام العقوبات
من إقاالت وتنقالت وغريها مرتبطة بالربملان ،أو بالعلماء ،أو باملساجد.
وقد يرون أن األفضل أن ترتبط مبؤسسات أخرى من مؤسسات اجملتمع
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املدني ،هذه كلها قابلة للبحث والنقاش ،إمنا اجلامع الرئيسي الذي نريده هو
تقليص هيمنة احلاكم املستبد على اجليش والقوات املسلحة.
هذه القدرة اليت هي السبب األساسي يف الطغيان ،وقد قال سبحانه
وتعاىل :ﱫﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﱪ(((.
مثال آخر من الدول املعاصرة ،هو(الشركات) فإن رئيس الشركة منه
األموال ،ومنه اإلدارة أو تعيني املدراء ،ومبوافقته يتم استخدام املوظفني،
لكن هل تقبل الدول املعاصرة بأن يكون نظام املثوبات والعقوبات بأكمله بيد
مدراء الشركات؟!.
كال ..فالدولة ال تقبل بذلك ،فتتدخل بنسبة ما يف شانها ،ومنطقها يف
ذلك :إنه وإن صح أن رئيس الشركة هو املؤسس هلا ،وأن األموال واإلدارة
منه ،وإن صح أيضاً أن املوظفني جاؤوا طوعاً ليوظفوا فيها ،لكنها كحكومة
مكلفة حبماية حقوق الناس ومنهم املوظفني ،ولذلك تفرض على رئيس
الشركة بعض القيود ،فال حيق له أن تفصل املوظفني إال وفق ضوابط حمددة.
وال نقول :إن كل القيود املقررة من قبل الدولة جتاه الشركات صحيحة،
لكن بعضها يف اجلملة صحيح ،وذلك يف إطار أن ال يُظلم ذاك العامل ،فإن
الدول تفرض احلد األدنى لألجور مث ً
ال ـ وهي طرف ثالث ـ لكنها تفرض
على من يريد أن يستخدم عام ً
ال أو موظفاً ،أنه ال حق له يف أن يعطيه يف
الساعة أقل من مخسة دراهم مثالً.
فالدولة هنا تدخلت يف داخل املنظومة اخلاصة لشركة كذا ،أو مؤسسة
((( سورة العلق.7-6:
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كذا ،ووضعت ضوابط ،ووضعت حدوداً للمثوبات أو للعقوبات ،كما أنها
تفرض حدوداً على ما يعطى للرئيس التنفيذي للشركة ،فتقرر أنه ال حق
جمللس اإلدارة أن خيصص له مبلغ مخسة ماليني دوالر سنوياً مثالً.
كما حدث يف األزمة األخرية اليت أطاحت بالكثري من اقتصاديات الدولة
املتحضرة .إذ تبني أن من أسباب األزمة ،أنهم يعطون للمدير التنفيذي أموا ً
ال
طائلة هائلة ،ال تتحملها ميزانية الشركة .إذن جيب أن توضع قوانني ،كيال
يظلم عامة الناس والشركاء واملساهمني.
وأما يف عامل التكوين ،فإننا جند أن اهلل سبحانه وتعاىل خلق الرجل
واملرأة فتكونت منهما األسرة ،لكن املالحظ أن نظام املثوبات والعقوبات
يتوزع طبيعياً ،أو فقل طوعياً وفطرياً بني األب وبني األم.
وهذا التوازن هو لصاحل الطفل ،بل ولصاحل األبوين واجملتمع أيضاً ،فإنه
إذا كان كل شيء ،عقوب ًة ومثوب ًة بيد األم ،فلعل األم تسرف يف تدليل الطفل
فيفسد ،وإذا كان كل شيء بيد األب ،فلعل األب يفرط يف القسوة على
الطفل ،فيرتبى الطفل على احلقد والبغضاء ،وينعكس ذلك على اجملتمع.
إذ أن هذا الطفل عندما يكرب ،فإنه ينفّس عن هذه احلالة النفسية السلبية
ويعكسها على الناس ،لكن وجود التوازن الطبيعي يف األسرة ،حيول دون
أن يرتبى الطفل معقداً أو رخواً ال أبالياً.
فإن األب إذا قسي على األبناء أو البنات ،ستهدئ األم من روعه،
وتأخذ جانبهم إىل حد ما .واألم إذا دللت األطفال أكثر من الالزم ،فإن
األب حياول أن حيول دون ذلك باحلكمة واحلسنى ،والعكس بالعكس ال
فرق ،إن هذا التوازن الطبيعي مطلوب بل هو أكثر من ضرورة.
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ونقول :كما األمر يف األسرة ،كذلك األمر يف الدولة جيب أن يكون
كذلك ،فلو فرضنا أن رئيس اجلمهورية أو وزير الدفاع هو القائد األعلى
للجيش ،أو رئيس اهليئة األركان املشرتكة ،فإنه ينبغي أن يكون هناك موازن
له ،يف نظام املثوبة والعقوبة يف اجليش ،اقتداء مبا صنعه اهلل سبحانه وتعاىل
يف اللبنة األساسية األوىل ،والوحدة األساسية اليت بين اجملتمع بأكمله منها.
هذه إذن ضمانة أخرى من الضمانات :تقليص سبل هيمنة الدولة املطلقة
على اجليش ،عرب إجياد التوازن يف نظام املثوبات والعقوبات.
()3
املبحث الثالث

األجوبة على االستفسارات ذات العالقة مبوضوع البحث
األهلية للديمقراطية ومبررات استبداد األنظمة
السؤال:

إن األنظمة اجلائرة يف بالد املسلمني ،عادة ما تربر استبدادها بتخلف
تضر
سياسي وثقايف ،قد ضرب هذه الشعوب منذ قرون ،وبذلك فإن احلرية ّ
مبصاحل هذه الشعوب أكثر مما تنفعها؟.
الجواب:

وقبل اإلجابة على هذا السؤال ـ بل يف الواقع (الشبهة) ـ نشري إىل أن هذا
السالح يشهره عادة املستبدون يف وجه اإلصالحيني واألحرار؛ وذلك ألن
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املستبدين ال يرضون بأن يرفعوا قبضتهم احلديدية عن أعناق الناس ،ولذلك
خيتلقون األعذار واحلجج لتكريس سلطتهم بأية طريقة من الطرق.
وهذه احلجة املخرتعة ،هي من بني تلك األعذار املتوهمة والكاذبة،
لضمان دميومة سيطرة الديكتاتور ،فاحلاكم الديكتاتور وأبواقه اإلعالمية
تدعي :بأن الناس غري مهيئني للحكومة الشورية أو االستشارية( ،إذا كانوا
ملتزمني بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة) ،أو يقول :بأن الناس غري
مهيئني للدميقراطية( ،إذا كان احلاكم علمانياً).
وتدعي :إن الناس ليسوا قادرين على معرفة األصلح للحكومة ،وال
هم ميلكون اإلرادة النتخابه ،لذا فإننا حنن (احلكام احلكماء بزعمهم) نفرض
أنفسنا عليهم كقيمني على مصاحلهم؛ ألننا األعرف مبصاحلهم ،وذلك إىل
أن يتهيأ الناس وتتوفر فيهم القابلية ،لكي حيكموا أنفسهم بأنفسهم ،عندئذ
نفوض األمور إليهم ليديروا البالد باالنتخاب!!
هذه هي الشبهة اليت تطرح عادة ،لكن نقول :إن هذه الشبهة واهية
جداً وعليلة ،وهي من الوهن والضعف حتى كأنها حيكت من نسج بيت
العنكبوت ،وهذه احليلة مل تعد تنطلي على عاقل ،أو على مثقف ،أو حتى
على اجلاهل ،إال القليل منهم.
فإن من الواضح أن هذه خدعة لتربير السيطرة غري الشرعية على مقدرات
الناس ،وذلك مثل أن يغتصب أحدهم داراً ،ثم يربر جرميته بأن أصحاب
املنزل وأهل الدار ال رشد فكري هلم ،وال يعرفون فن تدبري أمور املنزل،
وإنه ـ أي الغاصب ـ أعرف منهم وأفهم وأذكى.
ومع قطع النظر عن ذاك كله ،نقول:
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أو ً
ال :من أين لك هذا؟!.
ومن قال لك بأن الناس غري مؤهلني للدميقراطية ،أو لالستشارية،
وللحكومة الشورية ـ نسبة إىل الشورىـ؟!.
بل األمر على العكس متاماً ،فما أكثر العلماء يف األمة ،وما أكثر املثقفني
وهم باملاليني وأطباء وحمامني ومهندسني وصحفيني ومدراء وغريهم.
بل إن أكثر الناس يف هذا الزمن متطورون ،وإن عامتهم يتعاملون مع
خمتلف وسائل اإلعالم ،كمثل الشبكة العنكبوتية (االنرتنت) ،وشبكات
التواصل االجتماعي كتويرت وفيس بوك ،وأنواع اهلواتف النقالة املتصلة
باإلنرتنت كـ :بالك بري واآليفون واجلاالكسي وغريها.
كما أن الكتب واجلرائد واجملالت متوفرة بكثرة يف األسواق واملكتبات
وأجهزة احلاسوب واآلي باد وغريها.
فمن أين يقول الطاغية وأعوانه :بأن الناس ليسوا مؤهلني؟! وما هذه إال
دعوى بغري سلطان ،بل إنه جير النار إىل قرصه ،فهو متهم يف هذه الدعوى،
والرباهني قائمة على العكس؛ فإن الكل يشهد بأنه ما أن تفسح الدولة اجملال
للناس حتى تنشأ جرائد وجمالت ،وتؤسس نقابات واحتادات ومنظمات
ومؤسسات للمجتمع املدني وللرعاية الصحية ولرعاية األيتام ،وغري ذلك.
إن الدولة هي اليت ختنق الناس ،ولذا نرى الناس يف أي بلد ،توفرت فيه
حريات ولو نسبية قد انطلقوا.
ونسأل املستبد مرة أخرى :هل هو ونظامه فسح اجملال حقيقة للناس
وللدميقراطية أو لالستشارية ،حتى يرى الناس قد عجزوا بالفعل ،وصارت
البالد عاليها سافلها وسافلها عاليها؟.
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وثانياً :لو فرض وسلمنا ،أن الناس غري مهيئني للدميقراطية ،لكن من
قال بأنه هو احلاكم األصلح؟!.
والغريب أننا جند احلكام املستبدين عادة هم من الطبقة اجلاهلة ،أو من
املستوى العادي جداً ،ومع ذلك جنده يدعي أنه األصلح واألفضل!! وهل
جتد يف احلكام املستبدين من حيمل كفاءة الطوسي ،أو أبو علي بن سينا،
أو أديسون ،أو نيوتن!! وحتى لو وجد فهل ذلك يربر مصادرته حلقوق
اآلخرين ،والسيطرة عليهم بالقدرة ودون رضاهم؟!.
وأؤكد :إن الكل يعلم أن ثقافة املستبدين عادة حمدودة وعادية ،ويوجد
يف البالد من أمثاله املاليني ،كما يوجد باأللوف أو مئات األلوف ممَِن هو
أعلم منه ،ومن هو أكثر منه ثقافة ومن هو أكفأ منه((( !!
وإذا رفض املستبد أو أنصاره هذا الكالم ،فليقم مناظرة أو مقابلة
تلفزيونية ،كي يشهد اجلميع كم هنالك يف أحناء البالد ،من الكفاءات ومن
املفكرين ومن العلماء ،ومن الذين يتمكنون أن يسيرّ وا شؤون البالد بنحو
أفضل.
واحلاصل :إن الناس أو ً
ال مهيئون ،وهلم تلك الكفاءة لكي حيكموا
أنفسهم بأنفسهم يف إطار الشريعة ،ملن يقبل الشريعة ،وإن مل يكونوا
مسلمني ففي اإلطار الذي يرتضونه.
وثانياً :لو فرض أن الناس غري مهيئني ،فيجب أن ينتخب أهل اخلربة
وكبار العلماء وأساتذة اجلامعات واملثقفني حاكماً ،إذ َمن قال بأن هذا
((( ويكفي أن نستعرض ثقافة حكام أو ملوك ليبيا وتونس ومصر والبحرين وقطر والسعودية وأشباهها،
لنعرف حجم املأساة وعمق الفاجعة.
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املستبد هو الذي جيب أن حيكمهم؟!.
وهل القوة والسلطة والسيف هو منشأ الشرعية؟!.
وثالثاً :لو فرض وتنزلنا وسلمنا بأن الشعب غري مهيأ ،لكي يتقبل
االنتخابات والدميقراطية أو االستشارية اإلسالمية ،ثم لو فرض بأن احلكام
املستبدين الذين حيكمون يف هذه البالد بالفعل هم األكفأ ـ مع أن هذا القول
مما يُضحك الثكلى ـ فنتساءل من زاوية أخرى :أين برنامج احلاكم العملي
لتهيئة الناس لكي يكونوا مستعدين لتقبل االستشارية والدميقراطية؟!.
إن املأساة هي بقاء احلاكم يف سدة احلكم خلمسني سنة ـ فرضاً ـ من دون
حماولة لالرتقاء باجملتمع وثقافته ،ومن دون برنامج عملي يتكفل ذلك ،بل
يربمج برناجمه العملي والسلوكي على العكس؛ املزيد من الكبت واإلرهاب
وخنق الكفاءات واغتيال أو قتل أو سجن املعارضني واألحرار.
وأما الربنامج العملي للرقي وصناعة األرضية وتوفري القابلية فمن بنوده
ملن يريد حقاً تفويض األمور للناس( :البدء بتغيري املناهج الدراسية)،
اليت جيب أن تصب وتتحدث عن االستشارية أو الدميقراطية وعن حقوق
اإلنسان ،وعن التعددية ،لكي يرتبى الطالب عليها ،وكذلك احلال يف
(وسائل اإلعالم) وغريها.
لكن الذي نشهده يف الدول االستبدادية هو العكس متاماً ،فإن املناهج
الدراسية ووسائل اإلعالم وغريها ،تطبل وتزمر للزعيم األوحد ،وللقائد
األعلى ،وترسم له صورة فوق بشرية ،وجتعله فوق النقد واحملاسبة ،فنجد
أن هنالك ختطيطاً متعمداً وشامالً ،لكي يستمر الناس بزعمهم يف عبوديتهم
ويف جهلهم ويف تهميشهم وإقصائهم.
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انتخاب القائد للجيش واحتمالية تفجر الفوضى
السؤال:

حبسب قاعدة إن دفع الضرر احملتمل واجب ،وبالنظر إىل تنوع انتماءات
اجملتمعات الدينية والثقافية ،أليس من املوضوعية توقع تفجر الفوضى يف
حال اختيار قيادة اجليش عرب االنتخاب ،وبالتالي جيب تفادي تلك الفوضى
عرب التعيني؟.
الجواب:

لقد اتضح مما مت حبثه سابقاً ،أنه سوف ال حتصل الفوضى ،فيبقى األفضل
هو ما ذكر من أن تكون قيادة اجليش باالنتخاب ،على عكس النظام املعمول
به حالياً ،حيث إن رئيس اجلمهورية ينصب من قبله نائباً له امسه وزير
الدفاع ،أو غريه.
لقد ارتأينا أن هنالك بدائل أفضل من هذا البديل ،حتى لو فرض أن
رئيس اجلمهورية منتخب ،فمن البدائل أن جتري يف داخل اجليش انتخابات،
فباالنتخابات يعني القائد األعلى للجيش ،وذكرنا أن من البدائل األخرى
أن جترى انتخابات عامة ،كما أن الناس مجيعاً ينتخبون رئيس اجلمهورية،
وكما أن الناس يف الكثري من البالد مجيعاً ينتخبون النواب ،أيضاً الناس
مجيعاً ينتخبون قائد اجليش ،نظراً خلطورة هذا املنصب ،وعدم صحة أن
ندمج املنصبني ،وجنعل القوتني التنفيذية :رئاسة مجهورية وقوة اجليش
والقوات املسلحة ،بيد شخص واحد.
مسورة بضوابط ،فال نقول
هذه البدائل املطروحة ،ولكن هذه البدائل ّ
يف (انتخابات اجليش) أن هلم أن ينتخبوا أي إنسان؛ كأن ينتخبوا جندياً
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عادياً لقيادة اجليش ،بل هناك مواصفات وضوابط جيب أن تتوفر يف املرشح
ملنصب هام مثل قيادة اجليش ،كما توجد ضوابط لرتشيح رؤساء اجلمهورية
عند إجراء االنتخابات ،وال تستلزم االنتخابات أية فوضى مع مراعاة تلك
األطر والضوابط واألسس.
إذ ال نقول هلم أن ينتخبوا فالناً األمي ،بل يلزم أن يكون للمرشح لرئاسة
اجلمهورية وكذا قيادة اجليش ،مستوى معني من التعليم واملعرفة ،وأن يكون
ملفه اجلنائي نظيفاً ،وأن ال يكون خائناً ،وأن ال يكون مرتبطاً بدولة أجنبية
معادية عمي ً
ال هلا ،إىل غري ذلك ،وكذلك يف أعضاء الربملان ،وكذلك احلال
متاماً يف قائد اجليش.
هناك ضوابط توضع من الكفاءة واألمانة ،وما أشبه ،والنتيجة أن يرشح
جمموعة من األفراد أنفسهم ملنصب قائد اجليش والقوات املسلحة ،كعشرة أو
عشرين مثالً ،شرط أن تنطبق عليهم الضوابط ،ثم الناس ينتخبون أحدهم،
أو أفراد اجليش ينتخبون أحدهم ،وأية فوضى تلزم من ذلك؟!.
الحريات في اإلسالم ونطاقها
السؤال:

بالرغم من سعة احلريات يف بالد الغرب ،فإن ما نسمعه ونقرؤه يشري بل
يؤكد ،على أن احلريات يف اإلسالم أوسع من احلريات املوجودة اليوم ،فهل
هذا يعين أن احلريات يف اإلسالم مطلقة؟.
الجواب:

مع إن اإلجابة الكافية تتطلب مقاماً أوسع ،لكن باختصار نقول :إنه ال
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توجد هنالك يف أية دولة ،ويف أي نظام عقالئي ،حرية مطلقة مبا للكلمة من
معنى ،مبعنى عدم وجود أي قانون ،وأي تشريع يقنن احلرية املطلقة ،فهو
غري معقول وإال للزمت الفوضى واهلرج واملرج ،وجلاز لكل فاجر فاسق أن
يسرق ما شاء من أموال الناس ،أو يعتدي على األعراض بذريعة أنه حر!.
إن الكالم إمنا هو يف حدود احلرية ،وأن دائرة احلريات اإلسالمية أوسع من
غريها.
ونقول :بأنه يف اإلسالم على حسب التشريع الذي جاء به حممد
املصطفى وأيضاً التتمة اليت ذكرها أهل البيت ـ باعتبارهم االمتداد
الطبيعي لرسول اهلل وباعتبارهم الذين تلقوا العلم منه ،حيث قال
(((
الرسول :أنا مدينة العلم وعلي بابها ،فمن أراد المدينة فليأت الباب
ـ تتوفر مساحات حرية كبرية للناس ،وال يوجد ما يضارعها ومياثلها يف
األنظمة احلاضرة.
لكن احلريات يف الدين اإلسالمي ليست مطلقة ،بل ال يعقل ذلك،
إال أن هذه احلريات النسبية هي أفضل وأوسع بكثري من احلريات املوجودة
يف أكثر دميقراطيات عامل اليوم ،ومنها مثالً :حرية البناء ،وحرية اإلقامة
والسكن ،وحرية السفر واحلضر ،وحرية االسترياد والتصدير ،وحرية
تأسيس الشركات بدون روتني وبدون بريوقراطية وبدون دفع رسوم وغريه،
وحرية حيازة املباحات ،وهكذا وهلم جرا.
وقد كتب السيد الوالد جمموعة من الكتب يف هذا احلقل ،منها كتاب
((( شرح نهج البالغة :ج 7ص 219موازنة بني كالم اإلمام علي وخطب ابن نباتة.
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"الحريات اإلسالمية" ومنها كتاب "الفقه :ج 145الحريات" من موسوعة
الفقه ،وكتاب "الصياغة الجديدة لعالم اإليمان والحرية والرفاه والسالم"
وغريها ،قائالً :إن العامل الغربي يدعي بأنه مظهر للحرية وللحريات ،لكن
لدى التحليل العلمي الدقيق جند بأن احلريات يف العامل الغربي ال ّ
تشكل
عشرة باملائة من احلريات اإلسالمية.
فإنك ال جتد يف أي بلد غربي حرية حيازة املباحات ،أما يف اإلسالم فال
يوجد قانون حيول دون ذلك ،بل لكل واحد من كافة أصناف الناس أن يقوم
بإحياء األرض ،أي أرض تريد إحيائها بالبناء أو التسوير وصنع مزرعة وغري
ذلك ،فلهم احلرية يف ذلك ،بدون حاجة الستئذان الدولة ،وبدون دفع
رسوم أو شبه ذلك.
كما أن لكل واحد من عامة الناس أن يذهب إىل الصحراء ،أو إىل الغابة
أو إىل األنهار ،وأن حيوز ما شاء من األراضي أو الثروات أو األمساك أو
األشجار أو غريها ،واإلطار الوحيد هو عدم اإلضرار باآلخرين وعدم
االستغالل يف ذلك ،فمثالً :ال جيوز له صيد األمساك كلها ،حبيث يقضي
على الثروة السمكية كلها ،فهذا إطار عام تشمله قاعدة ال ضرر ،لكن
ال توجد يف اإلسالم هذه القوانني املختلفة الكابتة ،اليت وضعت لتجعل
الدولة هي امللك وهي السلطان ،وهي اآلمر والناهي ،ولكل شيء رسوم
وبريوقراطية وإىل آخره.
والبحث يف هذا احلقل طويل ،وقد سبق التطرق إىل بعضه ،كحيازة
املباحات.
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واحلاصل :إن احلريات يف البالد االستبدادية ،ال تقاس بالنسبة للحريات
يف البالد الدميقراطية ،ثم احلريات يف البالد الغربية ال تقاس بالنسبة للحريات
يف اإلسالم.
نعم ،هنالك بعض احملرمات اليت ُح ّرمت لصاحل اإلنسان ،ولكن
احملرمات يف النظم الوضعية أكثر بكثري ،ولذا أيضاً يذكر السيد الوالد
عن موارد السجن يف كتابه "الفقه :ج 100الحقوق" ،فيقول :بأن اإلنسان
يسجن يف األنظمة الوضعية يف مئات املواطن ،أما يف اإلسالم فإن مواطن
السجن حمدودة ،وهذا ما نرتكه لبحث مستقبلي إن شاء اهلل تعاىل.
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املقدمة

خلصت املباحث السابقة ،حول إطار العالقة بني الدولة والشعب،
وماهية احلدود والضوابط ،واألسس اليت تبتنى عليها هذه العالقة إىل
التعمق يف البحث ،يف مفهوم العدل وتعاريفه ومعامله ،والبصائر
ضرورة ّ
يف احلكم بني الناس وفيهم بالعدل ،وذلك من خالل التدبر يف اآلية القرآنية
الشريفة ،اليت هي املدخل للبحث ،وهي اإلطار ،وهي املقوم واملسدد هلذه
البحوث مجيعاً.
وكذلك التعمق يف الضمانات اليت ينبغي أن تتوفر ،لكي نضمن استقامة
اجليش والقوات املسلحة ونزاهتها وعدالتها ،كلما نشب نزاع أو صراع أو
خالف بني الدولة والشعب ،باعتبار أن اجليش والقوات املسلحة ،هي أقوى
ركيزة بيد املستبدين ،لضرب حركة األمم ونهضة الشعوب ،لو مل توضع
حتول
هذه الضمانات ،ولو مل نؤسس لسلسلة من العوامل ،اليت حتول دون ّ
اجليش من كونه أداة حلفظ االستقرار يف البلد ،ومن كونه حصناً للرعية ،على
ود
ـجنُ ُ
حسب تعبري أمري املؤمنني يف عهده ملالك األشرت حيث يقول :فَالْ ُ
ِ ِ
الر ِعيَّ ِة((( حتولّه إىل أداء قمع واستبداد.
صو ُن َّ
بِِإ ْذن اللَّه ُح ُ

((( نهج البالغة :رقم 53ومن كتاب له كتبه لألشرت النخعي ملا واله على مصر وأعماهلا حني
اضطرب أمر أمريها حممد بن أبي بكر.
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الغاية

بيان معامل العدل وتعاريفه جلهة احلكم فيه ،وتكملة الضمانات الستقامة
اجليش والقوات املسلحة ،وسالمة أدائها وعدالتها ،وضمان عدم استخدامها
أداة للقمع بيد الدولة اجلائرة.
()1
املبحث األول

بصائر قرآنية
معالم العدل وتطبيقاته

وجل امسه :ﱫﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
قال اهلل سبحانه وتعاىل ّ
ﯟ ﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﱪ ،من اإلضاءات والبصائر

يف كلمة العدل ما مضى حبثه يف الفصول السابقة من ضرورة بيان ماهية
وتعريف العدل؛ حيث أنه قد عرف بتعريفات شتى ككونه(:وضع الشيء
يف موضعه) ،و(القصد يف األمور).
والقصد هو جذر لكلمة االقتصاد ،وهو يعين التوسط يف األمور ،وكون
العادل (أن يثيب احملسن على إحسانه ،و جيازي املسيء على إساءته)،
وأيضاً (االعتدال والتوسط بني اجلانبني وبني النمطني) ،أي رعاية االعتدال
والتوسط واالستقامة بني جانيب اإلفراط والتفريط من جهة ،وبني النمط
العالي والنمط الداني أو السافل من جهة أخرى.
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 -1العدل الكمي والكيفي

وتوضيح ذلك إن العدل يعين أو ً
ال العدل كمياً ،ويف اجلهة الكمية،
وثانياً يعين العدل يف اجلهة الكيفية ،وثالثا يعين العدل جهوياً أي يف اجلهة,
فالعدل له أبعاد ثالثة :العدل يف الكم والكيف واجلهة.
وهو مطلوب يف الكم والكيف واجلهة ،ولنبدأ بذكر بعض األمثلة على
العدل يف الكم ويف الكيف.
أ -العدل في األكل والطعام

(العدل يف األكل) ،فإن العدل كما هو أن ال يأكل كثرياً حتى التخمة،
وال يأكل قلي ً
ال حتى يقعده الضعف املفرط عن العبادات ،أو عن خدمة
الناس ،أو عن أداء سائر أدواره الطبيعية ووظائفه الشرعية والعقلية.
أما (العدل كيفاً) ،فهو أن يأكل باعتدال الطعام املتوسط ،وليس كذلك
من يأكل طعاماً فاخراً جداً ،كمن يذهب إىل مطعم راق جداً ،فبدل أن ينفق
كماً
عشرة دنانري مث ً
ال على الطعام يصرف مائيت دينار ،فالعدل أن يأكل ّ
باعتدال ،وكيفاً الطعام املتوسط.
وإليكم هذه القضية التارخيية ملا فيها من العربة ،ولنعرف كيف يعيش
الربِي ِع(((.
ض ُمو َن َم َ
ض َمةَ الإِْ بِ ِل نِْبتَةَ َّ
ال اللَّ ِه ِخ ْ
الطغاة واملستبدون ،وكيف يَ ْخ َ
دخلت عليه فدعاني إىل الطعام ،وكان يف
يقول أحد ضيوف معاوية:
ُ
السفرة ما لذ وطاب من األطعمة ،مبا ال يراه الفقراء حتى يف أحالمهم.
ورأيت هناك نوعاً من الطعام لذيذاً جداً ،مل أر مثله أبداً ،ومل أمسع عنه
((( نهجالبالغة ،اخلطب :رقم 3ومن خطبة له وهي املعروفة بالشقشقية.

363

الف�صل الثاين ع�شر
يتكون من مخ العصافري.
أصالً ،فسألت معاوية عنه .فقال :إن هذا الطعام ّ
حيث كان معدو الطعام يستخرجون مخ العصافري مع صغر حجمها ـ فما
بالك بأخماخها ـ مبا يكفي لوليمة فاخرة ،فتطبخ بدهن الفستق ،وبوصفات
متميزة أخرى.
وكان يصل بهم األمر أحياناً إىل اصطياد عشرة آالف عصفور ،للوليمة
عمر
الواحدة! كل ذلك لكي يصنعوا من أخماخها لذيذ طعام ملعاوية الذي ّ
بطنه بأموال اليتامى والفقراء ،وبنى ملكه على أكتاف املستضعفني ،ما رأيت
نعمة موفورة إال وإلى جانبها حق مضيع(((  ،كما يقول أمري املؤمنني وموىل
املوحدين.
بل نقول :لو أن شخصاً أنفق على مثل ذلك من خالص أمواله ،حتى لو
مل تكن من بيت مال املسلمني وال من أموال الناس ،ومل تكن سرقة وغصباً
واحتكاراً واحتيا ً
ال ،وكان قد حصل على املال من حلّه ،فإنه مسرف جائر
ظامل غري عادل ،إذ كان عليه أن ينفقه يف حمله.
ب -العدل في اإلرث

مثال آخر( :العدل يف اإلرث) ،فلو راجع أخوان قاضياً ،فإن العدل
أن يعطي كل واحد منهما من الناحية الكمية كاآلخر ما داما أخوين ،ومن
الناحية الكيفية أيضاً ،عليه أن يساوي بينهما ،فإذا كانت للميت داران،
فأعطى هلذا داراً ولآلخر داراً ،فهذا ليس بالضرورة عد ً
ال إذا مل تتطابق
الكيفيتان ،بأن مل تكن هذه الدار من الناحية الكيفية كتلك الدار.
((( روائع نهج البالغة ـ جورج جرداق :ص 83الفاحتة العلوية.
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ج -العدل في التوظيف

مثال آخر فيما يرتبط بالدولة ،وبالوزراء ،وفيما يرتبط باجليش وكبار
قادته ،فإننا نالحظ إجحافاً وظلماً يف (نظام التوظيف) احلالي ،فإن األكابر
ومن عنده واسطة من األكابر ،يوظف ابنه يف أفضل األماكن.
أما عامة الناس ،ولعل الكثري منهم ،أكثر كفاءة من كفاءات هذا االبن،
فهم حيرمونه حتى أحياناً من أبسط الوظائف ،إن هذا كله هو إجحاف وظلم،
َس َاء الأْ َ�ثََرةَ(((  ،كما يقول أمري املؤمنني
وهو نوع من األثرةْ  ،
استَأْ�ثََر فَأ َ
عن عثمان.
ومن جهة أخرى جند أن كثرياً من املسئولني يف الدولة ـ وهذه من عالئم
الدول االستبدادية ـ له عدة مناصب مبعنى أنه عضو يف جملس إدارة هذه
الشركة ،ورئيس تنفيذي لتلك الشركة ،ومدير لشركة أخرى ،وعضو
فخري يف هذه اجلامعة وهذه املؤسسة ،ولعل الشخص الواحد منهم ،هو
مدير أو عضو شرف أو عضو جملس إدارة ،لثالثني أو أربعني شركة أو
مؤسسة.
ويف املقابل جتد كفاءات متميزة ال حتصل على فرصة عمل فيضطر للعمل
كسائق أجرة أو غريه ،إن ذلك كله من ألوان الظلم.
نعم ،إذا كانت احلكومة دميقراطية حقيقة ،وطلبت تلك الشركات هذا
اإلنسان نظراً لكفاءاته فال بأس بذلك ،ولكن ليس إذا اختذوه وسيلة ،لكي
يصلوا عربه إىل أهدافهم باعتباره ذا منصب يف الدولة.
((( نهج البالغة ،اخلطب :رقم 30ومن كالم له يف معنى قتل عثمان.
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فتطلب الشركة منه أن يكون عضواً يف جملس إدارتها؛ ألنه سوف يستغل
موقعه لتكريس مكانة هذه الشركة ،وإرساء املناقصات ـ مث ً
ال ـ عليها رغم
وجود األحق منها ـ كما سيأتي ـ فهذا هو اإلجحاف ،وهذا هو الظلم.
أما إذا كان الشخص مبا هو هو ذا كفاءة ،وتتهافت عليه الشركات أو
املؤسسات لكفاءته ،من دون أن يستغل منصبه ظلماً وإجحافاً ،فهذا مما ال
إشكال فيه وهذا عدل ،ووضع الشيء يف موضعه ،إذا كان بالفعل قادراً
على أن يقوم بتلك األدوار بأكملها.
وهذه األمثلة اليت أشرنا إليها هي كثرية االبتالء ،ففي األكل جند أن
الناس عادة مفرطون يف األكل ،إما كماً وإما كيفاً .ويف قضية اإلرث وخمتلف
مسائل القضاء ،جند أن أكثر القضاة أو كثرياً منهم ،يقضون باجلور ،ويف
املثال الثالث يف التوظيف أو يف املنصب ،جند أن مسئولي الدول ،عندما
حيتلون موقعاً معيناً ،فإن ذلك ليس ألنه الشخص املناسب له ،بل العتبارات
مصلحية أخرى.
د -العدل في المناقصات

واملثال الرابع هي (املناقصات) ،فإن البلد حيتاج إىل معامل ومصانع،
وحيتاج إىل تعبيد الطرق والشوارع ،أو إىل موانئ أو أي شيء آخر ،والواجب
على الدولة أن تضع ذلك يف مناقصة ،لتعرض الشركات املختلفة أطروحتها
والطريقة اليت ستنفذ بها املشروع ،واالمتيازات اليت توفرها ،وكم من املال
تطلب.
وهنا فإن على املسئول املكلف بهذا امللف اخلاص ،كـوزير الزراعة أو
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وزير اإلسكان أو أي وزير آخر ،أن يرى أي مناقصة هي األفضل ،وأي
عرض هو األفضل ،من حيث تكلفة أقل خلزانة الدولة ،ومن حيث إجناز
املشروع مبواصفات أفضل وأجود.
لكن املشاهد يف غالب الدول حتى الدول الدميقراطية ـ وإن كانت بنسبة
أقل ـ أن الرشوة اليت تقدم هلذا املسئول بشكل أو بآخر ،بشكل خفي حالي
أو مستقبلي ،من قبل إحدى الشركات ـ وهذا موطن من مواطن العدل
الرئيسية والظاهرة ـ ستكون هي الفيصل وهلا الكلمة العليا.
هـ -العدل في القيادة والمنصب

املثال اآلخر والبعد اآلخر ،يف (قيادة أو منصب مؤسسات اجملتمع املدني،
ويف النقابات ،ويف األحزاب ويف التنظيمات).
فهل هذا الشخص الذي كان يقود النقابة أو احلزب ،هو األكفأ بالفعل
من كافة األعضاء ،طوال مخسني سنة كاملة ،حتى يبقى هو القائد أو هو
الرئيس أو هو املسئول دائماً أبداً؟!.
ال شك أنه ليس األمر كذلك ،وإن كان من املمكن نادراً أن يكون األمر
من هذا القبيل ،لكن ملاذا األمر على هذا النحو يف هذه األحزاب واملنظمات،
دينية كانت أو غري دينية!!.
إن العدل من املستقالت العقلية ،وهو مأمور به شرعاً أيضاً ،فإذا كان
خماطبنا متديناً فإن عليه أن يقبله؛ ألن اهلل قد أمر بالعدل .وإذا كان غري
متدين ،فعليه أن يقبل ذلك أيضاً؛ ألن العدل من املستقالت العقلية ،فلماذا
يبقى شخص ما يف منصبه دائماً وأبداً ،حتى لو كان هو مؤسس احلزب؟!.
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لقد برزت دماء جديدة ،وكفاءات متميزة ،فلم ال تكون هنالك انتخابات
لكي يربز األكفأ ،ليوصل هذه اجلماعة لألهداف املتوخاة؟!.
إذنﱫﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧﱪ ،ويقول تعاىل:ﱫ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﱪ((( ،
وما ذكرناه من األمثلة والنماذج تعد من مصاديق العدل املأمور بها وجوباً،
إال لو دل دليل خارجي على استحباب ذلك ،لكن األصل يف العدل أنه
واجب.
بل إن االستثناء من ذلك ،قد يكون استثناءاً موضوعياً ،وذلك يعين أنه
يسمى عد ً
ال ،يف هذا االصطالح ال يف االصطالح
إذا مل يكن واجباً ،فال ّ
األعم ،الذي يعين وضع الشيء موضعه ،فإن هذا معنى أعم يشمل حتى
املستحب ،الذي قد وضعته موضعه ،ويشمل املكروه إذا مل تضع الشيء
موضعه.
واحلاصل :إن العدل إذا أخذ مبعنى وضع الشيء موضعه ،يكون أعم
من الواجب واملستحب واملكروه ،لكنه مبعان أخرى كـ (إعطاء كل ذي حق
حقه) قد يكون مساوياً ومساوقاً للواجب ،وللعدل الذي أمر به اهلل سبحانه
وتعاىل.
 -2العدل الجهوي

ولكن ما هو معنى (العدل يف اجلهة)؟.
واجلواب :يعين ذلك أن اإلنسان قد يكون من الناحية الكمية عاد ً
ال،
((( سورة النحل.90 :
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ومن الناحية الكيفية كذلك ،فيوصل إىل ذي احلق حقه ،لكنه ميكن أن ال
يكون عاد ً
ال جهةً ،وذلك كما لو قضى القاضي بالعدل ،فأوصل احلق بكمه
وبكيفه إىل املظلوم ،لكن اجلهة مل تكن جهة إهلية ،مبعنى أنه مل يفعل ذلك
هلل ،وال ألجل إحقاق احلق ،وإمنا ملصاحل معينة يرتئيها.
مثل أن حيتمل أنه يوماً ما ،سيصل هذا املظلوم إىل مناصب رفيعة ،فلتكن
له عنده يد وفضل ،هل هذا عدل من الناحية اجلهوية؟.
كال؛ ألنه مل يقم بالعدل ألجل أنه عدل ،أو ألجل رضا اهلل سبحانه
وتعاىل وإمنا ملصاحله .وكذلك لو أن هذا القاضي قضى بالعدل لعلمه أن
هنالك هيئة رقابة ،فلو مل يعدل ُلع ِزل فيعدل.
واحلاصل :إن العدل يف اجلهة يقصد به (وجه العمل) ،فإذا مل تكن
اجلهة فيه هي احلب هلل أو احلب للعدالة ،وإمنا كانت خوفاً أو طمعاً أو تقية
مثالً ،فإن عمله من هذه اجلهة ليس عد ً
ال ،فتأمل.
وملزيد التوضيح نقول :إن العدل ميكن أن يطلق على اجلهة اليت تتعلق
بالقلب ،يقول اهلل سبحانه وتعاىل :ﱫﭲﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹﱪ(((  ،فقد فسر العدل يف هذا املوضع من اآلية املباركة بالعدل
القليب يف احلب؛ ألن اآلية األخرى تقول:ﱫ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﱪ((( ،
وهذه اآلية تقول :ﱫﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﱪ.
كيف ميكن التوفيق إذا كنا ال نستطيع أن نعدل أبداً ،فال يصح تشريع
الزواج بأكثر من واحدة ،وليس فقط ﱫ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﱪ.
((( سورة النساء.129 :
((( سورة النساء.3 :
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فاجلواب كما يقول اإلمام : (((إن تلك اآلية ﱫ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﱪ،
يراد بالعدل فيها العدل يف النفقة ،والعدل يف العشرة ،وما أشبه ذلك ،يعين
العدل الكمي والعدل الكيفي ،وال يراد بها العدل اجلهوي القليب.
أما هذه اآلية اليت تقول :ﱫﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﱪ فاملراد بها العدل قلباً ،فإن اإلنسان ال يستطيع أن حيب ابنيه مائة
باملائة بالتساوي ،أو زوجتيه لو كانت له زوجتان أو أكثر من ذلك.
()2
املبحث الثاني

ضمانات استقامة اجليش وعدالته

تطرقنا جلانب من الضمانات اليت ينبغي أن تتوفر يف اجليش والقوات
املسلحة ،لكي نضمن عدم حتول هذا اجليش وتلك القوات املسلحة،
وأفراد قوات األمن واالستخبارات وغريهم ،إىل معاول تهدم حقوق الناس
وتسحق حقوقهم ،وتهدم حرياتهم ،وتهدم بنيان وبنية اجملتمع ،ومت التأكيد
على مخسة منها يف البحوث السابقة.
 -6بنود ثالثة في هيكلية التجنيد

أما الضمانة السادسة فتتكون من ثالثة بنود:
البند األول :هو إلغاء اجلندية اإلجبارية.
((( الكايف :ج 5ص 363-362باب فيما أحله اهلل عز وجل من النساء ح.1
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البند الثاني :هو تقليص اجليش النظامي واحليرتف.
البند الثالث :هو تعميم التدريب التطوعي.
فهذه الثالثة تشكل ضمانة من الضمانات ،وإن كان ميكن لكل منها أن
يشكل ضمانة ،ولكن مجعناها حتت عنوان واحد روماً لالختصار.
أ -إلغاء التجنيد اإلجباري

يف كثري من الدول يوجد نظام التجنيد اإلجباري لعامة الناس ،وهذا يف
رأينا خطأ كبري ،ومدان عق ً
ال وشرعاً .أما شرعاً فألن من املسلمات أن الناس
مسلطون على أمواهلم وأنفسهم وحقوقهم ،وهذه قاعدة شرعية مأخوذ
بعضها من القرآن الكريم ،وبعضها من السنة الشريفة.
فالناس مسلطون على هذه األمور الثالثة :أنفسهم وأمواهلم وحقوقهم،
دون شك .أما التجنيد اإلجباري أو اإللزامي ،فهو هتك وخرق حلرية
اإلنسان ،ولسلطته على نفسه وحقوقه ،هذا من الناحية الشرعية.
وأما من الناحية العقلية ،فإن التجنيد اإلجباري يعين تضخم اجليش
وكثرة أفراده ،فيتحول اجليش الذي كان ينبغي أن يكون عشرة آالف إنسان
فقط ،إىل مليون إنسان أو مليوني إنسان أو ثالثة ماليني إنسان ،وكلما كرب
اجليش وتوسع ،أضر باقتصاد البلد أكثر؛ ألن هذا اجلندي إما أنه مزارع
سيذهب للجندية ،أو هو شاب يريد أن يدرس الطب ،أو اهلندسة أو
احملاماة ،لكنه سيذهب للجندية لسنتني أو أكثر أو أقل ،فيكون قد عطل عن
اإلنتاج بنفس هذه النسبة.
ولكي نعرف حجم اخلسارة وفداحة الضرر ،لنتصور بلداً نفوسه مائة
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مليون ،ولنفرض أن الشباب منهم يبلغون أربعني مليون ،أو أقل أو أكثر،
وذهاب هؤالء بالنتيجة للجندية ،يعين أربعون مليون طاقة معطلة ملدة

وأي ضرر باقتصاد البلد يلحقه ذلك!!.
سنتنيُّ ،
هذا أو ً
ال :الطاقة اليت قد عطلت ،ومن جهة ثانية :فإن هذا اجملند صار

عالة على اآلخرين؛ ألنه مل يعد يعيل نفسه بنفسه ،بل جيب أن يُنفق عليه،

ومن الذي ينفق عليه؟!.

أبواه أو الدولة من أموال الضرائب ،أو من أموال النفط أو ما أشبه ذلك،

وذلك كله يعين أنه قد صار عالة على الناس ،فقد عطل عن العمل من جهة

وهذه خسارة ،وقد أضحى عالة على اآلخرين وهي خسارة ثانية.
وأما تارخيياً فنقول :قد ظهر التجنيد اإللزامي يف العصر احلديث ،وليس

له عمق يف الزمن ،وإن أول من َسنَّ ُه يف أواخر القرن الثامن عشر هو نابليون
بونابرت ،الذي قنّن ووضع نوعاً من التجنيد اإللزامي على عامة الناس.
فهو قد بدأ فيه ،واحللفاء من جهة ثانية أيضاً كرد فعل عكسي ،قنّنوا
التجنيد اإللزامي.
إذن التجنيد اإللزامي ال يتفق مع فطرة اإلنسان ،بل هو على العكس

ضد الفطرة ،وال يتفق مع الدين بل هو ضد الدين ،كما أنه ال يتفق مع
العقل ،بل هو يف تقاطع مع العقل واملنطق ،وإمنا هو بدعة أحدثها نابليون

يف العصر احلديث ،فلماذا تتبع الدول اإلسالمية هذه البدعة؟!.
أما كونه خمالفاً للفطرة أو ً
ال؛ فألن الناس خلقوا أحراراً  َواَل تَ ُك ْن َع ْب َد
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ك اللَهُ ُح ّراً((( .
غَْي ِر َك َوقَ ْد َج َعلَ َ
وكونه خمالفاً للعقل ثانياً؛ ألنه أهم دعامة من دعائم تكريس سلطة
املستبدين واجلائرين والظاملني.
وكونه خمالفاً للشرع ثالثاً؛ ألن الناس مسلطون على أنفسهم وأمواهلم
وحقوقهم ،كما أنه خمالف ملصاحل الناس رابعاً؛ ألنه يضر باقتصاد البلد،
ويضيع مئات املاليني من ساعات العمل املنتج ،هذا كله إضافة إىل أنه يفتقد
حتى السندية التارخيية ،إمنا هو بدعة مبتدعة.
ولئن قال قائل :إن التجنيد اإللزامي أصبح يف هذا العصر ضرورة.
فسنقول :نعم ،هو ضرورة للحاكم الطاغية لتدعيم أعمدة استبداده
ودكتاتوريته ،أما للشعب فال .ولذا جند الكثري من الدول قد ألغت التجنيد
اإللزامي ،أو أنها مل تعمل به من األساس ،ومل حيدث فيها اضطراب وال
خلل وال فوضى ،وحسب تقرير أممي قام بتصنيف الدول إىل ستة أصناف،
جند احلقائق التالية ،يقول التقرير:
الصنف األول من الدول هي الدول اليت ال يوجد فيها جتنيد إلزامي،
وهي مائة وثالث وعشرين دولة ،وهذا الرقم ليس بالشيء القليل.
فلتكن هذه الدولة اإلسالمية من تلك الدول املائة وثالثة وعشرين،
واليت مع ذلك مل ختتل أوضاعها ،وال حدثت فيها فوضى كما يزعمون،
ويعين هذا أن واحداً وستني باملائة من دول العامل ،ليس فيها جتنيد إجباري.
والصنف الثاني هي الدول اليت متتلك جيشاً لكنه يستخدم فقط يف
((( نهج البالغة ،الرسائل :رقم 31ومن وصية له للحسن بن علي كتبها إليه حباضرين عند
انصرافه من صفني.
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الشؤون املدنية ـ وهي جمال نشاطها ـ ال يف الشؤون العسكرية ،كما أن اجلنود
فيه غري مسلحني ،وهذه الدول هي سبع دول ،مما يعين حوالي أربعة باملائة.
والصنف الثالث من الدول ،هي اليت تسلك سبيل التجنيد الطوعي أو
االختياري غري إلزامي ،وهذه ـ حسب هذا التقرير ـ أربع عشرة دولة ،أي
حوالي سبعة باملائة.
فلم ال نكون حنن من هؤالء؟!.
وهل هذه الدول قد اختل وضعها؟!.
والصنف الرابع ويف االجتاه املقابل ،هناك بعض الدول ـ ومع األسف إنها
إسالمية ـ التجنيد فيها إجباري أو إلزامي ،إضافة إىل أنه يستمر لفرتة طويلة،
أي حلدود مثانية عشر شهراً ،يف مصر مث ً
ال يستمر إىل سبعة عشر شهراً ،ويف
ليبيا مثانية عشر شهراً ،ويف دول أخرى كذا من األشهر ،وفوق سنتني أيضاً
يف دول أخرى ،وهكذا وهلم جرا ،وهذه الدول هي األقل ،وهي سبع
عشرة دولة ،أي حوالي تسعة باملائة.
ومع األسف ،نشاهد بعض الدول اإلسالمية املعروفة ،ضمن هذا
الصنف من هذه الدول ،فهي مندرجة حتت أسوء أنواع التجنيد .التجنيد
إجباري خالفاً حلريات الناس ،وبأقصى درجات املدة املوجودة للتجنيد
اإللزامي.
ونعود فنؤكد :إن من الضمانات إلغاء التجنيد اإللزامي ،ونكتفي ها هنا
بهذا املقدار(((  ،وان كان استيفاء البحث حباجة إىل تفصيل وتعميق أكثر.
((( قد يعرتض على ذلك بالدور اإلجيابي للتجنيد اإللزامي ,يف تعزيز الوحدة الوطنية ,وصيانة اجملتمع,
والسلم األهلي ,ونبذ العنف اجملتمعي ,وصهر مجيع شباب الوطن ,للتعايش السلمي واجملتمعي واإلنساني,
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ب -تقليص الجيش النظامي

والبند الثاني هو تقليص اجليش احل ترف أو النظامي ،حتى لو مل يكن
إلزامياً .إذ ميكن أن ال تتبع الدولة التجنيد اإللزامي ،لكنها تدفع رواتب
جيدة ،وعندئ ٍذ وبدل أن يتكون اجليش من مخسة عشر ألف شخص،
سيضم مائة ومخسني ألف مثالً ،أو يكون نصف مليون ،أو أكثر.
وكذلك قد تقوم السلطة بتضخيم اجليش عرب إعطاء مغريات أخرى؛
كالتأمني على احلياة أو التأمني الصحي ،ومنح امتيازات وترقيات وإىل آخره.
إن البلد الذي يتكون جيشه من مليون ،قد يكفيه يف الواقع عشرة آالف
جندي فقط ال أكثر ،فان اجليش كلما تضخم ،يزداد خطراً على البلد،
وعلى احلريات وعلى حقوق الناس ،ﱫﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛﱪ(((.
فإن احلاكم املستبد إذا كان وراءه جيش من مليونني أو مليون ،فإنه سيجد
اجلرأة الكافية ألن يسحق العباد والبالد ،وأن يظلم ،وهو يتكئ إىل جيش
واجلواب:
أو ً
ال :ميكن البحث يف بدائل للتجنيد اإللزامي العسكري ,لتأمني االستعداد الوطين للشباب ,وتأهيلهم
األخالقي واجلمعي ,ليكونوا مواطنني صاحلني غري رافضني لآلخر ,الشريك يف الوطن ,أو الدين ,بعيدين
عن التمييز الطائفي والعنصري ,وثقافة العنف ,وذلك من خالل (البديل املدني) ,ويف ذلك جتارب لبعض
الشعوب ,إذ يزج الشباب عند عمر اجلندية يف برامج ثقافية وتأهيلية ,وحتى من أجل تأمني املعارف
واملهارات هلم ,فيخرجوا منها مستعدين ملواجهة احلياة ,ومؤهلني لسوق العمل ,ومواطنني صاحلني ,ال
ضرر فيهم للمجتمع ,بل ضمانة ألمنه واستقراره ووحدته ,دون أن يكونوا حطباً للقوة العسكرية الغامشة,
اليت يناقشها املبحث.
وثانياً :إن تلك اإلجيابيات ـ على فرض صحتها ،إذ ال تتحقق غالباً كما هو املشاهد خارجاً نظراً للمناهج
املتبعة ـ إمنا تكون لو كانت احلكومة استشارية أو دميقراطية ،ال ما إذا كانت استبدادية إذ أن كل ذلك
سيصب للتصفيق حبق احلزب احلاكم أو القائد األوحد.
((( سورة العلق.7-6:
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عرمرم .أما إذا كان جيشه عشرة آالف فقط ،فإنه ال جيرأ عندها على مواجهة
شعبه ،وسوف ال يطمع يف إخضاع الناس له قسراً ،وعندئ ٍذ سيضطر لكي
حيكم بالعدل ال بالقهر والقسر.
إضافة إىل أن اجليش الكبري ـ كما سبق ـ هو خطر على البلد اقتصادياً،
ويشكل خطورة سياسية حقيقية أيضاً.
وقد يقول قائل :إن هذه اجليوش إذا كانت حمدودة قليلة العدد ،فكيف
نواجه بها األعداء اخلارجيني؟.
فنقول :أو ً
ال إن الدول االستبدادية ،ال تواجه ـ عادة ـ األعداء اخلارجيني
وهو االستعمار ،وإمنا تواجه األخوة واألشقاء ،وما أكثر احلروب بني هذا
البلد اإلسالمي وذاك البلد اإلسالمي!!.
إن هذه اجليوش مل تستخدم عادة ملواجهة الدول املستعمرة واملستكربة،
بل إنها عادة ما تكون مرتبطة بتلك الدول ،وسيكون املآل عندئذ أن هذه
الدولة اإلسالمية حتارب تلك الدولة اإلسالمية ،أو هذه الدولة املستبدة
حتارب تلك الدولة املستبدة ،واملتضرر واملسحوق ،هم عامة الناس،
واملنتفع هو هذا املستبد حسبما يزعم.
واحلاصل :إن هذه اجليوش ـ عادة ـ ال تستخدم استخدامات وطنية
حقيقية ،شرعية وعقالئية ،وإمنا تستخدم استخدامات ظاملة جائرة.
وثانياً :إن احلل فيما لو تعرضت الدولة هلجوم خارجي من عدو ظامل،
يكمن يف تطبيق البند الثالث اآلتي.
ج -تعميم التدريب التطوعي
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البند الثالث هو تعميم التدريب التطوعي ،وبهذا حتل املشكلة السابقة.
تدريب تطوعي لعامة الناس ،وهذه هي الطريقة اإلسالمية؛ أن يتدرب عامة
الناس طوعاً يف ميادين عامة ،أو يف املعسكرات على السالح ،بدون أن
يكون هناك توظيف من الدولة أو راتب للمتدرب ،بل إنه يقوم به مثل بقية
األشياء اليت يقوم بها الناس من أنواع الرياضة وخمتلف األعمال احلرة((( ،
فليكن هذا أيضاً من اجملاالت املفتوحة هلم.
وفائدة ذلك أو ً
ال :إن هؤالء مجيعاً لدى حدوث اخلطر اخلارجي
االستعماري ،سيكونون جنوداً حتت الطلب كون الشعب مدرباً.
وثانياً :إنهم بالفعل ليسوا أداة وآلة بيد احلاكم املستبد ،ليقمع به الشعب؛
ألنهم الشعب نفسه ،فهذا مزارع ومتدرب ،وآخر بقال ومتدرب ،والثالث
جامعي أو أستاذ جامعي ومتدرب ،وهكذا...
إن هذا هو املنهج اإلسالمي الصحيح ،ولو طبق هذا املنهج لكانت قبضة
الدكتاتوريات ارختت بشكل كبري جداً عن خناق الشعوب املقهورة ،وهذا
هو ما يدعو إليه اإلسالم.
ويف قول اهلل :Qﱫﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﱪ(((  ،جند
أن ﱫﯘ ﯙﱪ يشمل اجلميع وهو أمر عام للجميع ،وليس خاصاً
باجليش.
ويقول الرسول :أعدوا لهم يعني الرمي(((  ،وهو تفسري باملصداق.
((( كالسباحة وتسلق اجلبال وركوب اخليل والرماية ،وحتى أنواع الرياضة املعاصرة.
((( سورة األنفال.60 :

((( الكايف :ج 5ص 50-49باب فضل ارتباط اخليل وإجرائها والرمي ح.12
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وعنه ،قال :علّموا أبناءكم الرمي والسباحة(((  ،وذلك يعين مجيعاً،
فإن اجلمع املضاف يفيد العموم ويف رواية كل لهو المؤمن باطل إال في ثالث،

في تأديبه للفرس ،ورميه عن القوس ...فإنهن حق أال إن اهلل عز وجل ليدخل
بالسهم الواحد الثالثة ـ أي ثالثة أشخاص ـ الجنة؛ عامل الخشبة ،والمقوي به
في سبيل اهلل ،والرامي به في سبيل اهلل((( .
ويقول اإلمام الصادق :الرمي سهم من سهام اإلسالم((( ،وغريها

من الروايات اليت تستدعي الوقوف عندها كثرياً ،وميكن استخراج منظومة
فكرية متكاملة منها عن الرؤية اإلسالمية جتاه التدريب والتجنيد وغريهما،
فلنرتك حبثه املفصل جملال آخر.
 -7تقوية الموازي الشعبي للجيش

الضمانة السابعة :هي إجياد املوازي الشعيب للجيش ،أو تقوية املوازي
الطبيعي املوجود بالفطرة وهو العشائر ،وهذا أمر هام جداً واسرتاتيجي إىل
أبعد احلدود؛ صناعة املوازي الشعيب للجيش ،فإن العشائر جيب أن تكون
مسلحة ،متزامناً مع القوات املسلحة.
وليس من الغريب أن جند أن االستعمار والدول املستبدة تناهض وتعارض
تسليح العشائر بشكل رهيب ،مستدلني بأنه يلزم منه الفوضى والتخريب،
((( مستدرك الوسائل :ج 11ص 115ب 49ح ،12573مستدرك الوسائل :ج 14ص 77ب2
ح.16140
((( ((( الكايف :ج 5ص 50باب فضل ارتباط اخليل وإجرائها والرمي ح.13

((( وسائل الشيعة :ج 15ص 140ب 58ح ،20166وسائل الشيعة :ج 19ص 252-251ب2
ح.24526
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لكن الواقع هو أن الدكتاتور ومن وراءه االستعمار ال يريد وجود قوة أخرى
ـ العشائر ـ ال ختضع له وليست أداة بيده.
إن الدول املستبدة تريد جيوشاً خاضعة خانعة بَ ْد ُوها منها وختمها إليها،
أما العشائر فليست كذلك بل هي املوازن الطبيعي للجيش ،وهي املدافع
الطبيعي عن العلماء ،وعن الوطن ،وحقوق الناس.
إننا ندعو إىل دعم العشائر وتقويتها وتسليحها ،واألسباب باختصار هي
أوال :ألن العشائر هي التكوين الطبيعي لإلنسان ،فكما أن العائلة هي بنية
طبيعية ،قررها اهلل تعاىل يف البشر ،كذلك العشرية فإنها هي نفس العائلة
اليت كربت واتسعت وامتدت ،إذ كانوا عشرة أشخاص فصاروا ألفاً ،ثم
عشرة آالف.
وهل يصح أن يتذرع اإلنسان بوجود املشاكل وحدوثها يف العوائل ،وأن
هنالك الكثري من اآلباء الذين يظلمون أبناءهم أو زوجاتهم ،يتذرع بذلك
لنسف العوائل ،وإلغاء نظام العائلة؟!
رشد
كال فان ذلك جيانب الصواب  ...إن العائلة جيب أن تبقى ،وأن تُ َّ
وكذلك العشائر ،فلو فرض أنها تعاني من سلبيات وإشكاالت ،فالواجب
رشد وتربى وتعلَّم ،ال أن تقصى وتقصقص أجنحتها ،ويلغى دورها.
أن تُ َّ
إن العشائر يف واقع األمر كانت هي السند لكل نهضة ،ولكل أمة،
وللمراجع العظام .وعلى سبيل املثال فإن املرجع الكبري السيد الربوجردي
عندما أراد شاه إيران ،أن يفرض نظاماً غربياً بالقسر على الناس ،متكئاً على
قوة اجليش ،واجهه السيد الربوجردي متكئاً ـ إضافة إىل القوة الغيبية واملعنوية
ـ على قوة عشائر ـ عشائر األلوار ـ ،وكانوا حوالي مليونني وكانوا مسلحني،
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لذا تراجع الشاه الطاغية ،إذن العشائر تركيبة طبيعية إهلية كالعائلة متاماً.
وثانياً :لقوله تعاىل :ﱫ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﱪ(((  ،فإن
العشائر إذا كانت مسلحة ،فسيكون هنالك توازن طبيعي بينها وبني اجليش،
وإذا ما اختل هذا التوازن ،فإن الدكتاتور هو الرابح األكرب؛ إذ يستطيع
عندئ ٍذ أن حيكم قبضته احلديدية على الناس.
وثالثاً :ألن كثرياً من اجليوش ترتبط باالستعمار ،إما ألن االستعمار هو
الذي صنعها((( ثم حتولت فيما بعد إىل جيوش للدول املستبدة ،وحلكامها
الذين جاء بهم االستعمار أيضاً ،أو ألنها وإن مل يصنعها االستعمار ،إال
أنها ترتبط باالستعمار الحقاً ،إما عرب حتالفات ،أو عن طريق شراء أسلحة
واحلاجة إليها أو عن أي طريق آخر ،وهناك حبوث أخرى كثرية عن العشائر
ودورها ترتك لوقت آخر.
 -8دمج الجيش في الشعب

الضمانة الثامنة :دمج اجليش يف الشعب ،عن طريق إشراك اجليش يف
برامج خدمية ،وبرامج صحية ،وبرامج زراعية ،وغريها ولذلك تفصيل
نرتكه للمستقبل ،إذا وفق اهلل سبحانه وتعاىل((( .
((( سورة احلج.40 :

((( كاجليش األردني الذي صنعه الضابط الربيطاني املعروف ،السري جون باغوت غلوب (Sir John
 )Bagot Glubbاملعروف باسم غلوب باشا ،ولقبه أبو حنيك ( 16أبريل  17 - 1897مارس
.)1986

((( ميكن يف هذا املبحث ,يف اإلجابة على التساؤل حول إضعاف اجليش ,يف حالة تقليص حجم املنتسبني
إليه .إن إمكانية اجليوش املعاصرة وقوتها ,وقابليتها الدفاعية وحتى التعرضية ,ال حتسب نسبة حلجمها
وأعداد املنتسبني إليها ,أي وفق معاملها الكمي ,فتلك عقيدة قدمية ,بل حتسب وفق قدراتها وقابليتها ,اليت

380

معامل العدل ومفاهيمه
و�ضمانات الأداء الر�شيد للم�ؤ�س�سة الع�سكرية

ال تعتمد حصراً على احلجم والكم ,وإمنا على كيفية التجهيز والتسليح والقدرات الدفاعية وتطورها
التقين النوعي ,وهذا سيكون ضمانة لقابلية اجليش يف تأمني الدفاع اخلارجي ,وتعويض النقص املقرتح يف
املبحث ,يف حجمه وكم املنتسبني إليه ,من خالل الكيف والنوع ,أي ما يعرف بالقدرة القتالية ,اليت سوف
لن تكون مؤثرة يف قمع الشعب ,ألنها خمصصة يف أغراضها لصد التعرض والعدوان اخلارجي ,ويف احلروب
النظامية حصراً ,وفق نوعية التسليح والتجهيز فيها ,فض ً
ال عن العقيدة العسكرية ,اليت سيجري إتباعها,
وسوق (إسرتاتيجية) استخدام املوارد ,وهذا سينسجم مع اآلية الكرمية :ﱫﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝﱪ سورة األنفال ,60 :حيث عائدية [لَـ ُه ْم] للعدو اخلارجي للوطن واإلسالم ,وليس الشعب.
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()3
املبحث الثالث

إجابات األسئلة ذات العالقة مبوضوع البحث

مقاربة يف التدرج بإقامة احلكم اإلسالمي
السؤال:

حول نظام احلكم يف الدولة إذا مل يكن غالبيتها من املسلمني ،فهل من
املمكن االنتقال إىل حكم اإلسالم فوراً دون التدرج يف الوصول إىل ذلك،
وما هي حدود التدرج وآلياته؟.
الجواب:

إن هذا السؤال هام جداً ،وهو يف ما لو استلمت فئة نزيهة مؤمنة ،أزمة
األمور ،فهل عليها أن تشرع بتطبيق قوانني اإلسالم ،بكافة فروعها ،يف
االقتصاد والسياسة واالجتماع واحلقوق ،فوراً أم بالتدرج ،سواء أكانت
األغلبية من املسلمني ،أم كانوا نصف السكان أم كانوا أقلية.
ويف اإلجابة على هذا السؤال نشري إىل بعض العناوين والبنود ورؤوس
النقاط:
أ -استفراغ الوسع

استفراغ الوسع وبذل منتهى اجلهد ،فإن التكاليف منوطة بالقدرة ،وما
هي حدود قدرة اإلنسان والقائمني باحلكم يف منت الواقع .فإن اإلنسان مكلف
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على حسب حدود قدرته ،فإذا كان من املقدور التطبيق الدفعي لكل القوانني
وبدون مضاعفات سلبية ،يكون التطبيق الدفعي هو الواجب.
وإذا مل يكن التطبيق الدفعي والتغيري الدفعي مقدوراً حقاً ـ ال بالدعوى
واإلدعاء ـ فالبد من التدرج املدروس ،إال إذا كانت هنالك خصوصيات
خاصة يف ذلك اجملتمع ،أو أولئك القائمني عليه.
ب -رصد االنعكاسات بعيدة المدى

ومن الضروري مراعاة االنعكاسات السلبية القريبة واملتوسطة والبعيدة
املدى لتطبيق هذه القوانني ،فإذا كانت هناك ردود فعل سلبية أشد سوءاً من
فوائد تطبيق القانون ،فإن ذلك سيدخل يف معادلة باب األهم واملهم وباب
التزاحم ،وذلك كما يف إجراء احلدود يف هذا الزمن ،ومثله مثل من كان
ألحدهم يف أسرته ابن مبتلى باملخدرات أو بسماع األغاني ال مسح اهلل.
فلو رأى راعي األسرة أن التشدد مع االبن يوجب هروبه من البيت،
فيخرج من رعاية األسرة ،ويلتحق بعصابات أو مجاعات فاسدة ،ويتحول
إىل بؤرة للفساد واإلفساد ،فإنه حينئذ سرياعي األهم ،حمافظاً أكرب القدر
على احتواء االبن أكثر فأكثر.
ج -اإلعداد للمستقبل

وجوب اإلعداد للمستقبل ،فإنه ال يصح التعلل حبدود القدرة احلالية،
إذا مل يكن هنالك اإلعداد املستقبلي ،ويدخل ذلك يف إطار معادلة اجلاهل
املقصر يف اإلعداد يستحق العقوبة لو خالف الواقع،
القاصر واملقصر ،فإن ّ
وإن كان لدى املخالفة غري قادر على االجتناب.
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فمن الضروري إذن أن يع ّد العلماء واملفكرون والدعاة والنهضويون
ما استطاعوا من قوة علمية وفكرية واقتصادية وغريها ،سواء يف احلوزات
العلمية أم يف األحزاب أم غريها ،وذلك عرب تربية كوادر وكفاءات مبقدورها
اإلسالم يف البلد ،باحلكمة وباليت هي أحسن ،ولو مل يفعلوا
تطبيق قوانني ٍ
املطلوب فال يرفع عنهم الغضب اإلهلي والعقوبة اإلهلية.
وواف،
كاف ٍ
نعم ،لو كان املكلف غري قادر على اإلعداد املسبق بشكل ٍ
فإن التعلل بعدم املعرفة أو اتضاح الرؤية أو عدم وجود الكوادر والكفاءات
الكافية وعدم توفر اآلليات ،وكانت حدود قدرته اإلعدادية ثم قدرته الفعلية
بهذا املقدار ال غري ،عندئذ يكون معذوراً يف التدرج بنفس النسبة.
وإذا أردنا أن نعرف أن هذه اجلماعة أو تلك هي مشغولة فع ً
ال باإلعداد
للعمل بقوانني اإلسالم لدى الوصول إىل احلكم ،فإن املؤشر الواضح لذلك
أن نرى:
-1هل هذه اجلماعة تعمل بقوانني اإلسالم اآلن وهي ال تزال يف غري
موقع القوة؟ مثالً :هل نظامها شوري؟ وهل احلريات متاحة ومتوفرة؟
وهل الرأي املعارض حمرتم أم االستبداد ورأي الفرد هو احلاكم؟ وهل
توجد انتخابات وتداول سلمي للسلطة حسب رأي األكثرية؟ وهل إنهم يف
معامالتهم وقضائهم وغري ذلك يرجعون ألحكام الدين؟ أم لقانون احلزب
أو العشرية أو الدولة وإن خالف الدين؟.
-2هل رصدت هذه اجلماعة رأمسا ً
ال حقيقياً لرتبية الكفاءات
واملتخصصني يف االقتصاد اإلسالمي ،واحلقوق والسياسة اإلسالمية ،ويف
الزراعة والصناعة وغريها .حبيث جتمع تلك الكفاءات بني التخصص رفيع
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املستوى ،وبني معرفة شاملة عميقة مبنهج ورأي وموقف وحكم اإلسالم يف
خمتلف تفاصيل احلوادث الواقعة؟.
د -التدرج الحقيقي ال الكاذب

والضابط اآلخر وهو شرط رئيسي :أن ال يتخذ التغيري والتدرج يف
برنامج العمل شعاراً وذريعة؛ لكي تتحول العناوين الثانوية إىل األصل .فإن
التدرج عنوان ثانوي ،والضرورات تقدر بقدرها ،أما األصل فهو أن تطبق
القوانني اإلسالمية يف االقتصاد ،ويف الزراعة ،ويف احلقوق ،ويف السياسة،
وغريها دفعة واحدة.
فإذا كان القائمون على األمر بالفعل ال يستطيعون تطبيقها بهذا الشكل،
فليكن تطبيقها بالتدريج ،ولكن شرط أن ال يتحول التدريج إىل ستار زائف
وكاذب ،لتربير االستمرار على العناوين الثانوية أبد الدهر ،كما هو ديدن
احلكومات.
والطريق لذلك كما يقول السيد الوالد :أن تتعاون ثلة من العلماء
األعالم من احلوزات العلمية ،وثلة من أساتذة اجلامعة يف خمتلف
التخصصات ،يف القيام بدراسات معمقة ومستوعبة وشاملة ،للوضع العام
وجململ القوانني يف شتى األبعاد ولسبل التنفيذ وآلياته ،وما الذي حيتاج إىل
تدرجيته؟ وما هي حدودها ومراحلها؟ أي يقومون بدراسة شاملة لتحديد
املوضوع واحلكم.
هـ -إشراف شورى الفقهاء

والضابط اآلخر أن يكون ذلك مجيعاً ،حتت نظر شورى الفقهاء،
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والبحث طويل وكانت هذه جمرد إشارات (((.
في الحرية وموقعها بين القيم األخرى
السؤال:

إبان حكم أمري املؤمنني اإلمام علي بن أبي طالب (سالم اهلل عليه)،
تظاهر البعض كي يسمح هلم بصالة الرتاويح اليت ألغاها أمري املؤمنني؛
ألنها بدعة ومل تكن يف عهد رسول اهلل ،وقد وافق على مطالب
احملتجني ،فهل هذا يعين أن الدين يعطي (احلرية) يف الدولة أولوية على
تطبيق أحكام الدين؟.
الجواب:

إن هذا سؤال جيد وهام ،وله امتداداته وأبعاده ،وال ميكن يف هذه العجالة
اإلحاطة بكافة جوانب املوضوع ،ولكن سنذكر بعض اإلضاءات املهمة يف
هذا احلقل ،فإن هناك عدة نقاط ينبغي أن تراعى وتالحظ يف هذه القضية:
أ -الحرية هي إحدى القيم

النقطة األوىل :هي أن احلرية هي قيمة من القيم ،وليست قيمة مطلقة،
فهناك قيم أخرى إىل جوار احلرية ،مثل قيمة العدل ،وقيمة الشورى ،وقيمة
األخالق الفاضلة ،إذا ال يصح إغفال سائر القيم والتمسك بقيمة احلرية
حصراً.
فإن اآلية الكرمية وإن ذكرت َ[ويَ َض ُع َع ْن ُه ْم إِ ْص َر ُه ْم َوا َأل ْغلاَ َل الَّتيِ كَانَ ْت
((( يراجع "شورى الفقهاء دراسة فقهية أصولية" للمؤلف ،و"شورى الفقهاء املراجع" للشيخ ناصر
األسدي.
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َعل َْي ِه ْم] كهدف من أهداف البعثة ،لكنها ذكرت أيضاً مثالً[َ :ويحَُ ِّر ُم َعل َْي ِه ُم
اَ
خلَبائِ َث]((( ،ويف سائر اآليات إشارات لسائر القيم كآية العدل ،واإلحسان،
وآية الشورى ،وغريها.
وال يصح التمسك باحلرية وبأي مثن ،إذ لو أطاحت احلرية بالعدالة فهل
سنقبل بها؟!.
كال ...أبداً ،ولو خرج الناس مث ً
ال يف مظاهرة وطالبوا الربملان بأن يسن
تشريعاً جائراً ظاملاً ،مثل أن حيق لألزواج ضرب زوجاتهم حتى اإلغماء ،أو
لآلباء ضرب أبنائهم حتى اإلدماء ،كمثل بعض القبائل املتوحشة ،أو بعض
الشعوب املتخلفة.
إن احلرية ذات قيمة دون شك ،ولكن العدل أيضاً له قيمته ،وليست كل
حرية مربرة ،فإذا اصطدمت احلرية بالعدل ،فإن العقالء يرون أنه ال جمال
هلا.
ب -الموازنة بين القيم

النقطة الثانية :تتعلق مبقاصد الشريعة ،واملوازنة بني مقاصد الشريعة.
إذ يف باب التزاحم ،لو أن هذه القيمة تزامحت مع تلك القيمة ،فيجب أن
يالحظ األهم ،ليضحى بغريه ألجله.
وكمثال :لو تزامحت احلرية والشورى ،فأيهما املقدم؟!.
فلو أن األكثرية صوتت على إلغاء االنتخابات وعلى انتخاب حاكم
مستبد ،كصدام أو كاحلجاج أو كهتلر ،فهنا تصطدم آراء األكثرية مع قيمة
((( سورة األعراف.157 :
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احلرية ،أو فقل :إن احلرية تريد أن تلغي نفسها بنفسها؟ فما الذي تصنعه؟.
إن هذه جدلية مبحوثة يف حملها ،وهي من أمهات البحوث ،وكذلك
األمر يف سائر مقاصد الشريعة ،أو األوامر الشرعية األخرى ،كما يف
األخالق مثالً ،ويف الوظائف الدينية مبختلف ألوانها وأشكاهلا.
ج -فرز ملف األقليات

النقطة الثالثة :يف هذا املساق ،أنه ينبغي أن نفرز امللفات األخرى،
كملف األقليات اليت هلا أن تدين بدينها من دون أن يُفرض عليهم قانون
البلد احلاكم ،وهذا يعين أن األكثرية املسلمة ،من الشيعة أو السنة ،ال حيق
هلم أن يفرضوا على األقلية املسيحية أو األقلية اليهودية أو البوذية قوانينهم
يف األحوال الشخصية مثالً.
نعم ،النظام العام السيال ،كنظام املرور مثالً ،يكون نافذاً على اجلميع
كما هو واضح ،لكن األحوال الشخصية ختتلف ،على تفصيل مذكور يف
الفقه.
وقد ذكر الفقهاء العظام ـ ومنهم الوالد ـ كثرياً من هذه املباحث يف كتبهم
املختلفة (((.
د -حرية التعبير والتظاهر مكفولة

النقطة الرابعة :جيب أن ال حيدث خلط بني حرية التظاهر واملظاهرات

((( يراجع ما كتبه اإلمام الشريازي يف موسوعة "الفقه :ج 85-84القضاء" ،و"الفقه :ج102-101
الدولة اإلسالمية" ،و"الفقه :ج 106-105السياسة" وغريها ،اليت تطرقت هلذا البحث يف موسوعة الفقه
املعروفة ،والقواعد الفقهية للسيد البجنوردي وغريه ،وأيضا قاعدة اإللزام ـ خمطوط ـ للمؤلف.
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السلمية وحرية التعبري من جهة ،وبني حرية إلغاء القوانني من جهة أخرى،
يعين حتى لو قلنا بأن هنالك تسلس ً
ال يف سلّم القيم ،وأن مثل العدل هو
أهم من احلرية ،مبعنى أن احلرية ال تربر الظلم ،كظلم الوالد لولده أو ظلم
احلاكم لشعبه ،أو ظلم اإلقطاعي ملزارعيه ،أو غري ذلك.
لكن هذا ال ينفي أن تكون هلم حرية التعبري عن آرائهم بطريقة سلمية،
فلو كان احلاكم على حق وكانت أكثرية الناس على احلق وعلى العدل
أيضاً ،وكانت هناك أقلية معارضة يف اإلطار الشرعي املعروف ،الذي تطرق
له الوالد يف كتاب موسوعة "الفقه :ج 106-105السياسة" وغريه.
فإن هلؤالء الناس أن يعربوا بطريقة سلمية عن آراءهم ،إذن كون رأيه
خالف قانون الدولة ،ال يسوغ منعه من إظهار رأيه.
واحلاصل :جيب أن نالحظ خمتلف مباحث باب التزاحم ،يف آخر
األصول ،وخمتلف مباحث األهم واملهم ،اليت هي قاعدة عقالئية ،لكن يف
اإلطار الذي رمسه الشرع.
وأيضاً ينبغي أن نالحظ خمتلف التزامحات احلالية واملستقبلية يف عمود
الزمن ،كما جيب أن نالحظ سائر القيم أفقياً.
هـ -إشراف أهل اخلربة واملراجع
النقطة اخلامسة :إن تشخيص املصاديق يف باب التزاحم ،يعود إىل أكثرية
جمالس أهل اخلربة من الفريقني ،ومن الطائفتني ،من علماء ومن أساتذة
جامعة ،وحتت نظر شورى املراجع.
الحكم الشرعي بين العفو وإقامة الحد
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السؤال:

هناك استفسار عن حادثة بين جذمية ،وما فعله خالد بن الوليد يف ظل
دولة اإلسالم ،فكيف نفهم اكتفاء النيب األكرم بالرباءة من فعله((( ،
دون إقامة احلد عليه ،وما أثر ذلك يف تنظيم الدولة اإلسالمية اليوم؟.
الجواب:

على ذلك باختصار:
للحاكم الشرعي حق العفو ،فحتى لو جنى جان ،فإن للحاكم أن
يعفو ،ومن وجوهه أن على احلاكم أن يطبق هذه القوانني باحلكمة ،فلعله
يرى العفو أجدى وأنفع الستقرار البالد ،ولعله يرى أن العفو أجدى وأنفع
هلداية طائفة الشخص نفسه ،ولعله إذا أجرى عليه احلد خيرج ويفسد يف
البالد إفساداً ذريعاً.
نعم ،احلاكم جيب أن يكون حاكماً شرعياً بالنص اإلهلي أو بالوكالة
العامة ،وواجداً للمؤهالت والكفاءات املطلوبة يف احلاكم ،وأن يصل
للحكم باالنتخابات ،وحتت نظر شورى الفقهاء ،ال بأن يكون العفو معلو ً
ال
ألهوائه الشخصية ـ ككون اجلاني صديقاً له مث ً
ال ـ ويف رواية عن الرسول:
(((
يا جبرئيل ،إن الناس حديثو عهد باإلسالم ،فأخشى أن يضطربوا وال يطيعوا
 ،إذن مالحظة األهم واملهم هو أمر عقالئي ،ولكن له أطره الطبيعية.
((( مستدرك الوسائل :ج 18ص 367-366ب 20ح.22971

((( جامع األخبار :ص 10الفصل اخلامس يف فضائل أمري املؤمنني.
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موقع الحرية في السلوك اإلنساني
السؤال:

عن قول سيد الشهداء اإلمام احلسني يف يوم عاشوراء :إن لم يكن
لكم دين ،وكنتم ال تخافون المعاد ،فكونوا أحراراً في دنياكم(((  ،فإذا كان

اجملتمع يف حال مل يكن له دين ،ومل يكونوا خيافون يوم املعاد ،فما هو معنى
احلرية فكونوا أحراراً إذن؟.
الجواب:

إن مفهوم أحراراً يف كالم اإلمام احلسنيّ 
يشكل نقطة مفصلية،
ونقطة انطالق يطول البحث فيها ،ولكن لِنُ ِشر إىل جانب من اجلوانب فقط؛
فإن كونوا أحراراً يعين أحراراً من أسر الشهوات ،وأحراراً من عبودية
السلطان اجلائر.
وال يصح تفسري (احلرية) عبثاً كمن يقول :أنا حر يف أن أسرق ـ ال مسح
اهلل ـ أو حر يف انتهاك حرمات الناس وأعراض الناس ،أو حر يف ظلم موظفيه.
كال ..الحق له يف ذلك؛ الن احلرية يف كونوا أحراراً في دنياكم ،تعين
أحراراً من أسر الشهوات ،تعين احلرية من هوى النفس ،واحلرية من عبودية
غري اهلل سبحانه وتعاىل ،والتحرر عن عبودية السلطان اجلائر واخلضوع له.
تعد من املستقالت العقلية ،وهي
واحلاصل :إن احلرية بهذا املعنى ُّ
قيمة حقيقية من القيم ،فإذا مل يكن سكان البلد مسلمني متدينني بالدين
اإلسالمي ،أو كانوا مسلمني لكنهم مل يكونوا خيافون املعاد ،كما لو كانوا
((( حبار األنوار :ج 45ص 51بقية الباب .37
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مسلمني فساقاً ـ والعياذ باهلل ـ أو كان احلاكم كذلك ،فإن اإلمام احلسني
يقول له :على األقل كن حراً يف دنياك ،وال تكن عبداً هلذه األهواء من
(قبقب وذبذب) ،وال تغصب أو تصادر أموال الناس لتصرفها على شهواتك
وملذاتك يف القصور الفاخرة.
إذن احلرية من األهواء والشهوات ،ومن غرائز الدكتاتورية والظلم
واالستبداد أمر عقالئي وصحيح .وهذه هي احلرية باملعنى الواسع اإلنساني
واإلسالمي والعقلي.
بل نضيف :إذا كان هنالك بلد ال إسالم فيه ،فإنه سيفتقد حقاً وصدقاً
اإلسالم يف الزراعة ويف االقتصاد ويف الصناعة اليت تنهض بالبلد ،فإن
قوانني ٍ
احلريات هي اليت حترر الطاقات ،وتوفر للكفاءات مناخ اإلبداع.
لذا نقول هلم مستلهمني من كالم سيد الشهداء :كونوا أحراراً في
دنياكم(((  ،فهذه احلرية لو وفرمتوها ،كمثل حرية اختاذ القرار وحرية إظهار
الرأي ،وحرية احلوار ،وحرية التجارة والزراعة والصناعة ،واحلرية من
القوانني الكابتة ومن األهواء املضلة ،ستكون لصاحل بلدكم ،ولصاحل احلق
واحلقيقة.
والكل يشهد بأنه يف أي مكان فسح اجملال فيه ألهل البيت (عليهم الصالة
وأزكى السالم) ،وألتباع أهل البيت لكي يعربوا عن معتقداتهم ويدافعوا
عنها ،باحلكمة والكلمة الطيبة فإن احلق تقدم.
ولذلك يقول اهلل سبحانه وتعاىل :ﱫﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
((( من الواضح أن هذا املعنى استلهام من كلمته (صلوات اهلل عليه) وليس تفسرياً هلا ،بل التفسري هو
ما سبق ،وحيتمل التمسك باإلطالق ،إال أن االنصراف هو ملا سبق.
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ﮫ ﮬﱪ (((  ،ويف الدول الغربية على سبيل املثال ،يستطيع
اإلنسان املؤمن أن يستثمر احلريات النسبية أفضل استثمار ،يف الدعوة إىل اهلل
وإىل احلق وإىل العدل ،وإىل قوانني اإلسالم كافة ،يف فروعها ويف تفريعاتها
الالحقة ،والبحث يف هذا احلقل طويل ،نكتفي بهذا القدر منه.
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل التوفيق لنا مجيعاً ،لكي نكون من الذين يعملون
بقوله تعاىل :ﱫﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﱪ.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على حممد وآله
الطاهرين.

((( سورة النحل.125 :
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١.١القرآن الكرمي
 ٢.٢هنج البالغة لإلمام أمري املؤمنني مجع السيد الشريف الرضي.
 ٣.٣أصول الكايف ،الشيخ حممد بن يعقوب الكليين.
 ٤.٤وسائل الشيعة ،الشيخ حممد بن احلسن احلر العاملي.
 ٥.٥كمال الدين ومتام النعمة ،للشيخ علي بن بابويه الصدوق.
 ٦.٦اخلصال ،للشيخ علي بن بابوية الصدوق.
 ٧.٧االحتجاج ،للشيخ امحد بن علي الطربسي.
٨.٨كتاب حبار االنوار للشيخ حممد باقر اجمللسي.
 ٩.٩تفسري جممع البيان ،للشيخ الفضل بن احلسن الطربسي.
 ١٠١٠تفسري العياشي ،للشيخ حممد بن مسعود العياشي.
 ١١١١كتاب سليم بن القيس اهلاليل ،لسليم بن القيس اهلاليل.
 ١٢١٢موسوعة الفقه ج  ،85-84كتاب القضاء -للسيد حممد احلسيين
الشريازي.
 ١٣١٣موسوعة الفقه ج  ،99كتاب احلكم يف االسالم ،للسيد حممد احلسيين
الشريازي.
 ١٤١٤موسوعة الفقه ج  ،100كتاب احلقوق ،للسيد حممد احلسيين الشريازي.
 ١٥١٥موسوعة الفقه ج  ،102-101كتاب الدولة االسالمية ،للسيد حممد
احلسيين الشريازي.
 ١٦١٦موسوعة الفقه ج  ،106-105كتاب السياسية  ،للسيد حممد احلسيين
الشريازي.
 ١٧١٧الفقه احلريات ،للسيد حممد احلسيين الشريازي.
 ١٨١٨احلرية االسالمية ،للسيد حممد احلسيين الشريازي.
 ١٩١٩مستدرك سفينة البحار ،للشيخ علي النمازي.
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 ٢٠٢٠شورى الفقهاء دراسة فقهية أصولية ،للمؤلف.
 ٢١٢١األوامر املولوية واإلرشادية ،للمؤلف.
 ٢٢٢٢روائع هنج البالغة ،جورج جرداق.
 ٢٣٢٣الكتاب املقدس ،العهد اجلديد ،إجنيل مرقس.
 ٢٤٢٤وفيات األعيان ،البن خلكان.
 ٢٥٢٥تفسري ابن كثري ،البن كثري.
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كتب أخرى للمؤلف

١.١شعاع من نور فاطمة الزهراء ،دراسة عن القيمة الذاتية حملبة الزهراء،
مطبوع.
٢.٢أضواء على حياة اإلمام علي ،مطبوع.
٣.٣التصريح باسم اإلمام علي يف القرآن الكرمي ،مطبوع.
٤.٤من حياة اإلمام احلسن ،خمطوط.
٥.٥اإلمام احلسني وفروع الدين ،دراسة عن العالقة الوثيقة بني سيد
الشهداء وبني كل فرع فرع من فروع الدين ،خمطوط.
٦.٦السيدة نرجس مدرسة األجيال ،مطبوع.
٧.٧حبوث يف العقيدة والسلوك 4 ،جملدات ،جمموعة حماضرات على ضوء اآليات
القرآنية الكرمية ألقيت يف احلوزة الزينبية ويف النجف األشرف ،طبع اجمللد األول
منها.
٨.٨شرعية وقدسية وحمورية النهضة احلسينية ،مطبوع.
٩.٩كونوا مع الصادقني ،حبوث تفسريية يف اآلية الشريفة ﱫ ﭷ ﭸ
ﭹﱪ ،مطبوع.
١٠١٠ملاذا مل يصرح باسم اإلمام علي يف القرآن الكرمي؟ ،مطبوع.
١١١١دروس يف أصول الكايف ،اجلزء األول كتاب العقل واجلهل ،خمطوط.
١٢١٢شورى الفقهاء دراسة فقهية أصولية ،مطبوع.
١٣١٣فقه التعاون على الرب والتقوى ،مطبوع.
١٤١٤فقه االجتهاد والتقليد ،تقريرات درس اخلارج ألقي يف احلوزة العلمية يف
النجف األشرف ،خمطوط.
١٥١٥رسالة يف قاعدة اإللزام ،تقريرات درس اخلارج ألقي يف احلوزة العلمية يف
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النجف األشرف ،خمطوط.
١٦١٦املكاسب احملرمة؛ حفظ كتب الضالل ومسببات الفساد ،تقريرات درس
اخلارج ألقي يف احلوزة العلمية يف النجف األشرف ،خمطوط.
 ١٧١٧فقه اخلمس ،تقريرات درس اخلارج القي يف احلوزة العلمية الزينبية ،خمطوط.
١٨١٨األصول مباحث القطع ،جملدان ،خمطوط.
١٩١٩االجتهاد يف أصول الدين ،خمطوط.
٢٠٢٠األوامر املولوية واإلرشادية ،مطبوع.
٢١٢١احلجة "معانيها ومصاديقها" ،مطبوع.
٢٢٢٢املبادئ التصورية والتصديقية للفقه واألصول ،مطبوع.
٢٣٢٣رسالة يف أجزاء العلوم ومكوناهتا ،مطبوع.
٢٤٢٤الضوابط الكلية لضمان اإلصابة يف األحكام العقلية ،خمطوط.
٢٥٢٥حجية مراسيل الكتب األربعة ،خمطوط.
٢٦٢٦حجية مراسيل الثقات ،تقريرات على ضوء البحث اخلارج ،خمطوط.
٢٧٢٧قاعدة املالزمة بني حكمي العقل والشرع ،خمطوط.
٢٨٢٨نقد اهلرمينوطيقا ونسبية احلقيقة واملعرفة واللغة ،مطبوع.
٢٩٢٩نسبية النصوص واملعرفة  ..املمكن واملمتنع ،مطبوع.
٣٠٣٠اسرتاتيجيات إنتاج الثروة ومكافحة الفقر يف منهج اإلمام علي بن أيب
طالب ،مطبوع.
٣١٣١معامل اجملتمع املدين يف منظومة الفكر اإلسالمي ،خمطوط.
٣٢٣٢احلوار الفكري ،مطبوع.
٣٣٣٣يف السجن كانت مقاالت ،مطبوع.
٣٤٣٤توبوا اىل اهلل ،خمطوط.
٣٥٣٥شرح دعاء االفتتاح ،خمطوط.
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The features of relation between the
state and the people
ينفتح البحث يف العالقة بني احلاكم واملحكوم� ،أو بني الدولة وال�شعب,
على احتماالت وخيارات متعددة ,ويخل�ص ال�ستقراء م�صادر ال�شرعية
للحكم وال�سلطة ,وطبيعة العقد االجتماعي وال�سيا�سي ,الذي يحكم
ممار�سة ال�سلطة على ال�شعب .ويعد مفهوم الأمانة ،وا�سقاطها على مفهوم
الدولة وم�س�ؤولية احلكم ،وبيان حدودها ،من خالل �إ�ضاءات الأدلة النقلية
والعقلية ,هو املرجعية ال�شرعية لتبيان الأطر احلقوقية ل�شرعية احلكم
وحدود �صالحياته.
منهج الكتاب ,ي�ستند اىل الب�صائر القر�آنية ,يف حتديد معامل مو�ضوع
البحث و�أبعاده ,من خالل �آية "الأمانة" ,ف�ض ًال عن النموذج الرائد ,يف الفقه
والرتاث الإ�سالمي ,يف جمال بناء الدولة و�إدارة احلكم وال�سيا�سة ,كما يركز
الكتاب على اجلي�ش و�ضمانات ا�ستقامته ونزاهته ومهنيته.
�إن الأمانة هي املقيا�س ,ف�إن �سقطت �أمانة احلاكم ,ت�سقط �شرعية حكمه,
و ال�سيادة هي هلل ,Qلكنها يف زمن الغيبة موكلة لل�شعب والأمة يف اطار
التخويل االلهي ,و�إن تف ّقه ال�شعب بهذه امل�س�ؤولية ,هو واجب وحق ,وهو
من مقا�صد الكتاب ,الذي ت�أ�س�س على حما�ضرات كان الهدف منها �إطاللة
على معامل العالقة بني الدولة وال�شعب يف �إطار ال�شريعة ال�سمحاء والقيم
الإن�سانية.

