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املصادر

شكر وتقدير

يعود الفضل ،بعد اهلل  ،يف اجناز هذه الدراسة ،اىل الدكتورة مضاوي الرشيد ،االستاذ يف كلية امللك
( )King’s Collegeيف جامعة لندن ،اليت اطلعت على كتب سابقة يل عن تطور الفكر السياسي
الشيعي والسين والوهايب ،فاقرتحت علي القيام بدراسة مقارنة عن الشرعية الدستورية بني ايران والسعودية،
وسعت من اجل قبويل يف الكلية املذكورة لتقدمي االطروحة لنيل الدكتوراه للعام الدراسي  2010-2009مث
اشرفت على الفصلني األولني من الدراسة .أود أن اقدم هلا شكري اجلزيل على مالحظاهتا القيمة ،اليت
استفدت منها كثريا .وأود أيضا أن اشكر الدكتور إبراهيم حممد خريس ،من اخليام ،لبنان ،واحملاضر الباحث
يف جامعات أمريكا احلكومية منها واخلاصة ،والذي جتشم عناء مراجعة الكتاب وقدم كثريا من املالحظات
القيمة ،واألخ العزيز االستاذ قصي املوسوي الذي راجع الكتاب لغويا وبذل جهدا مميزا يف تصحيحه.
كما أود ان اشكر زوجيت العزيزة أم أمل ألطاف أيوب ،على تشجيعها ومساعدهتا يل على التفرغ الجناز
البحث ،وهو شكر ال يتوقف عند هذه الدراسة ،فقد كان هلا ولصربها معي دور كبري جدا يف اخلطوات
السابقة اليت سرهتا يف هذا اجملال.
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مدخل :الربيع العربي والعقدة الطائفية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
بعد سبات طويل هبت اجلماهري العربية يف مواجهة األنظمة االستبدادية الطاغية ،مطالبة بالعدالة واحلرية
والدميقراطية ،وجنح بعضها يف استالم السلطة بصورة سلمية ،بينما أخفق بعضها جزئيا ،ودخل بعضها اآلخر
يف أتون معارك طائفية ،ليتحول الربيع العريب يف بعض البالد اىل فتنة طائفية ،وحماولة لسيطرة ما يسمى
بالشيعة على النظام السين ،أو ما يسمى بالسنة على النظام الذي ينتمي طائفيا اىل الشيعة .وبالرغم من
أن الدميقراطية تتناىف جوهريا مع الطائفية اليت تقرتن باالستبداد والتمييز ،اال ان الكثري من الناس اخنرطوا يف
الفتنة الطائفية وهم يرفعون شعارات الدميقراطية ،ودخلوا يف مواجهات مع اخواهنم من ابناء الطوائف
األخرى ،يف خطوة كبرية اىل الوراء.
ويف احلقيقة ال ميكن إغفال الشكوك اليت ترجح وجود مؤامرات داخلية وخارجية الشعال الفتنة بني
املواطنني يف كل بلد من أجل صرف أنظارهم عن األنظمة الدكتاتورية الفاسدة واملستبدة ،وإهلائهم يف معارك
جانبية تطيل عمر الطغاة ،ولكن جناح تلك املؤامرات يكشف عن جهل فادح حبقيقة اخلالف التارخيي بني
السنة والشيعة ،ومعناه وكيفية نشوئه والتطورات العديدة اليت حصلت فيه ،وطرق جتاوزه ،ومدى استمراره
ونسبة العوامل اجلوهرية الزائلة فيه ،والظواهرالقشرية الباقية منه ،مبا يدفعنا لطرح السؤال التايل :هل اخلالف
الطائفي السين  -الشيعي اليوم خالف حقيقي؟ أم ومهي؟ ومن هو السين؟ ومن هو الشيعي؟
يتفق علماء الكالم والباحثون يف امللل والنحل واملذاهب على ان اخلالف الرئيسي بني السنة والشيعة وبني
املسلمني عموما ،كان يدور بالدرجة األوىل حول االمامة ،وشروط االمام .وهو ما يعين باملصطلح احلديث
أن اخلالف كان يدور حول النظام الدستوري ومواصفات الرئيس وشروطه وكيفية انتخابه وصورة عالقته
باملواطنني ،وطرق نصبه وعزله ،وما اىل ذلك .وقد قال بعض املسلمني بأن االمامة واخلالفة من حق مجيع
املسلمني ،بينما قال بعضهم أهنا من حق قبيلة قريش فقط ،وقال بعض آخر بأهنا من حق عرتة الرسول ،
بينما قال بعض آخر بأهنا من حق أهل البيت وأبناء علي ،واختلف هؤالء فقال بعضهم بأهنا من حق أبناء
احلسن واحلسني بينما قال بعض آخر بأهنا من حق أبناء احلسني فقط .وأضاف هؤالء بأن االمام جيب ان
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يكون معصوما ومعينا من قبل اهلل .وهكذا ولد السنة والشيعة قبل اربعة عشر قرنا واختلفوا حول االمامة
وتصارعوا ..وقامت هلم دول مث زالت .مث مروا بتطورات فكرية سياسية جذرية عديدة ،مث اتفقوا على فكر
سياسي جديد هو الفكر الدميقراطي ،ومل يبق هلم من امسائهم القدمية اال القشور والشعارات ،حىت أصبح
بامكاننا الق ول بأن خالفهم اليوم ومهي ال حقيقة له .ولكنهم ال يزالون حيتفظون بالعقدة الطائفية يف
نفوسهم .وهذه العقدة كانت وليدة الفكر االستبدادي العملي والنظري ،وكان يفرتض مع اجتاه أبناء
الطوائف املختلفة صوب الدميقراطية جتاوز تلك العقدة الطائفية ،والذوبان يف بوتقة الفكر اجلديد الدميقراطي
واألنظمة الدستورية اليت توفر العدالة واحلرية واملساواة للجميع .ولكن مع األسف ان قواعد وأنظمة
االستبداد وخملفات الفكر الطائفي ال تزال تعمل يف العقل العريب وحتول دون دخول العصر الدميقراطي جبدية
وقوة .وال يزال البعض يستعيد التاريخ ويتمسك باخلالفات القشرية ليؤجج نار الفتنة الطائفية ويقلب الربيع
العريب اىل جحيم.
ومن هنا فان القاء الضوء على العقدة الطائفية ودراسة اسباب اخلالف التارخيي بني السنة والشيعة،
ومالحظة التطورات العديدة اجلذرية احلاصلة يف الفكرين السين والشيعي ،ومتييزها عن القشور واملخلفات
والطقوس ،كفيل بإدراك وامساك اللحظة التارخيية باجتاه مغادرة املاضي والدخول يف املستقبل.
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان القيام بتلك العملية يعري فلول السنة والشيعة الذين ال يزالون
يعملون من أجل ترسيخ الديكتاتورية ومقاومة الدميقراطية يف داخل كل بلد عريب واسالمي ،واشعال الفنت
الطائفية من أجل الوصول اىل السلطة أو البقاء فيها ملدة أطول.
وقد بدأت بدراسة موضوع هذا الكتاب قبل حدوث ثورة الربيع العريب بسنتني ،وكان موضوع البحث
يدور حول (الشرعية الدستورية يف األنظمة السياسية املعاصرة ،دراسة مقارنة بني ايران والسعودية) وهو
موضوع يبدو ألول وهلة أنه بعيد عن حبث العقدة الطائفية ،ولكنه يف احلقيقة يدور يف صلبها ،وذلك ألن
العقبة أمام التطور الدستوري الدميقراطي يف العامل االسالمي هي (الشرعية الدينية) البديلة ،وهي قائمة على
الفكرين السياسيني القدميني السين والشيعي اللذين يدعمان االستبداد ويرفضان االحتكام اىل الشعب
والرجوع اليه يف أخذ الشرعية الدستورية .وكان علي أن أحبث يف مبدأ تكون الطائفتني وتاريخ والدة الفكرين
السياسيني السين والشيعي ،ومدى عالقتهما بالفكر السياسي االسالمي األول القائم على الشورى وحق
األمة يف اخ تيار االمام .مث كان علي أن اسجل التطورات الكربى اليت حصلت يف مسار كل فكر ،انتهاء
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باحملطة األخرية اليت بلغها كل من الفكر السين والشيعي قبل مائة عام ،وهي احملطة الدستورية سنة 1906
يف ايران و 1908يف تركيا .وكان يقدر هلذه احملطة أن تكون البوتقة اليت تنصهر فيها املذاهب االستبدادية
القدمية ،وتستعيد حيويتها األوىل ،وتلغي العناوين البائدة الومهية ،وتنقل العامل االسالمي اىل وحدة حقيقية
وعصر ذهيب جديد ،لوال االنتكاسات اليت حدثت هنا وهناك يف املسار الدميقراطي وعدم فهم حقيقة التطور
الدستوري وكونه بديال جذريا عن الفكر الطائفي.
ان الشرعية الدستورية تعين حكم الشعب واحلرية جلميع أفراده ،والعدالة واملساواة ،وعدم تقديس احلاكم أو
اضفاء طابع ديين على نظام احلكم ،وهو ما يتناقض متاما مع املنطق الطائفي الديين الذي حياول احتكار
السلطة يف الدنيا واجلنة يف اآلخرة ،باعتباره ميثل الفرقة الناجية ،يف حني يقصي الطرف اآلخر أو يقضي عليه
يف الدنيا وحيكم عليه بدخول النار يف اآلخرة .وهذا منتهى االستبداد .وهو ما يقف عقبة كأداء أمام
انطالق مسرية الربيع العريب وحتقيقه ألهدافه يف بناء دميقراطية حقيقية عادلة توفر احلرية واالحرتام للجميع.
أمحد الكاتب
2012/5/22

المقدمة
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الهدف من بحث موضوع "الشرعية الدستورية"
"الشرعية الدستورية" مصطلح سياسي حديث غريب النشأة ،انتشر خالل القرون الثالثة املاضية يف العامل
تعرف انواعا من الشرعيات اليت كانت رائجة قبل ذلك ،وأمهها
ليحل حمل أنواع متعددة من املصطلحات اليت ّ

"الشرعية الدينية" اليت كان يدعيها أو يضفيها رجال الدين يف املسيحية واالسالم واألديان األخرى على
احلكومات اليت ختضع لسلطتهم بصورة مباشرة أو غري مباشرة ،لتقوم بالنتيجة بدعم األنظمة املتحالفة مع
رجال الدين.
ويشكل مصطلح "الشرعية الدستورية" عنوان الثورة الدميقراطية وضرورة قيام احلكومات على أساس التمثيل
الشعيب ،واحلكم وفق قواعد دستورية متفق عليها بني احلكومة والشعب ،حتدد صالحيات احلاكم ،وحقوق
املواطنني ،وتضمن تداول السلطة بشكل سلمي.
وقد عرف املسلمون خالل عهد اخللفاء الراشدين نوعا من احلكم املنبثق عن رضا األمة عرب مبايعة أهل
املدينة أليب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وان كانت صيغة انبثاق كل حاكم منهم ختتلف جزئيا عن الصيغ
اليت افرزت اآلخرين  ،حيث مت انتخاب وبيعة أيب بكر يف سقيفة بين ساعدة مث يف املسجد النبوي ،بينما
جاءت بيعة عمر بعد ان قام أبو بكر بتعينه خلالفته ،أو ترشيحه للخالفة حسب بعض األقوال ،مث حظي
ببيعة أهل املدينة اليت كانت تشكل عاصمة املسلمني يومئذ .وعندما قتل عمر أوصى اىل جملس شورى
مكون من ستة زعماء لينتخبوا أحدهم وكان  :عثمان بن عفان ،الذي بايعه الناس .وعندما قتل عثمان
خالل حركة مترد قام الثوار بانتخاب علي بن ايب طالب ليكون خليفة من بعده.
وبعد مقتل اخلليفة الرابع علي قام أهل الكوفة – العاصمة اجلديدة  -بانتخاب وبيعة ابنه احلسن،
الذي كان آخر حاكم يتم انتخابه ومبايعته طواعية .ومع استيالء معاوية بن أيب سفيان على السلطة بالقوة
وتنازل احلسن ،بدأ عهد طويل من احلكم القسري والوراثي ،إذ عني معاوية ابنه يزيد من بعده وأخذ البيعة له
يف حياته بالقوة ،مث تتالت األنظمة اليت تقوم على القوة والوراثة يف العهود والعصور التالية ،األموية املروانية
والعباسية والفاطمية واململوكية والعثمانية.
ونشأ منذ ذلك احلني لدى املسلمني مفهوم جديد للشرعية يقوم على القوة ويتلفع بغطاء ديين يُفيت بضرورة
طاعة احلاكم ،أي حاكم ،حىت لو كان مغتصبا للسلطة أو فاسقا أو ظاملا للعباد وناهبا للمال العام أو
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اخلاص ،وذلك بناء على تأويل آية "أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم" (النساء  )59تأويال يف
مطلق الطاعة .ونشأ يف تاريخ احلكم االسالمي ما ميكن تسميته بالشرعية الدينية.
وحني سقطت آخر دولة "خالفة اسالمية " تتمتع بالشرعية الدينية وهي الدولة العثمانية ،يف عام ،1924
انتشرت يف العامل االسالمي الدعوة إلقامة أنظمة دستورية تأثرا بالدول الغربية الدميقراطية ،وقامت عدة أنظمة
عربية واسالمية شكليا على هذا األساس ،ولكنها مل تنجح يف التعبري بصدق عن الرأي العام الداخلي أو
متثيل شعوهبا.
وبالرغم من تناقض احلكم العسكري مع االسالم ،ومعاناة املنطقة العربية واالسالمية عهودا طويلة من
الظلم واالستبداد ،فان بعض احلركات االسالمية قام برفض الدميقراطية من األساس ،والدعوة بدال منها
إلعادة نظام اخلالفة ،وتبين احلكم العسكري القائم على القوة والشرعية الدينية بعيدا عن الشرعية الدستورية.
وجنحت خالل القرن املاضي عدة حركات يف اقامة أنظمة وصفت بالدينية االسالمية كاململكة العربية
السعودية واجلمهورية االسالمية االيرانية ودولة طالبان يف أفغانستان .وال يزال كثري من احلركات االسالمية
يدعو اىل اقامة دول دينية .وأغلب هذه احلركات تتصور بأن احلكم الديين ينسجم مع الديكتاتورية وأنّه ليس
حباجة لكي ينبثق عن الشعب أو يعرب عن رأيه ،أو يعقد معه اتفاقية دستورية طوعية تتضمن حتديد شكل
النظام وعالقة احلاكم بالشعب ،أو تقسيم السلطة اىل تشريعية وتنفيذية وقضائية ،أو السماح بتبادل السلطة
بني خمتلف األحزاب والفئات االجتماعية ،حيث حتسب تلك احلركات بأن احلكم الديين يستمد شرعيته من
ذاته أي من تطبيقه للشريعة االسالمية سواء جاء احلكم أو احلاكم عن طريق الشعب أو عن طريق القوة
واالنقالب العسكري ،وال ميانع بعض االسالميني من التوسل بالدميقراطية واالنتخابات للوصول اىل السلطة
مث التشبث هبا والغاء الدميقراطية بعد ذلك ،وهو ما يهدد بعودة عهود جديدة من الظلم والظالم واالستبداد،
حيث تقوم بعض األحزاب أو اجملموعات أو الطوائف أو الفئات الصغرية بفرض رؤيتها على الشعب بالقوة
حبجة امتالك الشرعية الدينية وعدم احلاجة اىل أخذ رأي الشعب ،ورمبا متارس تطبيق بعض اجلوانب من
الشريعة االسالمية ،ولكنها تقوم على القوة.
وميكن اعتبار النظام السعودي منذ بداية قيامه حىت اليوم أبرز مثل على ذلك ،حيث قام على أساس الدعوة
لتوحيد اهلل حسب املفهوم الوهايب للتوحيد ،وادعى تطبيق بعض احلدود الشرعية كقطع يد السارق وتنفيذ
القصاص حبق القاتل وجلد الزاين وما اىل ذلك ،فادعى امتالكه للشرعية الدينية وحظي بدعم رجال الدين
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أو املؤسسة الدينية الوهابية ،رغم أنه قام على القوة العسكرية واحتالل املناطق املختلفة يف اململكة العربية
السعودية الواحدة تلو االخرى بقوة السالح.
ورغم تبين بعض احلركات أو الدول االسالمية للدميقراطية ،وقيامها باجناز نسبة كبرية من اخلطوات الدميقراطية
كإقامة نظام مجهوري ذي دستور مكتوب بواسطة ممثلي الشعب ومستفىت عليه  ،اال ان إمياهنا باحلكم الديين
القائم أساسا على الشرعية الدينية أدى اىل تفريغ النظام الدميقراطي من حمتواه وهتميش دور جملس الشورى
(الربملان) ورئاسة اجلمهورية بل والشعب عموما .ورمبا كان النظام االيراين اجلمهوري االسالمي أبرز مثل على
ذلك ،حيث قام منذ بدايته على أساس الدعوة إلقامة مجهورية اسالمية حتت قيادة مراجع الدين ،أو نظرية
"والية الفقيه" مما أدى اىل هيمنة "الويل الفقيه" الذي يتمتع هبالة مقدسة وصالحيات مطلقة ،على
املؤسسات الدميقراطية وحتديد صالحياهتا وهتميش دور الشعب.
ان املوقف السليب لكثري من احلركات االسالمية من الدميقراطية ،ينبع من االعتقاد بالشرعية الدينية للنظام
السياسي يف االسالم ،وبأن شرعية احلكم ال تأيت من الشعب بل من اهلل بالدرجة األوىل.
ولذلك يبدو من املهم جدا حبث موضوع "الشرعية الدينية"  ،ومعرفة ما اذا كانت كافية وشرعية؟ وهل ا ّهنا
تشكل بديال عن "الشرعية الدستورية"؟ وهل أ ّن الشرعية مرتبطة بتطبيق الشريعة أم بارتكازها على الشرعية

الدستورية املعربة عن إرادة األمة ابتداءا واستمرارا؟ وهل ان االسالم يتناقض مع الدميوقراطية؟ وهل جييز ألي
حاكم متغلب أن يغتصب السلطة؟ وهل ميكن وصف السلطات املغتصبة باالسالمية حىت لو كانت تنبثق
من حركات اسالمية وتطبق بعض جوانب الشريعة االسالمية؟ وبكلمة أخرى :هل الدول الديكتاتورية
القائمة اليوم أو اليت ستقوم يف املستقبل باسم االسالم وتعتمد على القوة ميكن أن تكون اسالمية بالفعل ؟
أم جيب أوال أن تلتزم بالشرعية الدستورية ،اي باالنبثاق عن رأي الشعب واالعتماد عليه وأخذ رضاه يف
اقامة أي نظام سياسي وجميء أي حاكم ،وكذلك يف كل خطوة مهمة خيطوها ذلك احلاكم ،وأن حترتم ارادة
األمة وتعرب عنها ،لكي تكون اسالمية؟
سبب اختيار ايران والسعودية كإطار للبحث
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لكي نلقي بعض الضوء على هذه األزمة "الدستورية" سوف نأخذ منوذجني معاصرين من األنظمة
"االسالمية" اليت تدعي تطبيق الشريعة االسالمية ،ومها اجلمهورية االسالمية اإليرانية ،واململكة العربية
السعودية .ويعود سبب اختيارنا هلذين النظامني ألهنما:
أوال -ميثالن املذهبني االسالميني الكبريين السنة والشيعة.
ثانيا -ألهنما يشكالن مثاال يقتدى لكثري من احلركات االسالمية السنية والشيعية اليت قد تتبعهما يف املوقف
من الدميقراطية واعتماد القوة يف اقامة احلكم االسالمي.
ثالثا -ألهنما يشرتكان يف الصبغة الدينية رغم اختالفهما يف الشكل يف نفس الوقت ،فأحدمها مجهوري
واآلخر ملكي مطلق.
رابعا  -ألهنما يعربان أيضا عن امكانية التطور السليب أو اإلجيايب ،حيث ان النظام اجلمهوري االيراين ينتمي
مذهبيا اىل أشد النظريات السياسية تطرفا يف احلكم الديين وهي نظرية "اإلمامة اإلهلية ألهل البيت" ،ولكنه
تطور إجيابيا بصورة كبرية باجتاه الدميقراطية والشرعية الدستورية ،بينما ينتمي النظام امللكي السعودي مذهبيا
اىل أهل السنة الذين كانوا – قدميا  -يؤمنون بالشورى والبيعة ،ومع ذلك فانه تدهور سلبيا باجتاه إقامة نظام
ديكتاتوري وراثي مطلق .وهذه مفارقة كربى سنتوقف عندها لنحلل أسباب تطور كل نظام هبذا االجتاه أو
ذاك ،ونقارن بينهما.
فصول الكتاب
ستكون الدراسة مكونة من ثالث أبواب وستة فصول وخامتة.
سيتم يف الباب االول وحتديدا يف الفصل األول دراسة أصل الشرعية السياسية يف االسالم وهل هي دينية
أم دستورية؟ وكيف ومىت حتولت اىل شرعية دينية؟ وهنا ال بد أن نقوم بدراسة التجربة النبوية يف إقامة أول
جمتمع اسالمي يف املدينة املنورة ،وكيف بىن شرعيته يف قيادة املهاجرين واألنصار؟ فهل اعتمد على شرعيته
الدينية باعتباره نبيا مرسال من اهلل؟ أم بىن شرعيته على أساس التعاقد مع املسلمني وأخذ البيعة منهم
والتشاور معهم؟ وهل أقام النيب دولة باملعىن احلديث يف اجلزيرة العربية؟ وهل قام بتذويب الكيانات السياسية
العربية ،اليت كانت قائمة ،يف دولة املدينة؟ وهل اعتمد القوة يف ذلك؟ أم اكتفى بسلطة نبوية سلمية طوعية،
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وحافظ على تلك الكيانات كما هي؟ كما سنبحث موضوعا مهما جدا وهي دعاوى الوصية السياسية
والدينية ،السنية والشيعية ،وفيماذا إذا كانت تلك الوصية تشكل امتدادا لشرعية النيب الدينية ،واهنا مما ميكن
أعتبارها قاعدة تؤسس لقيام أنظمة دينية؟ وندرس ما اذا ترك الرسول بعده نظاما سياسيا معينا ودستورا
للحكم ،أو اكتفى بتأسيس مباديء العدالة وأصول الشريعة ،وترك مسألة احلكم وشكل الدولة وطبيعة
العالقة الدستورية بني الناس واحلاكم اىل الناس باعتبارها مسألة مدنية خاضعة للعقل والعرف والتطور وليست
جماال دينيا ثابتا ومقدسا .ولكي نتأكد من حقيقة األمر سوف نستعرض رسائل النيب األكرم اىل امللوك
املختلفني يف اجلزيرة العربية وخارجها وطريقة تعامله مع امللوك املسلمني يف زمانه .وهل ألغى ممالكهم أم تركهم
على ما هم عليه؟ وهل أسس جملسا يضمن انتقال السلطة من بعده ملن يريد؟ أم ال؟
مث ننتقل اىل جتربة الصحابة لندرس كيفية قيام حكومات اخللفاء الراشدين وهل اهنا قامت على النص
الديين أم العقل؟ وهذه مسألة مهمة حتدد فيما اذا كانت طبيعة تلك الدولة دينية أم مدنية؟ وهل ادعى أحد
من اخللفاء الراشدين ،وخاصة اخلليفة الرابع علي بن أيب طالب ،احلق اإلهلي يف احلكم وأنه نائب اهلل أو ظل
اهلل يف األرض أو انه يشكل امتدادا للنبوة أو انه معصوم من اهلل ،كما قال الشيعة االمامية فيما بعد ،أم ان
الصحابة  -وال سيما االمام علي – مل يكونوا يرون أية شرعية أو حق هلم يف احلكم اال برضا الناس
وانتخاهبم وبيعتهم ،وان اخللفاء الراشدين كانوا يدعون الناس اىل نقدهم وحماسبتهم ومراقبتهم وعزهلم ان
أخطئوا .وسوف نقوم بقراءة نصوص اخللفاء أيب بكر وعمر وعثمان وعلي ،فيما يتعلق بالشرعية السياسية،
ونالحظ نقاط االختالف يف جتربة كل منهم وآرائه وأقواله.
وسوف نقوم يف الفصل الثاين ببحث النظريات الشيعية والسنية اليت انبثقت بعد مرحلة اخلالفة الراشدة
ويف القرون الالحقة حول الشرعية السياسية ،ونبدأ بدراسة التحول الكبري الذي حدث يف مفهوم الشرعية
السياسية ،باستيالء معاوية بن أيب سفيان على السلطة وتوريثها البنه يزيد ،واعتماد األمويني على نظرية القوة
العارية ومنطق اإلكراه على البيعة ،وختليهم عن شرط الرضا العام والبيعة الطوعية .مث نتحدث بإجياز عن
النظريات الثيوقراطية غري املباشرة الزيدية والعباسية  ،1ونتوقف يف أربع حمطات رئيسية يف الفكر السياسي

 - 1تشبه النظرية العباسية والزيدية نظرية احلق اإلهلي غري املباشر اليت تقول ":ان اهلل يعني متويل السلطة ،ولكنه ال يتدخل
بشكل مباشر يف هذا التعيني ،انه بالعناية االهلية يوجه ارادة البشر الختيار هذا املتويل ،وهكذا يكون اهلل منشأ السلطة،
15

السين  ،واخرتنا احملطة األوىل :نظرية "الطاعة لويل األمر" بغض النظر عن طريقة الوصول اىل السلطة ،أيّا كان
فاسقا أو ظاملا ،وهي النظرية األموية اليت تبناها اإلمام احملدث أمحد بن حنبل ( )855 – 780يف القرن
الثالث اهلجري 2.وأما احملطة الثانية فهي نظرية "اخلالفة الدينية" اليت تبلورت يف ظل اخلالفة العباسية ،يف
القرن اخلامس اهلجري ،على يدي القاضي أيب احلسن املاوردي ( 3.)1058 – 974بينما ستكون احملطة
الثالثة هي نظرية "الشريعة والشرعية" اليت تبناها الشيخ أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ( )1263-1328يف
القرن السابع اهلجري وبعد سقوط دولة اخلالفة العباسية 4.وأما احملطة األخرية فستكون عند الفكر الدستوري
الدميقراطي الذي انتشر يف بداية القرن العشرين يف الدولة العثمانية .وقد اخرتت هذه احملطات األربع يف
الفكر السياسي السين ملا هلا من عالقة وثيقة بنظام احلكم السعودي الذي ينتمي اىل املذهب السين واحلنبلي
والسلفي التيمي.
ونعود بعدها اىل الفكر السياسي الشيعي ل نتوقف مليا عند نظرية احلق اإلهلي املباشر لدى الشيعة االمامية
 ، 5اليت تشكل القاعدة األساسية لنظام احلكم االسالمي الشيعي يف إيران ،وسوف نتوقف يف أربع حمطات
ولكن االشخاص الذين يتولوهنا تأيت واليتهم من جمرى األحداث البشرية اليت تتم بعناية اهلية غري منظورة" .ورمبا تضيف
عليها أن احلق باخلالفة حمصور يف بين العباس عم النيب ،أو يف ذريته من أبناء علي خاصة.
2
ومسمي (أمريُ املؤمنني) فال
 الذي يقول يف رواية عبدوس ابن مالك العطار ":ومن غلب عليهم بالسيف حىت صار خليفة ُحيل ألحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يبيت وال يراه إماماً ،براً كان أو فاجراً" .الفراء ،أبو يعلى حممد بن احلسني ()1065

األحكام السلطانية  ،ص  28دار الفكر  ،بريوت  1994تراث الفكر السياسي اإلسالمي ،مجع وإعداد يوسف أيبش

وكوسوجي ياسوشي ،الناشر  :تراث ،بريوت ،الطبعة الثانية 2005
 - 3حبث املاوردي قيام اخلالفة على مبدأ الشورى  ،ولكنه نظمر لشرعية العهد من السابق لالحق ،معتربا العهد أحد
طريقني لإلمامة ،اىل جانب االختيار .كما قلص عدد أهل الشورى اىل واحد أو أثنني أو ثالثة.
 - 4الذي ذهب أيضا اىل نظرية القوة فقال " :إن االمام الذي يطاع هو من كان له سلطان  ،سواء كان عادالً أو
ظاملا" .و"مىت صار قادراً على سياستهم ،إما بطاعتهم أو بقهره فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة اهلل"( .منهاج السنة
ج 1ص )149
 - 5تشبه نظرية االمامة الشيعية نظرية احلق االهلي املباشر اليت تقول ":ان اهلل مل خيلق السلطة السياسية فحسب ،بل عني
مباشرة الشخص الطبيعي أو الساللة امللكية اليت تتوالها يف بلد معني .ان السلطان خمتار من اهلل ،وان السلطة اليت يتمتع هبا
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رئيسية يف الفكر السياسي الشيعي اإلمامي ،أوهلا مرحلة والدة نظرية "اإلمامة اإلهلية" يف القرن الثاين اهلجري
على يدي اإلمام حممد بن علي الباقر (  . )733-676وثانيها :مرحلة والدة املرجعية الدينية ،يف القرن
اخلامس اهلجري ،على يدي الشيخ حممد بن حممد بن النعمان املفيد ( )1022 – 947وثالثها :مرحلة
تطور املرجعية اىل نظرية سياسية متكاملة وبديلة عن نظرية اإلمامة اإلهلية ،وهي نظرية "والية الفقيه العامة"
على يدي الشيخ أمحد بن حممد مهدي النراقي ( )1829 – 1771وآخرها :الفكر الدستوري الدميقراطي
الذي انتشر يف ايران يف بداية القرن العشرين .حيث سنقوم بالقاء بعض الضوء على حركة "املشروطة" أو
امللكية الدستورية ،ودور املرجع الديين الشيخ حممد حسني النائيين ( )1936 -1857يف التنظري هلا وحل
عقدة االستبداد.
ويف الباب الثاين ،سوف نبحث  :النموذجني السعودي واإليراين يف احلكم االسالمي ،وندرس يف البداية
ورقة "نظام احلكم" اليت طرحها امللك فهد بن عبد العزيز سنة  1992واليت تع ّد مبثابة دستور للحكم يف
ونسجل بعض املالحظات عليه ،مث ندرس مالمح
اململكة العربية السعودية ،وننظر يف مالحمه وكيفية والدته،
ّ
الدستور اإليراين "اجلمهوري االسالمي" (املقر سنة  1979واملعدل سنة  )1989وكيفية والدته ،ونسجل
بعض املالحظات عليه ،مث نقارن بينه وبني الدستور السعودي.
وسوف نقوم بعملية حبث مستدل يف النظريتني السياسيتني للنظامني االيراين والسعودي ،ونبدأ باحلديث
عن الفكر السياسي السعودي الوهايب ،الذي يقوم على التحالف التارخيي بني آل سعود وآل الشيخ حممد
بن عبد الوهاب ،ويتميز بالتشدد يف تكفري عامة املسلمني ،وانكار حقوقهم االنسانية والسياسية ،واإلميان
بالشرعية الدينية ،أو شرعية األمر الواقع ،وحماربة الفكر الدميقراطي واعتباره شركا وكفرا باهلل.
مث نقوم بدراسة تطور الفكر الشيعي االيراين ،ونسلط الضوء على فكر قائد الثورة االسالمية ومؤسس
اجلمهورية االسالمية اإلمام روح اهلل اخلميين ( )1989 -1900ونظريته األوىل يف "شرعية الدولة العادلة"
وكذلك إميانه يف نفس الوقت بـ "الشرعية الدينية" املتمثلة بل واحملصورة يف الفقهاء الشيعة "نواب االمام
املهدي الغائب" أو ما أصبح يعرف بـ نظرية "والية الفقيه" العامة واملطلقة ،والتزام اخلميين مع ذلك بـ:
امللوك هي تفويض من العناية االهلية .ومصدر السلطة هو اهلل ال الشعب .وان امللوك ال يؤدون احلساب عن السلطة اليت
يتمتعون هبا اال هلل وحده" على حد تعبري لويس الرابع عشر يف مذكراته.
17

"الشرعية الدستورية" نزوال عند رغبة الشعب اإليراين الثائر املطالب باحلرية واجلمهورية االسالمية ،وتأسيس
النظام اجلمهوري االيراين على قاعدة املزج بني الشرعيتني الدينية والدستورية.
ويف الباب الثالث ،سوف نبحث آفاق التطور حنو الشرعية الدستورية يف كل من ايران والسعودية،
واحلركات "الدينية" املضادة للدميقراطية ،ويف الفصل األول سوف نتوقف عند موضوع تآكل الشرعية الدينية
للنظام السعودي ،بعد سلسلة من االنتهاكات السافرة للشريعة االسالمية ،وتنامي املطالبة الشعبية بالشرعية
الدستورية ،وقيام قطاع من احلركة السلفية الوهابية (كتنظيم القاعدة) بتكفري النظام السعودي واملطالبة بإقامة
نظام "اخلالفة" .ونستعرض نظريات خمتلف فصائل املعارضة الرئيسية السلفية والليربالية املنادية باالصالح
السياسي واقامة امللكية الدستورية أو تدعيم شرعية النظام الدينية ،أو اسقاطه واقامة نظام اخلالفة.
مث ننتقل يف الفصل الثاين اىل احلديث عن الصراع التارخيي املستمر بني أنصار "املشروطة" و"املشروعة" يف
ايران وجناح التيار احملافظ يف حماصرة الشرعية السياسية بـ "الشرعية الدينية" وحماولته االنقضاض على املنجزات
الدميقراطية يف النظام اجلمهوري ،ومقاومة التيار االصالحي له ،وعدم رؤيته لوجود تناقض بني الدميقراطية
واإلسالم ،وسعيه احلثيث اىل التخلص من نظرية "والية الفقيه".
وسوف نلخص يف اخلامتة دور الفكر الدستوري الدميقراطي يف توحيد املسلمني وجتاوز الفكر الطائفي
السين والشيعي املعوق للدميقراطية ،وخاصة ذلك الفكر (األموي) الذي يدعو لطاعة "أويل األمر" بصورة
مطلقة بغض النظر عن كيفية الوصول اىل السلطة ،او االستناد اىل قاعدة من االلتزام بالعدل والشورى ورضا
األمة .

6

وبالنتيجة سنحاول تلخيص االجابة على األسئلة الرئيسية اليت طرحناها يف البداية :هل توجد شرعية دينية
للحكام يف االسالم؟ وهل يوجد تناقض بني االسالم والشرعية الدستورية؟ أم أن األنظمة املتلبسة باالسالم
حتاول تصوير وجود تناقض ومهي بني االسالم والشرعية الدستورية ،وان األنظمة الديكتاتورية يف احلقيقة هي

6

 -مالحظة :ان عبارة "أويل األمر" تشري اىل اصحاب االختصاص وليس اىل احلكام ،واحلقيقة ان املعىن الثاين جنم عن

ويل ومجعه أولياء.
خطأ شاع بني الناس فالتزموا به وعمموه على احلكام دون وجه حق ،وأويل هي مجع "ذا" بينما احلاكم هو ّ
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اليت تتناقض مع االسالم .ولكي تكون شرعية ال بد ان تتسم وتتغطى بالشرعية الدستورية وتتماهى معها
وتقوم عليها؟
وسوف خنلص اىل بلورة عدة مفاهيم تؤكد على :ان السيادة والسلطان يف األصل مها هلل تعاىل ،وان
السيادة العملية هي لكل انسان أو للشعب بصورة عامة .وان املؤمنني مجيعا هم خلفاء اهلل على األرض .وان
هذه اخلالفة هي مصدر احلقوق السياسية اليت ميارسها الناس ،ومنها الرتشيح واالنتخاب وابداء الرأي
واملشورة وتويل ا لوظائف العامة ،والتعاقد مع احلاكم على أساس الدستور .وان أولياء األمر يف االسالم
يستمدون سلطاهنم من الشعب الذي خيتارهم ال من اهلل .وان احلكومات املتغلبة واملسيطرة بالقوة ال ميكن
أن تكون اسالمية حىت لو طبقت بعض أجزاء الشريعة ،وذلك ألن الغاية ال تربر الوسيلة ،وألن االغتصاب
السياسي ينطوي على جرائم متتالية ومستمرة وكثرية من القتل والتعذيب والنهب للثروات والكذب والنفاق
والدجل ،مما ال يتفق مع الشريعة االسالمية .وان حاكمية الشريعة ال تعين بالضرورة شرعية احلاكم الذي
يدعي تطبيقها ،اذ ال بد ان يأخذ الشرعية حلكمه من الناس ،وذلك ألنه ليس من الشريعة أن حيكمهم
بدون رضاهم .وان الشورى جزء أساس وحيوي من الشريعة االسالمية.
المنهج
منهجنا يف حبث موضوع الشرعية الدستورية بني ايران والسعودية ،يعتمد على املقارنة بني النظريات
"االسالمية" املختلفة السنية والشيعية حول أصل الشرعية كشرعية الشورى والقوة والقرابة (العرتة) والنص
والتعيني والنيابة العامة عن االمام املعصوم الغائب ،وتطبيق الشريعة ،اليت قال هبا عدد من الفقهاء املسلمني
عرب التاريخ .ودراسة احلجج اليت يقدمها كل فريق على ضوء القرآن والسنة والتاريخ.
سنعتمد يف حبثنا هذا منهج االستقراء التارخيي واملقارنة بني النظريات الدستورية وتطورها تارخييا ،وحتليل
أدلتها وظروف نشأهتا ،مثال سوف ننظر يف النصوص الشيعية األوىل ومن مصادر الشيعة االمامية ،لنرى هل
كانت نظرية الشيعة األوىل دينية وراثية مقدسة؟ أم نظرية مدنية عرفية شورية؟ مث ننظر يف ظروف نشأة
النظرية االمامية اإلهلية وتطورها ومصريها عرب التاريخ ،وستثبت نتيجة دراستنا على قيام هذه النظريات
واألنظمة على أسس اسالمية صحيحة من عدمه.
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وهكذا سوف ننظر اىل نظرية الصحابة القائمة على الشورى والرضا والبيعة ،من مصادر أهل السنة ،مث
نتأمل يف نشأة نظرية القوة يف العهد األموي والنظرية الوراثية الدينية يف العهد العباسي.
وبعد أن نقوم بتأصيل نظرية "الشرعية الدستورية" املشاهبة للنظرية الدميوقراطية ،ننتقل للبحث تارخييا يف قيام
النظامني السعودي وااليراين ،وحنلل وضعهما الدستوري العملي واملكتوب .ونقارن بينهما.
قراءة في مصادر الكتاب
الجناز هذا البحث ،واستكشاف النظرية االسالمية حول الشرعية الدينية أو الدستورية ،من مصادرها
األولية ،كان من الضروري أن نعود أوالً اىل أول جتربة اسالمية وهي جتربة الرسول األعظم حممد (ص) ولكي

نطلع على هذه التجربة كان ال بد ان نعود اىل القرآن الكرمي والسرية النبوية ،ممثلة بأقدم وأهم وأوثق مصدر
تارخيي اسالمي وهي (السرية النبوية) حملمد بن إسحاق بن يسار املطليب ( )768اليت قام بتهذيبها
وتلخيصها ابن هشام حممد عبد امللك احلمريي ( )833واملعروفة باسم (سرية ابن هشام) .وكذلك (تاريخ
الرسل وامللوك) حملمد بن جرير الطربي ( ، )922وتاريخ ابن خلدون ( )1406ونراجع أيضا رسائل النيب
ومكاتيبه اليت ذكرها اجمللسي حممد باقر ( )1699يف (حبار األنوار) واألمحدي املياجني ،علي بن حسني
( ) 2000يف (مكاتيب الرسول) ومها مصدران حديثان ،ولكنهما ينقالن عن مصادر قدمية .ومن أجل حبث
موضوع (هل أقام النيب دولة باملعىن احلديث) ام كان جمرد رسول؟ كان البد أن نعود اىل كتابني متضادين
مها( :قريش من القبيلة اىل الدولة املركزية) خلليل عبد الكرمي ( )1997الذي يزعم أن النيب أقام دولة وسلمها
لقبيلته قريش ،و(االسالم وأصول احلكم) للشيخ األزهري القاضي علي عبد الرازق ( )1925الذي كان
ينفي أن يكون النيب ملكا أو أنه أسس دولة ،وامنا كان رسوال نبيا فقط.
ولكي نستكشف النظرية االسالمية حول الشرعية السياسية فيما بعد النيب األكرم ،أي يف جتربة اخللفاء
الراشدين ،ال بد ان نواصل النظر يف كتب احلديث والتاريخ والكالم والفقه السياسي لكال الطائفتني السنية
والشيعية ،أو يف الرتاث االسالمي العام قبل االنقسام احلاد بني الطائفتني يف القرون األوىل ،كـ (السرية النبوية)
البن هشام و ( تاريخ الرسل وامللوك) للطربي ،و(الكامل يف التاريخ) البن األثري ،علي بن حممد بن عبد
الكرمي اجلزري ( )1233و(البداية والنهاية) البن كثري ،امساعيل بن عمر (  ،)1372وكتاب (األموال) البن
زجنويه  ،محيد بن خملد بن قتيبة اخلراساين ( )865و (صحيح البخاري) حملمد بن امساعيل البخاري ()869
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و(صحيح مسلم) ملسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ( )874و(املوطأ) لالمام مالك بن أنس
( ،)796و(أصول السنة) لإلمام أمحد بن حنبل ( ،)855و(كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال) للمتقي
اهلندي ،علي بن حسام الدين ( ،)1567و(اخلراج) أليب يوسف القاضي ،يعقوب بن إبراهيم (، )798
و(مناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب) ابن اجلوزي ،أبو الفرج عبد الرمحن بن علي ( ، )1201و (االمامة
والسياسة) للدينوري عبد اهلل بن مسلم ابن قتيبة ( )889و(األحكام السلطانية) أليب احلسن املاوردي
( ،)1058و (األحكام السلطانية) أليب يعلى الفراء ( ،)1065و(التمهيد) للقاضي أيب بكر الباقالين
( )1012و(الفصل بني امللل والنحل) البن حزم األندلسي ( ،)1064و(امللل والنحل) للشهرستاين ،حممد
بن عبد الكرمي بن أمحد ( ،)1153و(غياث األمم) إلمام احلرم اجلويين ( ،)1085و(حترير األحكام يف
تدبري أهل االسالم) لبدر الدين ابن مجاعة ( ، )1332و(منهاج السنة) أليب العباس أمحد بن عبد احلليم
ابن تيمية ( )1328و(يف الفقه السياسي اإلسالمي) للكاتب املعاصر فريد عبد اخلالق ( )1998وكتب
املعتزلة ،مثل( :املغين يف التوحيد واالمامة) للقاضي اهلمداين ،عبد اجلبار بن أمحد ( )1025و (شرح هنج
البالغة) البن أيب احلديد ،عبد احلميد بن هيبة اهلل (. )1258
وسوف نتابع تطور الفكر السياسي السين من القول بالشورى اىل تبين حكومة األمر الواقع والقوة العارية،
يف كتب مثل (أصول السنة) و(املسند) لإلمام أمحد بن حنبل ( ، )855و(صحيح البخاري) و(أنساب
األشراف) للبالذري أمحد بن حيىي ( ، )892و(مقاالت االسالميني) و(االبانة عن أصول الديانة) لإلمام أبو
احلسن األشعري ( )936و(غياث األمم) إلمام احلرمني عبد امللك بن عبد اهلل اجلويين ()1085
و(فضائح الباطنية ،واالقتصاد يف االعتقاد) أليب حامد الغزايل ( ، )1111و(الكايف ،كتاب أهل البغي)
البن قدامة ( .)1232مث تطور الفكر السين اىل نظرية "اخلالفة الدينية" يف العهد العباسي ،على يد علي بن
حممد بن حبيب املاوردي ( )1058يف كتاب (األحكام السلطانية) وأبو يعلى الفراء ( )1065يف
(األحكام السلطانية) ،وعبد القاهر البغدادي يف (الفرق بني الفرق) .ونتوقف عند نظرية الشيخ أمحد ابن
تيمية ( )1328الذي جعل الشريعة حمورا للشرعية بغض النظر عن جمئ احلكام عن طريق الشورى أو الغلبة،
يف كتبه (منهاج السنة النبوية) و(السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية) و(جمموع الفتاوى ،باب اخلالفة
وامللك) و(االستقامة) .مث ننتهي باحملطة األخرية من تطور الفكر السين وهي حمطة الدميقراطية الدستورية يف
العهد العثماين ،ونراجع يف هذا اجملال جمموعة من الكتب التارخيية والفكرية السياسية مثل كتاب (اخلالفة أو
اإلمامة الكربى) حملمد رشيد رضا ( )1935و(فقه اخلالفة ،وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية) للسنهوري
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عبد الرزاق  1926و(إسالمنا) لالمام حسن البنا للمؤمتر اخلامس لإلخوان املسلمني و(املسألة الشرقية دراسة
وثائقية عن اخلالفة العثمانية  )1923 – 1299حملمود ثابت الشاذيل  1989و(اخلالفة اإلسالمية)
للمستشار حممد سعيد العشماوي ،و(قصة الطوائف) لفاضل االنصاري  ،2000و(الدولة العثمانية قراة
جديدة لعوامل االحنطاط) لقيس جواد العزاوي  1994و(النظم السياسية) ألنور اخلطيب ،و(الدولة واخلالفة
يف اخلطاب العريب أبان الثورة الكمالية يف تركيا) لوجيه كوثراين 1996
وأما يف اجلانب الشيعي ،فسنتابع يف الفصل الثالث من الباب األول كتب الشيعة يف احلديث والتاريخ
والكالم والفقه السياسي ،وعلى رأسها كتاب (هنج البالغة) لالمام علي بن ايب طالب ،الذي مجعه الشريف
الرضي حممد بن احلسني ( )1015وبالرغم من انه غري مسند ،اال انه يتعرب من أوثق الكتب املقبولة عند
الشيعة ،وكتاب (فرق الشيعة) للنوخبيت ،احلسن بن موسى ( )912وكتاب (املقاالت والفرق) لسعد بن عبد
اهلل األشعري القمي (  )910وكذلك كتاب (الكايف) للشيخ حممد بن يعقوب بن اسحاق الكليين ()940
الذي مجع فيه أحاديث اإلمام حممد بن علي الباقر ( )733وابنه جعفر الصادق ( )765مؤسسي املذهب
االمامي اجلعفري ،والذين يعترب من أهم كتب احلديث عند الشيعة االثين عشرية ،و(بصائر الدرجات) حملمد
بن فروخ الصفار القمي ( ،)903و(الغارات) إلبراهيم بن حممد الثقفي ( )896و(االرشاد) و(األمايل)
لشيخ الطائفة االثين عشرية حممد بن حممد بن النعمان املفيد ( )1022و(الشايف يف االمامة) للشريف
املرتضى علي بن احلسني ( .)1044و(مروج الذهب ) للمسعودي ،علي بن احلسني ( ،)957و(كتاب
سليم بن قيس اهلاليل) ( )690الذي ينسب اىل مؤلفه سليم الذي يقال انه عاصر اخللفاء الراشدين  ،وأنه
كتب كتابا بقي مستورا ثالثة قرون مث ظهر ذلك الكتاب يف القرن الرابع اهلجري (العاشر امليالدي)  ،وانتشر
يف صفوف الشيعة اإلمامية  ،وشكل أساسا لفكرة (االثين عشرية)  ،ورغم ان مؤلف الكتاب شخص
جمهول ،والكتاب فيه ختليط كما يقول الشيخ املفيد ،ويشك بنسبته اىل اهلاليل ،فقد رأيت ضرورة التوقف
عنده  ،وذلك لدوره الكبري يف تطور الفكر الشيعي من االمامية املفتوحة اىل احملصورة يف (االثين عشرية)
واعتماد كثري من الشيعة عليه.
وباالضافة اىل املصادر السابقة  ،سنراجع لتغطية حمطة رئيسية ثانية يف الفكر الشيعي ،هي حمطة الغيبة (غيبة
االمام الثاين عشر حممد بن احلسن العسكري ( ))873كال من كتاب (اهلداية الكربى) للحسني بن محدان
اخلصيىب (334هـ)  ،و (فرق الشيعة) للنوخبيت ،و(املقاالت والفرق) لسعد بن عبد اهلل األشعري القمي،
و(إكمال الدين وإمتام النعمة) للشيخ حممد بن علي بن بابويه الصدوق (381هـ) و(الفصول املختارة من
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العيون واحملاسن) و(الرسالة االوىل حول الغيبة) للشيخ حممد بن حممد بن النعمان املفيد ( )1022و(الغيبة)
أليب جعفر حممد بن احلسن الطوسي ( ، )1067و(االحتجاج) ألمحد بن علي بن أيب طالب الطربسي،
و(دالئل االمامة) حملمد بن جرير الطربي الصغري (411هـ) ،و(الغيبة الصغرى) حملمد الصدر
ولتغطيــة احملطــة الثالثــة مــن تطــور الفكــر الشــيعي ،يف "عصــر الغيبــة"  ،أي "املرجعيــة الدينيــة" س ـنتابع كتــب
الفقـه والتـاريخ واألصـول الشــيعية ككتـاب (املقنعـة) للشــيخ املفيـد ،و(جـامع املقاصـد) للشــيخ علـي بـن احلســني
بــن عبــد العــايل الكركــي ( )1533و(شــرح غ ـوايل اللئــايلء ) لنعمــة اهلل اجلزائــري ( )1700و(ريــاض العلمــاء)
للم ــريزا عبـ ــد اهلل األصـ ــفهاين األفنـ ــدي ( )1718وص ــوال اىل تطـ ــور املرجعيـ ــة علـ ــى ي ــد الشـ ــيخ أمحـ ــد النراقـ ــي
( )1829اىل نظريــة "واليــة الفقيــه" يف كتابــه األصــويل (عوائــد األيــام يف بيــان قواعــد األحكــام) ،والشــيخ حممــد
حســن النجفــي ( )1849يف (جـواهر الكالم/كتــاب القضــاء)  ،والشــيخ رضــا اهلمــداين ( )1892يف (مصــباح
الفقيــه) ،واالمــام روح اهلل اخلميــين ( )1989يف (احلكومــة االســالمية) و(كشــف األس ـرار) و(البيــع) .ونطلــع
علـى آراء املعارضــني لنظريــة "واليــة الفقيــه" مثــل الشــيخ مرتضــى األنصــاري ( )1864يف كتــاب( :املكاســب) ،
وأبو القاسم اخلوئي ( )1992يف كتاب( :التنقيح يف شرح العروة الوثقى  /كتاب االجتهاد والتقليد).
ومن أجل حبث النموذجني اإليراين والسعودي يف احلكم االسالمي ،سنراجع يف الباب الثاين الدستور
السعودي من خالل األنظمة الثالثة اليت أعلنها امللك فهد عام  1992وهي ( :النظام األساسي للحكم،
ونظام جملس الشورى ،ونظام املناطق أو املقاطعات) .وكتاب (النظام السياسي والدستوري للملكة العربية
السعودية) للدكتور أمحد عبد اهلل ابن باز ( ،)1998و(الدرر السنية يف األجوبة النجدية) لعبد الرمحن بن
حممد بن قاسم العاصمي النجدي ( )1972و(رسائل أئمة دعوة التوحيد) لفيصل بن مشعل بن سعود آل
سعود ( ، )2001و(ملوك العرب) ألمني الرحياين الذي كان مرافقا البن سعود يف تأسيس دولته ،و(لسراة
الليل هتف الصباح) ملستشار امللك عبد اهلل  :عبد العزيز بن عبد احملسن التوجيري ( ، )1997و(السعوديون
واحلل اإلسالمي) حملمد جالل كشك ( ، )1980و(السياسة اخلارجية السعودية منذ عام  )1945لغسان
سالمة ( )1980وكتب معارضني سعوديني مثل( :العلماء والعرش) ألنور عبد اهلل ( ، )2004و(صراع
األجنحة يف العائلة السعودية) لفهد القحطاين ( ،)1987و(اإلسالم والعرش الدين والدولة يف السعودية)
ألمين الياسيين ( ، )1990و(العقيدة والسياسة يف السعودية) لفؤاد ابراهيم ( )2010وموقع جتمع طالب
جامعة امللك سعود ،وموقع حقوق االنسان واجملتمع املدين يف السعودية.
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كما سندرس دستور اجلمهورية االسالمية االيرانية الصادر عام  1979واملعدل سنة  1989ومن اجل
القاء بعض الضوء على دور "والية الفقيه" واملرجعية الدينية ،نعود اىل دستور  ،1906ومسودة الدستور
املقرتح من قبل احلكومة الثورية املؤقتة ،وذلك من خالل (موقع الشيخ فضل اهلل النوري) وموقع (جملس
اخلرباء) و(ثائق جملس خرباء الدستور) املنشورة من قبل دائرة العالقات العامة واألمور الثقافية يف جملس
الشورى االسالمي ( ) 1985و(صحيفة النور) اليت جتمع كل أقوال وخطب االمام اخلميين  ،ومذكرات
الشيخ حسني علي املنتظري رئيس جملس خرباء الدستور ،يف موقع (املنتظري)  ،و(جملة انديشه قم ،مركز
مطالعات وباسخكوئي به شبهات) باللغة الفارسية ،وكتاب علي عبد اهلل كرمي (( :)2008دستور اجلمهورية
االسالمية االيرانية).
وسوف نتابع حبث النظرية السياسية االيرانية احلديثة وتطورها من املرجعية الدينية اىل نظرية والية الفقيه،
ونقرأ عملية االنتقال الشاقة من الشرعية الدينية اىل الشرعية الدستورية ،وما جرى من أحداث يف ثورة
"املشروطة" يف بداية القرن العشرين ،وذلك من خالل موقع (فضل اهلل النوري) وخصوصا (رسالة حرمة
املشروطة) اليت ألفها الشيخ فضل اهلل النوري ( )1909أحد قادة املشروطة املشروعة الذي أعدمه الثوار
بتهمة االحنياز اىل جانب االستبداد والشاه حممد علي ( ،)1906-1909و(موقع جملس اخلرباء االيراين)
وكتاب (تنبيه االمة وتنزية امللة) ألحد قادة املشروطة املرجع النجفي املريزا حممد حسني بن عبد الرحيم النائيين
( )1936ودراسة حديثة للشيخ حمسن كديور ( )2007حتت عنوان (سياست نامه خراساين ،قطعات
سياسي در آثار بيشكامان اسالم سياسي در ايران معاصر)  .مث نتابع تطور فكر االمام اخلميين ()1989
زعيم ال ثورة االيرانية ومؤسس اجلمهورية االسالمية االيرانية ،من خالل كتبه واقواله وخطبه ووصاياه ،ونتوقف
عند أول كتاب له الفه عام  1941وهو كتاب (كشف األسرار) الذي طرح فيه ضرورة هيمنة الفقهاء
الشيعة على احلكومة وجملس النواب ،مث تبنيه لفكرة تصدي الفقهاء أنفسهم لتشكيل احلكومة االسالمية،
يف أحباثه اليت القاها يف النجف عام  1969واليت طبعت بعدئذ حتت عنوان (احلكومة االسالمية) وكذلك يف
كتاب (البيع) سنة  ،1975مث تبنيه لفكرة اجلمهورية االسالمية أثناء الثورة عام  1978واعالن التزامه
بالدستور عام  ،1979وتأكيده يف وصيته اليت كتبها سنة  1983على انتخاب القائد من قبل الشعب  ،مث
اعالنه لنظرية (الوالية املطلقة للفقهاء) سنة  1988وذلك يف خطاب تارخيي وجهه اىل السيد علي اخلامنئي
رئيس اجلمهورية آنذاك  ،كما ورد يف (صحيفة النور ،اجلزء  )20اجلامعة خلطبه واقواله ،وصحيفة كيهان،
العدد رقم  13223املؤرخ  16مجادى األوىل  1408هـ املصادف  1988 /1/ 6م مث ميله قبيل وفاته
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بأسابيع اىل الفصل بني املرجعية الدينية والقيادة السياسية ،وانتخاب القائد من قبل جملس اخلرباء (.يف رسالة
له اىل رئيس جملس مراجعة الدستور ،رئيس جملس اخلرباء الشيخ علي املشكيين) حسبما جاء يف كتاب (قيادة
آية اهلل اخلامنئي ..اخللفيات واملباين) لعلي املؤمن ( )1991وندعم ذلك (مبذكرات الشيخ حسني علي
املنتظري ( ))2001املرشح السابق لوالية عهد اخلميين ،موقع (املنتظري) وكتاب تقي صويف نياركي (نظرة
على أفكار االمام اخلميين من املشروطة).
أما النظرية السياسية السعودية ،فسوف نتلمس مالحمها يف الفكر الوهايب والتجربة السعودية األوىل
( )1818 – 1744القائمة على التحالف التارخيي بني آل سعود وآل الشيخ (حممد بن عبد الوهاب)
يف أواسط القرن الثامن عشر ( )1745واملمتد اىل الدولة السعودية الثالثة املعاصرة اليت نشأت يف بداية القرن
العشرين .ذلك الفكر الذي يشكل استمرارا للفكر السين األموي الذي أرساه االمام أمحد بن حنبل ()855
يف (أصول السنة) وابن تيمية ( )1328يف (مناج السنة النبوية ،وباب اخلالفة وامللك من جمموع الفتاوى)
وهو فكر يقوم على شرعية األمر الواقع والقوة العارية ،ونتوقف مليا عند الفكر الوهايب الذي يضفي
الشرعية الدينية على النظام السعودي باعتباره حامال لراية التوحيد والدفاع عن املذهب الوهايب .وسنراجع
يف ذلك كتب الشيخ حممد بن عبد الوهاب ( )1791ورسائله الواردة يف أهم موسوعة وهابية هي (الدرر
السنية يف األجوبة النجدية) لعبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي ،)1972( ،و(تاريخ جند)
للشيخ حسني بن غنام ( )1790و(عنوان اجملد يف تاريخ جند) لعثمان بن بشر النجدي ( )1835و (ملع
الشهاب يف سرية حممد بن عبد الوهاب) حلسن بن مجال بن أمحد الريكي ( )1818وكتاب (لسراة الليل
هتف الصباح) ملستشار امللك عبد اهلل ،عبد العزيز التوجيري ( )1997باالضافة اىل مواقع كبار العلماء يف
السعودية مثل مفيت اململكة العربية السعودية املعاصر ،عبد العزيز بن باز ( )1999وعبد الرمحن بن ناصر
الرباك (ولد  )1933وحممد بن صاحل العثيمني ( ،)2001و(فتاوى هيئة كبار العلماء) و(اللجنة الدائمة
لالفتاء) و(املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة) اصدار الندوة العاملية للشباب املسلم،
و(العلمانية نشأهتا وتطورها وآثارها يف احلياة اإلسالمية املعاصرة) للشيخ سفر احلوايل ( . )1982كما
سنتابع املوقف السعودي السليب من الدميقراطية من خالل عدد من الكتب مثل (حقيقة الدميوقراطية) حملمد
شاكر الشريف ،و(االسالميون وسراب الدميوقراطية) لعبد الغين بن حممد الرحال  ،و(الشورى ..ال
الدميوقراطية) لعدنان علي رضا النحوي ،و(الدميوقراطية دين) للشيخ السلفي األردين عاصم املقدسي .واىل
جانب ذلك سوف نستأنس ببعض ادبيات املعارضة اليت تسلط مزيدا من الضوء على الفكر السياسي
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السعودي مثل (مساءلة الدولة السعودية) ملضاوي الرشيد ( )2009و(خصائص وصفات اجملتمع الوهايب
السعودي) ألنور عبد اهلل ( ،)2004و(العقيدة والسياسة يف السعودية) لفؤاد ابراهيم ( )2010وكتاب
(اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة) للشيخ عبد اهلل بن عمر الدميجي ( )1987وهو كاتب ينتمي
اىل احلركة السلفية ولكنه مييل اىل الشورى.
ولدى حبثنا آفاق التطور حنو الشرعية الدستورية يف السعودية وايران ،يف الباب الثالث من الكتاب ،سوف
نستعرض يف الفصل األول :الفكر السعودي احملافظ الرافض للتطور الدميقراطي ،من خالل (فتاوى
ومقاالت) املفيت السابق الشيخ عبد العزيز ابن باز ،واملتوفرة على موقعه اخلاص على شبكة املعلومات،
وكتاب سفر احلوايل (العلمانية نشأهتا وتطورها وآثارها يف احلياة اإلسالمية املعاصرة) املوجود على موقع
احلوايل .كما سنطلع على فكر (حركة الصحوة) االصالحية اليت انطلقت يف التسعينات من خالل (مذكرة
النصيحة) اليت قدمها الشيخ سليمان العودة واحلوايل والشيخ عبد اهلل بن جربين اىل امللك فهد ،يف صيف
عام  ، 1992كما سنطلع على الفكر الراديكايل الذي جيرد النظام السعودي من الشرعية الدينية من خالل
كتب الدكتور حممد بن عبد اهلل املسعري رئيس "جلنة الدفاع عن احلقوق الشرعية" وهي" :األدلة القطعية
على عدم شرعية الدولة السعودية" و "طاعة أويل األمر" و "حماسبة احلكام" وكتاب " الكواشف اجللية يف
كفر الدولة السعودية" ألحد املقربني من تنظيم القاعدة وهو عاصم حممد طاهر املقدسي .ونرصد الدعوات
إلقامة اخلالفة كبديل عن نظام آل سعود من خالل كتاب (السياسة الشرعية) حملمد بن عبد اهلل السيف
اجلابر آل أبو عينني التميمي ،الصادر عن (اجلبهة اإلعالمية االسالمية العاملية) التابعة لتنظيم القاعدة،
واملنشور على موقعها الرمسي سنة  2007وكذلك املعارض الوهايب (املهدي املنتظر) :حسني بن موسى
اللحيدي ،من خالل موقعه الرمسي على النت .وسوف نطلع على بيانات ومنشورات الدكتور سعد الفقيه،
مؤسس (حركة االصالح) ،من خالل موقعه على النت وبعض الرسائل املتبادلة معه ،وكذلك كتاب (أسئلة
الثورة) للشيخ سلمان العودة ،الذي دعا فيه اىل الدميقراطية والتعاقد بني احلاكم واحملكوم .ونتابع البيانات
واملذكرات والعرائض اليت أ صدرها االصالحيون الداعون اىل امللكية الدستورية ،بزعامة الكتور مرتوك الفاحل
عضو هيئة التدريس يف كلية األنظمة والعلوم السياسية يف جامعة امللك سعود ،كمذكرة (اإلصالح الدستوري
أوالً) وعريضة (معامل يف طريق امللكية الدستورية) املتوفرة على (موقع حقوق االنسان يف السعودية ) اضافة
اىل البيانات املختلفة اليت أصدرهتا مجعية احلقوق املدنية والسياسية ،وحزب األمة اإلسالمي ،من خالل
الصحافة ومواقع االنرتنت .وأخريا كتب املعارضة السعودية ،ككتاب (مساءلة الدولة السعودية) للكاتبة
26

مضاوي الرشيد ،و(العقيدة والسياسة يف السعودية) لفؤاد ابراهيم  ،و(صراع األجنحة يف العائلة السعودية)
لفهد القحطاين.
ويف الفصل الثاين سوف نالحظ آفاق التطور الدستوري يف الفكر الشيعي االيراين ،ونسلط الضوء على
الصراع اخلفي واملستمر بني أنصار التيارين الديين والدميقراطي ،أو ما عرف قدميا بـ"املشروطة" و"املشروعة" ،
حيث متثل األول برئيس جملس اخلرباء السابق الشيخ علي مشكيين (تويف  ،)2007ورئيس جملس صيانة
الدستور الشيخ أمحد جنيت (ولد  )1927وعضو جملس "اخلرباء" املرجع الديين الشيخ حممد تقي مصباح
يزدي (ولد  ، )1934واالستاذ يف احلوزة العلمية يف قم الشيخ أمحد الواعظي ،وآخرين .ومن اجل عرض
هذا الرأي سنطالع مؤلفات مصباح يزدي (( :)2001نظرة عابرة على نظرية والية الفقيه) و(النظرية
السياسية االسالمية /االسالم والدميوقراطية) ووثائق (جملس اخلرباء) و(صحيفة النور) لالمام اخلميين ،وكتاب
(نظريات احلكم والدولة دراسة مقارنة بني الفقه االسالمي والقانون الدستوري الوضعي) حملمد مصطفوي
( )2002و(الفكر السياسي الشيعي) ألمحد واعظي ()2004
ويف الطرف املقابل ،سنطلع على رأي املرجع الشيعي أبو القاسم اخلوئي ( )1993الرافض لنظرية والية
الفقيه ،يف كتابه (االجتهاد والتقليد ،التنقيح يف شرح العروة الوثقى) ورأي الفقيه العراقي حممد باقر الصدر،
اجلامع بني االسالم والدميقراطية ،يف كتبه ( :حملة فقهية متهيدية عن دستور اجلمهورية االسالمية) ،و(خالفة
االنسان وشهادة األنبياء) ( .)1979كما سنطلع على رأي منظر "والية الفقيه" الشيخ حسني علي
املنتظري ،رئيس جملس خرباء الدستور  ،1979الداعي اىل انتخاب االمام من قبل الشعب ،يف كتابه
(دراسات يف والية الفقيه)  ،وتلميذ املنتظري الشيخ حمسن كديور ،الذي يرفض نظرية والية الفقيه ويراها
مناقضة للدميقراطية( .موقع كديور (( :)2007والية الفقيه والدميوقراطية) و(جملة مدرسة) :حبث عن( :إعادة
قراءة نظرية العلماء األبرار ) ،والذي انتقد فيه نظرية االمامة االهلية وذهب اىل ان األئمة جمرد علماء أبرار غري
منصوص عليهم من اهلل.
أمحد الكاتب
لندن
2012/6/1
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الباب األول :الشرعية السياسية في الفكر االسالمي
الفصل األول :الشرعية السياسية من النبي محمد (ص) الى الخلفاء الراشدين
قبل أن نتحدث عن الشرعية السياسية يف االسالم  ،ال بد أن نتوقف عند مسألة هامة هي مسألة
الدولة يف االسالم ،وفيما اذا كان االسالم دينا فقط؟ أم دينا ودولة؟ وهل أقام الرسول حممد (ص) دولة يف
املدينة؟ وهل أوصى باستمرارها بعده؟ لنصل بعد ذلك اىل حبث طبيعة الشرعية السياسية لتلك الدولة وهل
قامت على أساس القوة واستمرت على أساس العهد والوصية اىل شخص معني أو ساللة معينة؟ أو قامت
على أساس الشورى؟ أم أن النيب مل يُقم دولة ومل يوص اىل أحد ومل يتحدث عن النظام السياسي وامنا ترك
األمر للمسلمني لكي يقرروا ما يشاؤون ويبنوا نظامهم السياسي كما يريدون ،وأن املسلمني أقاموا أنظمة
سياسية خمتلفة حسب اجتهادهم فبعضها قام على الشورى واالختيار ،وبعضها أو معظمها قام على أساس
القوة والسيطرة ،وأن النظريات "االسالمية" اليت قدمها الفقهاء عرب التاريخ مل تكن اال صدى للواقع السياسي
يف أزماهنم ،وإن حاولوا تغليفها بطابع إسالمي من القرآن والسنة.
المبحث األول :هل أقام الرسول األكرم دولة؟
أثري هذا السؤال عشية سقوط "اخلالفة العثمانية" يف تركيا سنة  1924وقد تصدى الشيخ املصري األزهري
القاضي علي عبد الرازق ( )1966 -1888لبحث هذا املوضوع فخرج على الرأي العام اإلسالمي املؤمن
باخلالفة ،والساعي من أجل إعادهتا ،ال ليقول  :إن اخلالفة العثمانية كانت غري شرعية ،وامنا لينسف اخلالفة
من أساسها وينفي ارتباطها باالسالم ،بل وذهب أكثر من ذلك فنفى تأسيس النيب حممد (ص) لدولة يف
املدينة ،وقال انه مل يكن اال رسوال لدعوة دينية خالصة ال تشوهبا نزعة ملك وال حكومة ،وان أبا بكر مل
يكن سوى ملكا عربيا7 .

7

 -عبد الرازق ،علي  ،1925االسالم وأصول الحكم  ،ص  ، 145دراسة ووثائق حممد عمارة ،املؤسسة العربية

للدراسات والنشر ،بريوت  2000وتراث الفكر السياسي االسالمي ،مجع وإعداد يوسف أيبش و كوسوجي ياسوشي،
الناشر  :تراث ،بريوت ،الطبعة الثانية 2005
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ومع أن عبد الرازق اعرتف بوجود بعض املظاهر السياسية يف جتربة النيب ،كاجلهاد والزكاة ،اال انه قال بعدم
داللة ذلك على وجود حكومة أو دولة أو أي شيء من نزعات السياسة وأعراض امللك 8 .وتبعا لذلك نفى
أن تكون الوحدة العربية اليت وجدت يف زمن النيب وحدة سياسية بأي وجه من الوجوه 9 .وأكد أن العرب
كانوا  ،يوم تويف النيب ،دوال شىت ،على قدر ما تسمح به حياة العرب يومئذ من معىن الدولة واحلكومة10.
ويف مقابل ذلك يتبىن كاتب مصري معاصر هو خليل عبد الكرمي رأيا يقول بأن النيب أقام يف اجلزيرة العربية
دولة دينية مركزية وسلمها لقريش 11.وإن أداء الصدقات واجلزية وتوريدها للدولة يف يثرب دليل على الوالء
واخلضوع لدولة قريش خضوعا كامال12.
ورمبا كان من الصعب قبول رأي عبد الرازق بنفي تأسيس النيب ألية دولة أو حكومة ،ومن األصعب
القبول بتأسيس النيب لدولة مركزية وتسليمها لقريش .وذلك ألن مفهوم الدولة آنذاك خيتلف عن املفهوم
احلديث الذي تبلور الحقا .ويكفي أن نعرف أن النيب حممد أزاح ملكا كان على شرف التتويج يف املدينة هو
عبد اهلل بن أيب بن سلول ،وأقام سلطة وعني أمراء ووالة وكان يعني نائبا له يف املدينة عندما يغادرها ،وجيَّش
اجليوش وجىب الزكاة ،وعقد حتالفات سياسية مع اليهود والنصارى ،وسن قوانني وأقام حدودا .وهذا هو معىن
الدولة أو احلكومة يف ذلك الزمان .وان كانت النبوة فوق الدولة واحلكومة ،ألهنا كانت تعىن بشؤون العقيدة
واألخال ق والعبادات واألحكام الشرعية .وكانت احلكومة أو السلطة اليت أقامها النيب يف املدينة مظهرا من

8

 -املصدر السابق  ،ص 167

9

 -املصدر  ،ص 169

10

 -املصدر ،ص 170

11

 -عبد الكرمي ،خليل  ،1997قريش من القبيلة الى الدولة المركزية ،ص  ، 186مؤسسة االنتشار العريب بريوت

وسينا للنشر ،القاهرة ،الطبعة الثانية 1997
 - 12عبد الكرمي ،خليل  ، 1995االسالم بين الدولة الدينية والدولة المدنية ،ص  156 - 155سينا للنشر،
القاهرة ،الطبعة األوىل 1995
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مظاهر الدين اإلسالمي الذي ينطوي بالتأكيد على جوانب سياسية عديدة كاجلهاد وجباية الزكاة وترتيب
العالقات الدولية مع سائر دول اجلوار .
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإ ن حمافظة النيب على املمالك العربية اليت أسلمت يف زمانه ،يف اليمن
والبحرين وعمان ،وعدم تدخله يف شؤوهنا السياسية الداخلية يتعارض مع دعوى املركزية ،ويدل على منط
معني يف العالقة بني النيب وامللوك العرب مبا يشبه الفيدرالية أو الكومنولث يف املصطلح السياسي احلديث.
وبغض النظر عن ذلك اجلدل ،فال شك أن النيب حممد (ص) كان يتمتع باعتباره رسوال ،بشرعية دينية
مباشرة من اهلل تعاىل الذي يأمر املسلمني بطاعته بعد طاعة اهلل 13.ومع ذلك فإنه أسس حكومته يف املدينة
على أساس الشورى والبيعة والتعاقد مع املسلمني .كما سنرى ذلك الحقا.
بيعة العقبة سنة 622
وقد بدأت اخلطوة األوىل من مشروع السلطة بأسره ببيعة جمموعة من املسلمني من أهل يثرب من قبيليت
األوس واخلزرج ،الذين قدموا اىل مكة للحج ،يف حزيران من سنة  622على توفري احلماية للرسول املضطهد،
يف مدينتهم ،والدفاع عنه كما يدافعون عن نسائهم وأبنائهم ،يف مقابل اخنراط النيب يف جمتمعهم وااللتزام
مبحاربة من حاربوا ومساملة من ساملوا 14.ورغم أن هذه البيعة مل تتضمن أية إشارة اىل احلكم والسلطان اال
13
ٍ
َّ
الر ُس َ
ين َآمنُوا أَط ُيعوا اللَّهَ َوأَط ُيعوا َّ
ول َوأُويل أاأل أَمر مأن ُك أم فَإ أن تَـنَ َاز أعتُ أم يف َش أيء فَـُرُّدوهُ
 كما يف اآليات التالية( :يَا أَيـُّ َها الذ َني إ َذا ُد ُعوا إ َىل اللَّه َوَر ُسوله ليَ أح ُك َم بـَأيـنَـ ُه أم أَ أن يـَ ُقولُوا َمس أعنَا َوأَطَ أعنَا.
إ َىل اللَّه َو َّ
الر ُسول59( .النساء ))4و (إَّمنَا َكا َن قَـ أو َل الأ ُم أؤمن َ
ٍ
ضى اللَّهُ َوَر ُسولُهُ أ أَمًرا أَ أن يَ ُكو َن َهلُ ُم أ
(51النور ))24و ( َوَما َكا َن ل ُم أؤم ٍن َوَال ُم أؤمنَة إ َذا قَ َ
اخليَـَرةُ م أن أ أَمره أم َوَم أن يـَ أعص اللَّهَ
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما نـَ َها ُك أم َعأنهُ فَانأـتَـ ُهوا 7( .احلشر ))59و
الر ُس ُ
ض َالًال ُمبينًا (36األحزاب ))33و ( َوَما آتَا ُك ُم َّ
ض َّل َ
َوَر ُسولَهُ فَـ َق أد َ
ك الأكتَاب باحل مق لتَح ُكم بـ أني النَّاس مبَا أَر َاك اللَّه (105النساء ))4و ( وما أَرس ألنَا من رس ٍ
اع بإ أذن
( إنَّا أنأـَزلأنَا إلَأي َ
ول إَّال ليُطَ َ
َ َ أ َََ
َ ُ
ََ أ َ أ َ ُ
اع اللَّهَ 80( .النساء.))4
الر ُس َ
اللَّه 64( .النساء ))4و ( َم أن يُطع َّ
ول فَـ َق أد أَطَ َ
14

 -املطليب ،حممد بن إسحاق بن يسار ( ،)768السيرة النبوية ،ج 2ص  ، 304 – 303املعروفة بسرية ابن هشام،

حممد عبد امللك احلمريي ( ، )833حقق أصلها ،وضبط غرائبها ،وعلق عليها حممد حمىي الدين عبد احلميد ،نشر :مكتبة
حممد علي صبيح وأوالده  ،مبيدان االزهر مبصر  1963مطبعة املدين 295 ،ش رمسيس بالقاهرة  / 827851موقع مكتبة
يعسوب الدين ،بتاريخ 2009/11/1
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أهنا عرفت ببيعة احلرب واختذت طابعا سياسيا ،ومهدت الطريق حنو قيام حكومة الرسول ،وقضت على
حماولة كانت جتري يف تلك األيام لتتويج الزعيم القبلي عبد اهلل بن أيب بن سلول ملكا على يثرب 15.وبعد
حوايل ثالثة أشهر من تلك البيعة هاجر الرسول (يف سبتمرب  )622اىل يثرب اليت أصبحت تعرف بـ"املدينة"
مع جمموعة من املسلمني من أهل مكة .وبدأ بوضع اللبنات األوىل للمجتمع االسالمي الوليد حيث بىن
املسجد وأخذ يدعو اىل االسالم ،ولكنه مل يعلن قيام دولة اسالمية فور وصوله اىل املدينة ،حيث كان
املسلمون حينها أقلية صغرية فيها اىل جانب املشركني واليهود األقوياء 16.وكانت أول خطوة سياسية خطاها
الرسول يف املدينة هو توحيد املسلمني املهاجرين (أهل مكة) واألنصار (أهل املدينة) واملؤاخاة بينهم ،وموادعة
اليهود الذين عقد معهم اتفاقية ،يف مواجهة قريش واملشركني17.
ومع أن هذه االتفاقية (الصحيفة) أسست ملرجعية النيب حممد (ص) يف حل اخلالفات بني املوقعني عليها
من القبائل العربية املسلمة واليهودية ،مما أعطا النيب دورا قياديا يف املدينة ،اال ان الصحيفة مل تصرح بقيام
دولة اسالمية أو رئاسة النيب هلا ،وتركت لليهود حرية االحتفاظ بقواهتم اخلاصة يف داخل املدينة18.
وكانت اخلطوة الثانية حنو تأسيس الدولة بعد هجرة الرسول اىل املدينة هو اإلذن للمسلمني بالقتال دفاعا
عن أنفسهم ،بعد أن كانوا يؤمرون بالصرب على األذى والصفح عن أعدائهم يف مكة 19.وهذا ما أدى اىل
تضاعف قوة املسلمني بسرعة خالل بضع سنوات ،واالستقالل باملدينة ،والصمود أمام حتالف قريش
واملشركني واليهود ،الذين شنوا محلة كربى للقضاء عليهم يف معركة األحزاب يف السنة اخلامسة للهجرة

15

 -املصدر ،ج 2ص 423

16

 -وكانوا ثالث قبائل :بنو قينقاع 700:رجال ،وبنو النضري  500:رجال وبنو قريضة 700 :رجال .

17

 -ابن هشام  ،ج  2ص 351 – 349

18

 -املصدر ،ج 2ص 405 – 404

19

صره أم لََقدير 39( .احلج ))22مث نزل قوله
ين يـُ َقاتَـلُو َن بأَنـ َُّه أم ظُل ُموا َوإ َّن اللَّهَ َعلَى نَ أ
 -حيث نزل قوله تعاىل ( :أُذ َن للَّذ َ

ني (193البقرة.))2
مين للَّه فَإن انأـتَـ َه أوا فَ َال ُع أد َوا َن إَّال َعلَى الظَّالم َ
تعاىلَ ( :وقَاتلُ ُ
وه أم َح َّىت َال تَ ُكو َن فأتـنَة َويَ ُكو َن الد ُ
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(سنة 627م) مث عقد صلح احلديبية مع قريش يف أواخر السنة السادسة للهجرة (628م) وحتقيق االنتصار
الكبري بعد ذلك بسنتني بفتح مكة دون قتال.
النبي األكرم والشورى
وبالرغم من متتع النيب حممد (ص) بشرعية مساوية كرسول اال أن الشورى كانت معلما من معامل حكومته يف
املدينة ،كما ورد يف القرآن الكرمي" :وأمرهم شورى بينهم"( .الشورى ،آية  )38و "وشاورهم يف األمر فإذا
عزمت فتوكل على اهلل إن اهلل حيب املتوكلني"( .آل عمران ،آية  )159ولذلك تريث النيب يف اختاذ قرار
احلرب يف معركة بدر اليت وقعت يف السنة الثانية من اهلجرة (623م) ،عندما خرج العرتاض قافلة قريش
القادمة من الشام فواجه بدال من ذلك جيشا كبريا يف بدر ،اليت كانت خارج إطار االتفاقية اليت عقدها مع
األنصار (أهل املدينة) يف بيعة العقبة ،واليت تنص على توفري األمن واحلماية للرسول يف املدينة ،ومل يتخذ قرار
احلرب اال بعد استشارة األنصار وإعالهنم االستعداد للمسامهة فيها 20.وهناك أمثلة أخرى على التزام النيب
بالشورى خاصة يف األمور الدنيوية اليت مل ينزل هبا قرآن أو أمر من السماء ،كما حدث يف اخلروج من املدينة
اىل معركة أحد ،وتراجع النيب عن مشروع اتفاقية عقدها مع قبيلة غطفان أثناء معركة األحزاب بعد رفض
األنصار هلا21.
الدعوة السلمية لإلسالم
استمرت حركة الدعوة اىل االسالم بصورة عامة على أساس مبدأ "ال إكراه يف الدين" .ومل يكن النيب
يستخدم القوة يف الدعوة لإلسالم ،وإمنا للدفاع عن النفس .وقد جنح الرسول يف فرتة اهلدنة مع قريش بعد
صلح احلديبية يف أن يبعث برسله اىل امللوك احمليطني به من العرب والعجم ،يدعوهم اىل اإلسالم 22.وقد لىب
20

 -ابن هشام  ،ج  2ص 448

21

 -املصدر ،ج 3ص 708

22

 -بعث دحية بن خليفة الكليب إىل قيصر ،ملك الروم ،وبعث عبد اهلل بن حذافة السهمي إىل كسرى ،ملك فارس،

وبعث عمرو بن أمية الضمرى إىل النجاشي ،ملك احلبشة ،وبعث حاطب بن أىب بلتعة إىل املقوقس ،ملك االسكندرية،
وبعث عمرو بن العاص السهمى إىل جيفر وعياذ ابين اجللندى األزديني ،ملكي ُعمان ،وبعث سليط بن عمرو ،أحد بىن
33

نداءه ملوك عمان والبحرين واليمن ،وأسلموا طوعا وسلما وهم بعيدون عن املدينة يف األطراف الشرقية
واجلنوبية واجلنوبية الغربية من اجلزيرة العربية .وعندما فتح الرسول مكة يف السنة الثامنة للهجرة ( )630مل جيرب
أحدا على اإلسالم ،بل مجع أهلها املشركني الذين كانوا يناصبونه العداء لسنوات طويلة مث قال هلم" :اذهبوا
فأنتم الطلقاء" فأسلم أهلها طوعا خالل أيام 23.ومل يكن حيول دون العرب واالسالم سوى قريش ،وعندما
أسلمت قريش فتح الباب واسعا أمام انتشار االسالم وأخذ العرب يدخلون يف دين اهلل أفواجا ،واهنالت
الوفود امللبّية لنداء االسالم من كل صوب على املدينة ،يف العام التاسع للهجرة ( )631حىت مسي عام
الوفود24.
ويف احلقيقة مل يكن االسالم بعيدا جدا عن ثقافة العرب وعاداهتم وتقاليدهم ،فهم كانوا على دين
إبراهيم (ع) ،أو ما تبقى منه ،وكانوا حيجون اىل البيت احلرام وخيتتنون ،ولكنهم كانوا يشركون باهلل ويعبدون
األصنام ،وقد تركزت دعوة النيب بالدرجة األوىل على حماربة الشرك وعبادة األصنام .ومل يكن يهم الرسول
سوى إعالن التوحيد وا اللتزام باالسالم وعلى رأس ذلك إقامة الصالة وإيتاء الزكاة .ومل يكن يهتم كثريا
بذوبان العرب يف دولة املدينة ،أو التخلي عن امللك لصاحل قريش ،كما يقول خليل عبد الكرمي ،25حيث مل
يكن الرسول يتدخل كثريا يف أمور السياسة احمللية للقبائل والشعوب اليت كانت تعلن اإلسالم .بل كان
خياطب امللوك املعاصرين له ويدعوهم اىل اإلميان برسالته ويعدهم باحملافظة على ملكهم حتت أيديهم 26 .وقد
عامر بن لؤى ،إىل مثامة بن أثال ،وهوذة بن على احلنفيني ،ملكي اليمامة ،وبعث العالء بن احلضرمي إىل املنذر بن ساوي
العبدى ،ملك البحرين ،وبعث شجاع بن وهب األسدي إىل احلارث بن أىب مشر الغساين ،ملك ختوم الشام .وبعث شجاع
بن وهب إىل جبلة بن األيهم الغساين ،وبعث املهاجر بن أىب أمية املخزومي إىل احلارث بن عبد كالل احلمريي ،ملك
اليمن .املصدر ،ج  4ص 1026
23

 -املصدر ،ج 4ص 871

24

 -املصدر ،ج  4ص 986

25

 -عبد الكرمي ،خليل  :1997قريش من القبيلة الى الدولة المركزية ،ص 186

 - 26فقد أرسل الرسول رسالة اىل باذان عامل كسرى على اليمن ":إن أسلمت أعطيتك ما حتت يديك ،وملكتك على
قومك" .وجاء يف رسالته اىل ملك اليمامة :هوذة بن علي ": :أسلم تسلم ،وأجعل لك ما حتت يديك" .وجاء يف رسالته
34

خلت رسائله إىل كسرى وقيصر وعظيم القبط من أية دعوة للتنازل له عن امللك ،وإمنا تضمنت فقط دعوهتم
اىل الدخول يف الدين اجلديد 27 .وتطبيقا لذلك الوعد حافظ الرسول على استقالل امللوك الذين أسلموا
على يديه وعينهم يف أماكنهم28.
وأما العمال الذين كان يرسلهم النيب اىل اإلمارات واملمالك العربية فإمنا كان هبدف تعليم الدين وجباية
الزكوات وممارسة القضاء .ويبدو ذلك بوضوح من خالل عهد النيب اىل معاذ بن جبل وأهل اليمن ،الذي
جاء فيه" :هذا عهد حممد بن عبد اهلل رسول اهلل اىل معاذ بن جبل وأهل اليمن حني واله أمرهم فيهم...
وأن يكون أبا رحيما يتفقد صالح أمورهم ...وإين مل ابعث عليكم معاذا رباً (أي رئيسا)  ،وإمنا بعثته أخاً
ومعلماً ومنفذاً ألمر اهلل تعاىل ومعطيا الذي عليه من احلق مما فعل ،فعليكم له السمع والطاعة والنصيحة يف
السر والعالنية ،فان تنازعتم يف شيء أو ارتبتم فيه فردوه اىل اهلل واىل كتابه عندكم ،فان اختلفتم فردوه اىل اهلل
29
وأما بالنسبة اىل
واىل الرسول ان كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر ذلكم خري لكم وأحسن تأويال".
األمراء وامللوك العرب الذين كانوا يرفضون اإلسالم (وخاصة اليهود والنصارى منهم) فقد كان النيب يصاحلهم
على دفع اجلزية يف مقابل احملافظة على استقالهلم .كما فعل مع يوحنا بن رؤبة النصراين صاحب أيلة،

إىل ملكي عمان :جيفر وعبد ابين اجللندي :إين أدعوكما بدعاية اإلسالم ،أسلما تسلما ،وإنكما إن أقررمتا باإلسالم
وليتكما" .وبعث اىل أمري الغساسنة يف دمشق احلارث بن مشر الغساين كتابا يعده فيه بأن يبقى له ملكه ان أسلم" .راجع:
تاريخ ابن خلدون ( )1406ج 2ص  36و ج 2ص  38واجمللسي ،حممد باقر ( :)1699بحار األنوار :ج 18ص138

باب 11ح ،39وج 21ص 184ب 28ح  22واألمحدي املياجني ،علي بن حسني ( : )2000مكاتيب الرسول ،ص
 145و ص  156و ص  162وص  120و  122و ص  285و ص  299و ص 301
 - 27الطربي ،حممد بن جرير ( ،)922تاريخ الرسل والملوك ،ج  2ص  ، 132مكتبة مشكاة االسالمية ،على العنوان
التايلhttp://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=13&book=620 :
28

 -كما فعل مع ملوك اليمن :فروة بن مسيك املرادي ،واألشعث بن قيس ،وصرد بن عبد اهلل األزدي ،واحلارث بن عبد

كالل احلمريي والنعمان .وكما فعل مع عدي بن حامت ملك طي وجيفر وعياذ ابين اجللندى االزديني ،ملكي عمان ،واملنذر
بن ساوى العبدى ،ملك البحرين .ابن هشام ،ج  ، 4ص  1008و ص 1026
29

35

 -األمحدي املياجني  ،علي بن حسني ( :)2000مكاتيب الرسول  ،ص 238و 213

وأكيدر بن عبد امللك الكندي أمري دومة اجلندل ،وأهل جرباء وأذرع (من أطراف الشام) يف السنة التاسعة
للهجرة (30.)631
ومثلما رفض النيب األكرم تسليم السلطة اىل قريش من بعده ،رفض أيضا تسليمها اىل قبائل أخرى ،وكان
ذلك مدار حبث بينه وبني أحد زعماء قبيلة بين حنيفة قبيل هجرته اىل املدينة ،عندما ذهب اليها وهي
تضرب منازهلا يف مكة للحج ،وعرض عليها االسالم يف أيام اشتداد احلصار القرشي عليه ،حيث قال له
رجل من بين عامر بن صعصعة ،يقال له بيحرة بن فراس :أرأيت ان حنن بايعناك على أمرك مث أظهرك اهلل
على من خالفك ،أيكون لنا األمر من بعدك؟ فقال له النيب :األمر اىل اهلل يضعه حيث يشاء31.
خنلص من كل ذلك اىل أن النيب حممد (ص) أقام سلطة معينة يف املدينة ،خالفا ملا ذهب اليه علي عبد
الرازق ،ولكن سلطته كانت سلطة دينية بالدرجة األوىل فوق الدول واملمالك واإلمارات ،ومل تكن سلطة
سياسية قاهرة ،وال دولة مركزية قرشية ،على العكس مما ذهب اليه خليل عبد الكرمي.
هل أعطى النبي شرعية دينية ألحد من بعده؟
والسؤال األهم اآلن هو :هل أسس النيب دولته يف املدينة لتستمر من بعده يف خلفائه بنفس تلك الصفة
الدينية؟ وهل عني أحدا خليفة له؟ وبعبارة أخرى :هل أعطى شرعية دينية ألحد من بعده؟ أم أن تلك
الدولة كانت خاصة به كنيب؟ وان الدول األخرى اليت تأيت بعده ستكون مدنية ال دينية؟ وان شرعيتها تنبع
من الناس ال من اهلل؟
من الواضح ان االسالم ليس دينا يهتم بعالقة اإلنسان خبالقه فقط من خالل العبادات وااللتزام بالقيم
األخالقية ،بل إنه يتضمن جوانب سياسية وقانونية واقتصادية وعسكرية ،كاجلهاد والزكاة واجلزية واالتفاقيات
الدولية واحلدود والتعزيرات وقوانني األحوال الشخصية وما اىل ذلك ،وكل هذه أمور حتتاج اىل إقامة دولة
لتنفيذها .ويف نفس الوقت هناك غموض يف مسأليت الدولة واخلالفة بعد النيب .ان جباية الزكاة واجلزية تشكل
عالمة على دور الدولة يف زمن النيب ،ولكن التمعن بقانون الزكاة وطريقة تطبيقه يكشف عن ارتباط املركزية
30

 -ابن هشام  ،ج  4ص 1012

31

 -املصدر ،ج 2ص 40 – 39
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ص َدقَ ًة تُطَ مه ُرُه أم
يف أيام النيب فقط ،وذلك حسبما يفهم من هذه اآلية اليت ختاطبه بالقولُ ":خ أذ م أن أ أَم َواهل أم َ
ك َس َكن َهلُ أم َواللَّهُ َمسيع َعليم" (103التوبة )9واليت ال تتحدث عمن
ص َالتَ َ
ص مل َعلَأيه أم إ َّن َ
َوتـَُزمكيه أم هبَا َو َ

يأخذ الصدقات بعد النيب .وإذا نظرنا اىل آيات الزكاة يف القرآن وهي حوايل ثالثني آية فإنا ال جندها مربوطة
بنظام سياسي أو أي حاكم ،وامنا مطلقة أو مقرونة مع الصالة ،ويتوجه اخلطاب فيها اىل املسلمني مباشرة
"أقيموا الصالة وآتوا الزكاة" .ولئن كان النيب قد قام بنفسه جبباية الزكاة يف بعض احلاالت ،فإنه يف حاالت
خول بعض أمراء القبائل جبباية الزكاة وتوزيعها على فقرائهم ،ومل يطلب منهم ارساهلا اليه 32.وهذا ما
أخرى َّ

يؤكد عدم ارتباط الزكاة بدولة املدينة كثريا ،فضال عن إيكال أمر جبايتها اىل حكومة معينة أو رجل معني
بعد النيب .وقد اختلف املسلمون بعد النيب حول املوضوع ،ورفض بعضهم كمالك بن نويرة تسليمها اىل
اخلليفة األول أيب بكر ،الذي ارتأى أخذها بالقوة ،بينما فوض اخلليفة الثالث عثمان بن عفان إخراجها
للمسلمني33.
الزاين فَاجل ُدوا ُك َّل واح ٍد مأنـهما مائَةَ ج أل َدةٍ
الزانيَةُ َو َّ
وأما األمر بإقامة احلدود كجلد الزاين وقطع يد السارق كآيةَّ ( :
أ
َ
َُ
َ
ني (2النور ))24و
َوَال تَأ ُخ أذ ُك أم هب َما َرأفَة يف دين اللَّه إ أن ُكأنتُ أم تُـ أؤمنُو َن باللَّه َوالأيَـ أوم أاآلخر َولأيَ أش َه أد َع َذابـَ ُه َما طَائ َفة م َن الأ ُم أؤمن َ
السارقَةُ فَاقأطَعُوا أَيأديـَ ُه َما َجَزاءً مبَا َك َسبَا نَ َك ًاال م َن اللَّه َواللَّهُ َعزيز َحكيم (38املائدة ،))5فان األمر فيها موجه
السار ُق َو َّ
( َو َّ

أيضا اىل املسلمني عموما وليس اىل احلكام ،وإن كان يعترب من مواضيع السيادة يف أي بلد ،ولكنه قد ينفذ

بواسطة القضاة ،أو احلكام الذين خيتارهم املسلمون .وهكذا بقية األمور اليت حتتاج اىل سلطة من أجل
تطبيقها ،كاجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والقصاص ،فإهنا ميكن أن توكل اىل أية حكومة مدنية
منبثقة عن الشعب ،وليس بالضرورة اىل حكومة "دينية".
دعاوى الوصية عند السنة والشيعة
 - 32كما فعل مع مالك بن نويرة يف بين يربوع ،واجللندي يف عمان ،وعدي بن حامت يف طي وآخرين .املصدر ،ج ، 4ص
1019
33

 -االمام مالك ،الموطأ ،كتاب الزكاة ،حديث رقم  591حدثين حيىي عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد

أن عثمان بن عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حىت حتصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة.
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=606&idto=6
09&bk_no=7&ID=181
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عني
ورغم تلك املالحظات ،فقد اشتهر بني السنة والشيعة  ،يف القرون الالحقة ،القول بأن النيب قد َّ
خليفة من بعده ،ونقل السلطة اىل قريش أو بين هاشم أو أهل البيت :
 -1فقد قال الشيعة اإلمامية بأن النيب عني اإلمام علي بن أيب طالب خليفة له يف يوم غدير خم يف
أعق اب عودته من حجة الوداع ،يف اليوم الثامن عشر من ذي احلجة من السنة العاشرة للهجرة (15
مارس  )632وأنه قال":من كنت مواله فهذا علي مواله" .وأنه كان يقصد بالوالية اخلالفة واإلمامة34.
 – 2وقال العباسيون والزيدية من الشيعة بأن النيب قد حصر اخلالفة يف عرتته أو أهل بيته ،ولكنه مل
يس مم شخصا معينا منهم ،ويستدلون "حبديث الثقلني" الذي يروون فيه عن رسول اهلل أنه قال" :إين خملف
35
فيكم الثقلني :كتاب اهلل وعرتيت" .أو "أهل بييت".
 – 3وقال معظم أهل السنة بأن النيب قد ترك األمر شورى ، 36ولكنه حصر اخلالفة وامللك يف قريش
وقال":إن هذا األمر يف قريش ال يعاديهم أحد إال أكبه اهلل يف النار على وجهه ما أقاموا
يزال هذا األمر يف قريش ما بقي منهم أثنان" 38.غري أنه مل يعني شخصا حمددا.
34

الدين"37.

أو "ال

 -النوخبيت ،احلسن بن موسى (تويف حوايل  :)912فرق الشيعة ،ص  ، 18واألشعري القمي ،سعد بن عبد اهلل (تويف

حوايل  :)910المقاالت والفرق ،ص  ،16للمزيد راجع :أمحد الكاتب  ،2009التشيع السياسي والتشيع الديني ،ص
 43مؤسسة االنتشار العريب ،بريوت ،ط 1
 - 35مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ( :)874صحيح مسلم ،باب فضائل علي بن أيب طالب  ،كتاب فضائل
الصحابة .من موسوعة احلديث الشريف  ،الكتب الستة ،دار السالم  ،الرياض السعودية ،الطبعة الثالثة  2000واالمام
ّ
أمحد بن حنبل ،المسند ،األحاديث رقم 11273:و11300و 11381و 11739و 21979و 22056مسند االمام

أحمد بن حنبل ،دار املنهاج ،جدة السعودية ،الطبعة األوىل 2011
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الشريف ،الكتب الستة ،دار السالم  ،الرياض السعودية ،الطبعة الثالثة 2000
 - 38املصدر ،حديث رقم 7140
38

 -4وقال فريق من أهل السنة بأن النيب قد عني أبا بكر خليفة من بعده ،بناء على روايات ينقلوهنا بأن
رجعت ومل أجدك؟ كأهنا تريد املوت ،قال :فأت أبا بكر 39 .وأن النيب
أيت أن
ُ
امرأة قالت :يا رسول اهلل ،أ ر َ

قال لعائشة يف مرضه الذي تويف فيه ":لقد مهمت أن أبعث إىل أبيك وأخيك فأكتب كتاباً وأعهد عهداً
لكيال يقول قائل أنا أحق ،أو يتمىن متم ٍن ويأىب اهلل واملؤمنون إال أبا بكر" .باالضافة اىل أمر النيب أبا بكر
للصالة مكانه40.
ومن أجل معرفة احلقيقة ،ال بد من قراءة تاريخ اخللفاء الراشدين (أيب بكر وعمر وعثمان وعلي واحلسن)
ودراسة الفكرين السين والشيعي ،والتعرف على أدلتهما ،واملقارنة بينهما.
واذا عدنا اىل القرآن الكرمي فال جند فيه نصا صرحيا على موضوع اخلالفة واخلليفة من بعد النيب ،كما ال
جند فيها شرحا لتفاصيل الدستور الذي ميكن أن ينظم العالقة بني احلاكم واحملكوم ،أو طريقة انتخاب
احلاكم ،ما عدا آية الشورى (وأمرهم شورى بينهم)  .وال ميكن القول إن النيب حممد (ص) غفل عن تعيني
خليفة له أو سهى أو مل يدرك أمهية النظام السياسي وهو الذي مل يكن يغادر املدينة يوما واحدا يف أية غزوة
اال ويعني خليفة له عليها ،وتويف وهو حيث املسلمني على جتهيز بعث أسامة اىل فلسطني الذي كان يضم
شيوخ املهاجرين واألنصار مبن فيهم أبو بكر وعمر ،مما يدفعنا اىل التساؤل عن السر الذي دفع النيب اىل
السكوت عن موضوع اخلالفة أوعدم التحدث عنه بصراحة؟ هل كان النيب حياول عن عمد وضع خامتة
لدولته الدينية ،وأن يفصل بني الديين والسياسي ،وينقل املوضوع السياسي بعده اىل عهدة املسلمني لكي
يقرروا بشأنه حسب ظروفهم الزمانية واملكانية ،وأن حتمل الدولة القادمة طابعا مدنيا بشريا ال طابعا دينيا
إهليا؟.
المبحث الثاني :سقيفة بني ساعدة وانتخاب أبي بكر ()632-634
تويف النيب األكرم حممد (ص) بعد أن اكتمل الدين االسالمي كما قال تعاىل (اليوم أكملت لكم دينكم
وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم االسالم دينا) ومل يكن نظام احلكم مما حتدث عنه اهلل تعاىل يف القرآن
39
40

 -املصدر ،حديث رقم 3659

 -الدينوري  ،عبد اهلل بن مسلم ابن قتيبة ( ،)889اإلمامة والسياسة ،ج  1ص  10حتقيق الدكتور طه حممد الزيين،

دار املنتظر بريوت 1985
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وال النيب ،وهذا ما دفع األنصار (األوس واخلزرج) اىل االجتماع يف سقيفة بين ساعدة ،وهي أشبه مبنتدى
خاص هلم يتبادلون فيه اآلراء واملشورة حول شؤوهنم ،للتباحث بشأن إقامة سلطة جديدة يف املدينة ،أسوة
باملمالك العربية اليت أقرها الرسول يف خمتلف أطراف اجلزيرة العربية .وكاد األنصار أن ينتخبوا زعيمهم سعد
بن عبادة أمريا عليهم ،لوال أن خرب االجتماع بلغ بعض قادة املهاجرين (القرشيني) كأيب بكر وعمر بن
اخلطاب وأبو عبيدة بن اجلراح فسارعوا إىل السقيفة ،ورفضوا الفكرة من أساسها ،حبجة عدم قبول العرب
ألي مرشح من غري قريش .فاقرتح األنصار أن يتم تقاسم السلطة أو تداوهلا بشكل دوري بني املهاجرين
واألنصار .ولكن املهاجرين رفضوا ذلك أيضا ،واقرتح أبو بكر على األنصار املشاركة السياسية قائال":حنن
األمراء وأنتم الوزراء ،ال نفتات دونكم مبشورة وال تنقضي دونكم األمور" .ولكن هذا العرض مل يعجب أحد
زعماء األنصار (احلباب بن املنذر) الذي أصر على امتالك السلطة يف املدينة أو االنفصال عن املهاجرين
وانتخاب كل فريق ألمري مستقل .إال أن عمر بن اخلطاب رفض هذا االقرتاح واحتج بأن العرب ال ترضى
أن تؤمر أحدا من األنصار ونبيها من غريهم ،وقال":من ينازعنا سلطان حممد ومرياثه؟ وحنن أولياؤه
وعشريته" 41.وكاد إصرار املهاجرين على الوحدة والزعامة أن يشعل حرباً بينهم وبني األنصار الذين كانوا
خيافون على مستقبلهم السياسي ونصيبهم من السلطة .وكاد األنصار ميضون يف خطتهم من تأمري سعد بن
عبادة ،لوال وجود بعض اخلالفات الداخلية فيما بينهم ،مما دفعهم للتنازل أمام املهاجرين والتسليم حبججهم.
وهنا بادر عمر ملبايعة أيب بكر  ،وبايعه األنصار ما عدا زعيمهم املرشح للخالفة سعد بن عبادة الذي رفض
البيعة حىت

مات42.

مث ذهب أبو بكر اىل املسجد ،فقام عمر فطلب من بقية املسلمني تقدمي البيعة

لـ"صاحب رسول اهلل (ص) ،ثاىن اثنني إذ مها يف الغار" ،فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة ،بعد بيعة السقيفة.
41

 -ابن هشام ،ج  4ص  1075 -1074والطربي ،ج 2ص 445
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 -الطربي ،ج 2ص  ،445وابن أيب احلديد ،عبد احلميد بن هيبة اهلل ( :)1258شرح نهج البالغة ،ج  1ص 21

–  61حتيق حممد أبو الفضل ابراهيم ،دار احياء الكتب العربية عيسى البايب احلليب وشركاه ،موقع مكتبة يعسوب الدين
األلكرتونية  ،بتاريخ 2010/2/28
http://www.yasoob.net/books/htm1/m015/18/no1893.htm
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 43وقد أمسك اإلمام علي يده عن بيعة أيب بكر لفرتة من الوقت ،ألنه كان يشعر بأنه أوىل منه باخلالفة،
وقد عرب عن ذلك بقوله":إهنم احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة" 44.ولكنه عاد فبايع أبا بكر ،خصوصا بعد
حدوث الردة ،حيث مشى إليه عثمان بن عفان فقال له ":يا ابن عم انه ال خيرج أحد إىل قتال هؤالء وأنت
مل تبايع" فأرسل إىل أيب بكر أن يأتيه ،فأتاه أبو بكر فقال له ":واهلل ما نفسنا عليك ما ساق اهلل إليك من
فضل وخري ،ولكنا كنا نظن أن لنا يف هذا األمر نصيبا استبد به علينا" وخاطب املسلمني قائال" :إنه مل
حيبسين عن بيعة أيب بكر أال أكون عارفا حبقه ،ولكنا نرى أن لنا يف هذا األمر نصيبا استبد به علينا" مث بايع
أبا بكر ،فقال املسلمون":أصبت وأحسنت".

45

دالالت عملية انتخاب أبي بكر
ان قصة انتخاب أيب بكر يف سقيفة بين ساعدة ،وما جرى فيها من احلوار بني املهاجرين واألنصار ،حتمل
دالالت عديدة ،منها:
أوال :ان أبا بكر استمد شرعيته السياسية من األمة عرب البيعة ،ومل َّ
يدع نصا عليه من الرسول ،وهو ما يؤكد
طبيعة حكومته املدنية .كما يقول الشيخ علي عبد الرازق 46.واذا كان أبو بكر قد اكتسب هالة دينية ،فإن
تلك اهلالة تكونت فيما بعد ،ألنه مل يكن ميتلك شيئا من تلك اهلالة يف البداية وقبل أن يبايع كخليفة ،ومل
تكن سببا يف انتخابه.
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 -ابن هشام  ،ج  4ص 1075 -1074
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 -اإلمام علي ،نهج البالغة  ،ص 98
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 -الشريف املرتضى  ،1044علي بن احلسني ،الشافي في االمامة ،ج  3ص  ، 242موقع مركز األحباث العقائدية،

على العنوان التايل/http://www.aqaed.com/book/247 :
46
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 -عبد الرازق ،علي  :1925االسالم وأصول الحكم ،ص 174

ثانيا :ان عملية الشورى يف السقيفة اقتصرت على زعماء املهاجرين واألنصار الذين شكلوا نواة دولة
الرسول يف املدينة.
ثالثا :ان الشورى يف سقيفة بين ساعدة أسفرت عن انتخاب أيب بكر "املهاجر القرشي" نظراً ملا تتمتع به
قريش من شرعية تارخيية شبه دينية  ،وليس ألن النيب قد أوصى بأن تكون اإلمرة يف قريش .وقد أكد أبو
بكر على أمهية كون اخلليفة من قريش "ألن العرب لن تعرف هذا األمر اال هلذا احلي من قريش" .وكان
يتحدث عن حالة نفسية وثقافية قائمة لدى بعض القبائل العربية ،يرى أهنا تساهم يف استقرار الدولة
القادمة.
رابعا :أضاف عمر اىل موضوع "الشرعية القرشية" شرعية القرابة النَ َسبية للنيب وتساءل  :من ينازعنا سلطان

حممد ومرياثه؟ وكان رأيه هذا اجتهادا منه بوراثة السلطة اليت كان قد أقامها النيب يف املدينة .وهو على أية
حال مل ينسب ذلك اىل النيب .
خامسا :فضَّل عمر أبا بكر على نفسه وعلى غريه من الصحابة مبيزة الصحبة للنيب يف الغار أثناء اهلجرة
اىل املدينة .وهو ما أعطاه مسحة من الشرعية الدينية.
سادسا :ان بيعة أيب بكر يف السقيفة مل تكتمل اال بالبيعة العامة يف املسجد.
سابعا :كانت البيعة تعين توكيل األمة للخليفة بأن يقوم مبهام اخلالفة ،نيابةً عنها ؛ وكانت الطاعة اليت
تقدمها األمة لإلمام نسبية ومشروطة حبدود الشرع االسالمي ومصلحة األمة ورضاها ،وليست طاعة مطلقة،
وهذا ما انعكس يف خطبة أيب بكر األوىل إثر توليه األمر ،حيث قال ":أيها الناس..إين ُولميت عليكم ولست

خبريكم .فان رأيتموين على حق فأعينوين .وان رأيتموين على باطل فسددوين (أو :فإن أسأت فقوموين).
الصدق أمانة والكذب خيانة .أطيعوين ما أطعت اهلل فيكم  ،فإذا عصيته فال طاعة يل عليكم" 47.مما يدل
على اعتقاد أيب بكر بأن السلطة هي من حق األمة ،وأهنا مل تتنازل له بالبيعة عن حقها بالسلطة إىل األبد،
بل إن من حق األمة أن تستعيد السلطة منه مىت تشاء .وقد كرر أبو بكر ذلك فيما بعد عندما فرغ مما

 - 47ابن األثري ،علي بن حممد بن عبد الكرمي اجلزري ( :)1233الكامل في التاريخ  ،ج 1ص 332
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اصطلح على تسميته حبروب اهل الردة ،حيث قام يف الناس خطيباً ثالثة أيام يقول" :أقيلوين" .وقال يف
خطبة له قرب وفاته":إن اهلل رد عليكم أمركم فأمروا عليكم من أحببتم"48.
َّ
ثامنا :ان عملية الشورى مل تكن مثالية أو منظمة أو متفق عليها بني مجيع الصحابة ،وال سيما بني
املهاجرين واألنصار ،وقد تشكل جملس سقيفة بين ساعدة مببادر انفرادية وسرية من األنصار ،وغاب عنها
أهل بيت النيب كاالمام علي بن أيب طالب والعباس .وقد انتقدها عمر بن اخلطاب فيما بعد فقال " :إن
بيعة أىب بكر كانت فلتة فتمت ..إال أن اهلل قد وقى شرها " 49.ولذلك فقد امتنع بعض الصحابة عن بيعة
أيب بكر ،كاالمام علي الذي جلس يف بيته ،ستة أشهر احتجاجا على االستبداد باألمر وعدم التشاور معه
وشعورا منه باألولوية لقرابته من رسول اهلل50.

 - 48القاضي اهلمداين ،عبد اجلبار بن أمحد ( :)1025المغني في التوحيد واإلمامة ،ج 20قسم  2ص 146
 - 49ابن هشام ،ج  4ص  1073والطربي ،ج 2ص 235
50

 -البخاري ،حديث رقم  4240و  4241وهناك روايات يذكرها الشريف الرضي (تويف  )1015يف "هنج البالغة"

توحي بشعور اإلمام علي باألولوية باخلالفة ،مثل قوله ":اللهم إين أستعديك على قريش ومن أعاهنم فاهنم قد قطعوا رمحي
وأكفؤوا إنائي ،وأمجعوا على منازعيت حقا كنت أوىل به من غريي"( .املصدر خطبة رقم  )217وقوله لرجل من بين أسد
سأله :كيف دفعكم قومكم عن هذا املقام وأنتم أحق به؟ فقال:يا أخا بين أسد ...أما االستبداد هبذا املقام وحنن األعلون
نسبا واألشد برسول اهلل (ص) نوطا ،فاهنا كانت أثرة شحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين"( .املصدر خطبة
رقم  ) 162وخطبة الشقشقية اليت قال فيها":أما واهلل لقد تقمصها فالن وانه ليعلم أن حملي منها حمل القطب من الرحى،
ينحدر عين السيل وال يرقى إيل الطري ،فسدلت دوهنا ثوبا وطويت عنها كشحا ،وطفقت أرتئي بني أن أصول بيد جذاء أو
أصرب على طخية عمياء ..فرأيت أن الصرب على هاتا أحجى ،فصربت ويف العني قذى ويف احللق شجا ،أرى تراثي هنبا"..
(خطبة رقم  )3وبغض النظر عن املناقشة يف سند هنج البالغة ،أو سند هذه اخلطب ،فاهنا تشري إىل شعور اإلمام علي
بأولويته باخلالفة وأحقيته هبا ،وال تشري إىل مسألة النص على اإلمام علي من الرسول ،أو تعيينه خليفة من بعده.
راجع

كتاب

(نهج
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على

موقع

/http://www.aqaed.com/book/498
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مركز

األحباث

العقائدية،

على

العنوان

التايل:

تاسعا :ان سائر املسلمني من الدول واإلمارات األخرى كاليمن وعمان والبحرين واليمامة ،مل يعرفوا ومل
يشاركوا يف عملية انتخاب أيب بكر ،وذلك الجناز العملية بسرعة وقبل إجراء مراسم دفن الرسول ،إضافة اىل
متتع املسلمني البعداء بأنظمة سياسية خاصة ،وعدم اتفاقهم مسبقا على تشكيل دولة واحدة ،وعدم وجود
نظام أو عرف سياسي يسمح هلم بذلك .ولذلك واجه أبو بكر معارضة من بعض القبائل العربية املسلمة
اليت رفضت اخلضوع حلكومته ،ومل تكن تشعر بوجوب الطاعة له ،إذ أهنا كانت تتمتع مبا يشبه احلكم الذايت
املستقل ،وترفض اخلضوع لقريش 51.وقد كان شعور بعض القبائل الكبرية كبين حنيفة بالتنافس مع قريش
مانعا بينها وبني االسالم ،الذي رأت فيه مشروعا لتعزيز سيطرة قريش عليها ،ولذلك اقرتح "مسيلمة" على
النيب أن يتقاسم بنو حنيفة مع قريش األرض ،وادعى النبوة52.
ومل تكن مثة أية نصوص قرآنية أو نبوية تنص على ضرورة قيام دولة "إسالمية" واحدة يف عامة اجلزيرة
العربية ،وإمنا ظهرت هذه الدولة "العربية" كنتيجة عفوية وطبيعية لتويل أيب بكر القرشي للخالفة ،واجتهادا
منه بضرورة تشكيل دولة إسالمية مركزية واحدة .وقد ترجم أبو بكر نظريته يف الدولة اإلسالمية الواحدة
53
بقراره جباية الزكاة من مجيع املسلمني واستخدام القوة ضد من يرفض ذلك.
العهد الى عمر ()634-644
بعد اجلدل الذي رافق عملية انتخاب أيب بكر وتأسيس الدولة العربية االسالمية األوىل ،حدث جدل آخر
يف موضوع انتقال السلطة من أيب بكر اىل خليفته عمر بن اخلطاب .فقد قام أبو بكر بالعهد اىل عمر
بواليته  ،ومل يرتك األمر سدى كما فعل رسول اهلل ،كما مل يدعه للمسلمني أن خيتاروا من يشاءون بعده،
وارتأى أبو بكر أن يضمن انتقال السلطة اىل خلفه بصورة سلسة وقبل وفاته ،فاستشار بعض الصحابة مث

 - 51وقد عرب عن ذلك اخلطيل بن أوس بقوله :أطعنا رسول اهلل ما كان بيننا فيالعباد اهلل ما أليب بكر! أيورثنا بكراً اذا مات
بعده؟ وتلك لعمر اهلل قاصمة الظهر .الطربي ج 3ص 223
52

 -ابن هشام ،ج ،4ص  1020و البخاري ،حديث رقم 4373

53

 -البخاري ،حديث رقم  1399و 1400و  6924و 6925و ابن كثري ،امساعيل بن عمر (  :)1372البداية

والنهاية ،ج 6ص 344
44

قرر أن يعني عمر خليفة له ،وأشرف على الناس وقال:إين قد استخلفت عمر بن اخلطاب فامسعوا له
وأطيعوا54.
وقد اعترب معظم الفقهاء السنَّة عهد أيب بكر مصدرا لشرعية عمر يف اخلالفة ،ومل يشرتطوا رضا األمة ،وكادوا
جيمعون على ذلك 55.ومل يعرتض على العهد اال أنصار مبدأ الشورى من أوائل املعتزلة الذين قرأوا عملية
العهد من أيب بكر اىل عمر بشكل خمتلف وقالوا إنه مل يقع اال بعد رضا األمة56.
ورغم معارضة قرار العهد من بعض الصحابة ،كطلحة بن عبيد اهلل ( 57.)656اال أهنم بايعوا عمر
طواعية ،وبا لتايل ميكن القول ان خالفة عمر قامت على التعاقد بني اخلليفة واملسلمني الذين ميثلهم أهل
احلل والعقد (سكان العاصمة املدينة) وهو ما ميكن أن نطلق عليهم باملصطلح احلديث" :الشرعية
الدستورية" رغم عدم وجود دستور مكتوب يف ذلك الوقت ،ولكن بناء على املبدأ األساسي يف أي دستور
دميوقراطي يعطي السلطة لألمة وال جييز للحاكم أن يستويل عليها قسرا ،وإمنا بالرتاضي وبالنيابة عن األمة.
وقد أكد عمر بن اخلطاب نفسه هذا املفهوم "الدستوري" للحكم وحق األمة يف انتخاب أئمتها ،فقال":ال

 - 54الطربي ،ج 2ص 353 - 352
55

 -كالقاضي أيب بكر الباقالين ( )1012يف التمهيد ،ص  25من تراث الفكر السياسي االسالمي ،وأيب احلسن

املاوردي ( )1058يف األحكام السلطانية ،ص  ، 12 -11وابن حزم األندلسي ( ، )1064الفصل بين الملل والنحل،

ج 4ص  169وإمام احلرم اجلويين ( )1085يف غياث األمم ،ص  ،123وبدر الدين ابن مجاعة ( )1332يف تحرير
األحكام في تدبير أهل االسالم ص  419من تراث الفكر السياسي االسالمي.

56

 -كأيب علي اجلبائي حممد بن عبد الوهاب بن سالم ( )915الذي قال :إن اإلمام ال يصري إماما بالعهد ،اال اذا اقرتن

به رضا اجلماعة ،وان العهد من أيب بكر وقع بالرضا .كما نقل عنه القاضي عبد اجلبار اهلمداين ( )1025يف كتابه :المغني

في التوحيد واإلمامة ،ج  20ص  252وكذلك الفقيه احلنبلي أبو يعلى الفراء ( )1065األحكام السلطانية ،ص . 31
وأمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ) ،(1328كما جاء يف (منهاج السنة ج 1ص )142

57

 -الطربي ،ج 2ص  ،353والشهرستاين ،حممد بن عبد الكرمي بن أمحد ( ،)1153الملل والنحل ،ص  18وابن

األثري علي بن حممد بن عبد الكرمي ( :)1233الكامل في التاريخ ،ج 2ص 31
45

خالفة إال عن مشورة" 58.و"اإلمارة شورى" 59.و"من دعا إىل إمارة نفسه أو غريه من غري مشورة من
60
املسلمني فاضربوا عنقه( .أو) فال حيل لكم أن ال تقتلوه".
الشورى العمرية وانتخاب عثمان بن عفان )(644 - 656
ضرب عمر بن اخلطاب يف تشرين الثاين  644شكل جملسا للشورى يتألف من ستة أشخاص من
وعندما ُ

زعماء املهاجرين القرشيني 61،وأوصاهم أن ينتخبوا واحدا منهم كخليفة 62.وأبعد عمر األنصار عن املشاركة
يف الشورى ،سواء يف الرتشيح أو االنتخاب ،وقلص دورهم على الشهادة واملراقبة فقط ،خالفا للوعد الذي
قطعه أبو بكر هلم يف سقيفة بين ساعدة ،عندما قال":حنن األمراء وأنتم الوزراء ،ال نفتات دونكم مبشورة وال
تنقضي دونكم األمور" 63.وكرس عمر بذلك سيطرة قريش على السلطة يف املدينة ،حىت بدا األمر وكأنه
شأن قرشي داخلي ال رأي لبقية املسلمني فيه64.
مفهوم عثمان بن عفان ( )656 – 644للشرعية السياسية
ورغم املالحظة اآلنفة فقد كانت عملية انتخاب عثمان بن عفان كخليفة جديد ،عرب جملس الشورى
وأخذه للبيعة العامة من املسلمني ،تعرب عن تطور إجيايب كبري حنو تفعيل مبدأ الشورى ،اال أن مفهوم عثمان
 - 58املتقي اهلندي ،علي بن حسام الدين (  : )1567كنز العمال في سنن األقوال واألفعال ،ج 5ح2354

 -59ابن زجنويه  ،محيد بن خملد بن قتيبة اخلراساين ( :)865األموال ،حديث رقم  ، 555عن موقع املكتبة الوقفية ،بتاريخ
http://waqfeya.com/book.php?bid=889 2009/10/31
 - 60ابن هشام ،ج  4ص  1073والطربي ،ج 2ص 235
61

 -هم :علي بن أيب طالب سيد بين هاشم ،وعثمان بن عفان شيخ بين أمية ،وطلحة بن عبيد اهلل كبري بين تيم ،والزبري

بن العوام زعيم بين أسد ،وسعد بن أيب وقاص ،وعبد الرمحن بن عوف رأسي بين زهرة.
62

 -الطربي ،ج 2ص 580

63

 -ابن هشام ،ج  4ص  1075 -1074والطربي ،ج 2ص 445

64

 -الطربي ،ج  2ص 583
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للشرعية السياسية اختلف عن اخلليفتني أيب بكر وعمر قليال ،وظهر يف سلوكه مع الناس ما يوحي باعتقاده
بأن شرعيته نابعة من اهلل تعاىل وليس من الناس ،وأن اهلل قد ألبسه لباس اخلالفة .وقد عرب عثمان عن
مفهومه ذلك عندما بدأ املسلمون ينتقدونه وطالبوه باالستقالة ،فقال " :ال أنزع قميصا قمصنيه اهلل عز وجل
وأكرمين به " 65.ولكن هذا القول مل جيد آذانا صاغية لدى املسلمني ،وخاصة الثوار الذين طوقوا داره
وقتلوه يف النهاية.
مفهوم اإلمام علي بن أبي طالب ( )661 – 656لمصدر الشرعية
بعد مقتل عثمان يف  9يونيو  656أحتشد الثوار حول بيت علي بن أيب طالب وطالبوه بتويل األمر .فقال
هلم":إين لكم وزيرا خريا لكم مين أمريا" .و"ال تعجلوا فإن عمر كان رجال مباركا ،وقد أوصى هبا شورى،
فأمهلوا جيتمع الناس ويتشاورون" 66.وأمسك يده قائال" :ليس ذلك إليكم وإمنا هو ألهل الشورى وأهل
بدر" .ويف رواية أخرى ":إمنا الشورى للمهاجرين واألنصار ،فإن اجتمعوا على رجل ومسوه إماما كان ذلك هلل
رضى" 67.وعندما أصروا عليه قال هلم بعد ثالثة أيام" :إن بيعيت ال تكون سراً ،وال تكون إال عن رضا
املسلمني ...ولكن أخرج إىل املسجد فمن شاء أن يبايعين فليبايعين .و إن كرهين رجل واحد من الناس مل
أدخل يف هذا األمر"68.
وبالرغم من حرص اإلمام علي على تأمني أكرب قدر من الشرعية السياسية له عرب البيعة الشعبية العامة يف
املسجد ،اال أن بعض قادة قريش املهاجرين كطلحة والزبري ادعيا فيما بعد بأهنما بايعا عليا حتت اإلكراه أو
الضغط الشعيب ونكثا بيعتهما مث قاما باخلروج على اإلمام يف البصرة ،حيث انتهى األمر مبقتلهما يف حرب
اجلمل (سنة  69.)656كما قام معاوية بن أيب سفيان ( )680 -607وايل الشام بالتشكيك بشرعية
انتخاب علي بدعوى عدم استشارته يف األمر .ورد عليه اإلمام بأن العرف الذي سار عليه اخللفاء الثالثة
65

 -املصدر ،ج  2ص 488

66

 -املصدر ،ج  3ص 15

67

 -اإلمام علي ،نهج البالغة ،كتاب رقم 6

68

 -الطربي  ،ج 3ص 450

69

 -الدينوري ،ابن قتيبة ( :)889اإلمامة والسياسة  ،ج 1ص 65
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السابقون يقتضي باعتماد بيعة أهل املدينة (العاصمة) فقط وعدم استشارة بقية البلدان ،وقال":إنه بايعين
القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه ،فلم يكن للشاهد أن خيتار ،وال للغائب أن
يرد"70.
وكل هذه النصوص تثبت مفهوم اإلمام علي للشرعية السياسية بأهنا نابعة من األمة أو من دائرة أضيق هي
( :املهاجرون واألنصار) .وهناك نص آخر مهم للغاية يف هذا اجملال يقول االمام علي فيه" :الواجب يف
حكم اهلل وحكم اإلسالم على املسلمني بعدما ميوت إمامهم أو يقتل  ...أن ال يعملوا عمالً وال حيدثوا
حدثاً وال يقدموا يداً وال رجالً وال يبدءوا بشيء قبل أن خيتاروا ألنفسهم إماماً عفيفاً عاملاً ورعاً عارفاً
بالقضاء والسنة" 71.وهذا النص يرويه "سليم بن قيس اهلاليل" ( )690يف كتابه املشهور بامسه ،والذي
انتشر يف القرن العاشر ،يف صفوف الشيعة اإلمامية االثين عشرية الذين اعتمدوا عليه كثريا 72 .ورغم وجود
الشك حول هوية الكاتب وسند الكتاب ،اال أن هذا احلديث يتفق مع الروايات الواردة عن موقف اإلمام
علي من مسألة انتخابه ،وتأكيده على الشورى .مع أنه خيالف بعض النصوص الواردة عن اإلمام علي حول
73
أولويته أو أولوية بين هاشم بالسلطة من غريهم.
70

 -اإلمام علي ،نهج البالغة ،رسائل أمري املؤمنني ،رقم  6من كتاب له اىل معاوية ،ص 366

71

 -كتاب سليم بن قيس الهاللي (تويف حوايل  )690ص  182وسليم هذا شخص جمهول يقال انه عاصر اخللفاء

الراشدين  ،وأنه كتب كتابا بقي مستورا ثالثة قرون مث ظهر الكتاب يف القرن العاشر (الرابع اهلجري)  ،وانتشر بني الشيعة
اإلمامية وأسس ملذهب "االثين عشرية".
 - 72ورغم وجود الشك حول هوية الكاتب وسند الكتاب الذي يعتمد عليه االمامية ،اال أن هذا احلديث يتفق مع
الروايات الواردة عن موقف اإلمام علي من مسألة انتخابه ،وتأكيده على الشورى ،وهو ما خيالف نظرية اإلمامية بوجود
النص عليه من الرسول يف غدير خم يف حجة الوداع ،ومتتعه بالشرعية اإلهلية .راجع مقدمة احملقق لكتاب سليم  ،حممد
باقر األنصاري الزجناين ،يف موقع امليزان على العنوان التايل ،بتاريخ :2010/2/27
/http://www.mezan.net/books/aqida/solaim_a
73

 -اإلمام علي ،نهج البالغة ،مجع الشريف الرضي ،حممد بن احلسني ( ، )1015خطبة رقم  ،217وخطبة رقم 162

وخطبة رقم  3املعروفة بالشقشقية  ،وخطبة رقم  144اليت يقول فيها":إن األئمة من قريش غرسوا يف هذا البطن من هاشم
؛ ال تصلح على سواهم ،وال تصلح الوالة من غريهم".
48

ويوجد جدل بني السنة والشيعة حول وصية االمام علي البنه احلسن باخلالفة ،فبينما يقول القاضي املعتزيل
عبد اجلبار اهلمداين أن االمام مل يوص ،ويروي عنه رفضه لتوريث احلكم البنه احلسن  ،وعندما طلب منه
املسلمون أن يستخلف ابنه احلسن ،قال" :ال ،إنا دخلنا على رسول اهلل فقلنا :استخلف ،فقال :ال ..
أخاف ان تفرقوا عنه كما تفرقت بنو إسرائيل عن هارون ،ولكن إن يعلم اهلل يف قلوبكم خرياً خيرت لكم ".

74

وسألوا علياً ان يشري عليهم بأحد ،فرفض ،فقالوا له إن فقدناك فال نفقد أن نبايع احلسن ،فقال ":ال آمركم
وال أهناكم ،أنتم

أبصر"75.

ويف رواية أخرى :إنه أوصى بنيه وأهله وخاصة شيعته قائالً ":دعوا الناس وما

رضوا ألنفسهم وألزموا أنفسكم السكوت" 76.حياول الشريف املرتضى أن يرد هذه الرواية بأدلة عقلية ونقلية
ويقول ":أخبار وصية أمري املؤمنني عليه السالم إىل ابنه احلسن عليه السالم واستخالفه له ظاهرة مشهورة بني
الشيعة وأقل أحواهلا واخفض مراتبها ان يعارض ما رواه وخيلص ما استدللنا به".

74

77

 -ابن كثري ،امساعيل بن حيىي ( :)1372البداية والنهاية ،ج  8ص  15وقد رواها القاضي املعتزيل عبد اجلبار يف كتابه

(المغني)  ،كما أورد رواية أخرى رواها عن أيب وائل شقيق بن سلمة واحلكم عن علي بن أيب طالب انه قيل له أال
توصي؟  .قال  :ما أوصى رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) فأوصي  ،ولكن ان أراد اهلل بالناس خريا فسيجمعهم على خريهم
كما مجعهم بعد نبيهم على خريهم .حسبما ينقل عنه الشريف املرتضى ،الشافي  ،ج،91/3
 - 75القاضي اهلمداين ،عبد اجلبار بن أمحد ( :)1025تثبيت دالئل النبوة  ،ج 1ص  212والشريف املرتضى ،علي بن
احلسني ( :)1044الشافي في اإلمامة  ،ج 3ص 295
 - 76اهلاليل  ،سليم بن قيس (حوايل  : )690كتاب سليم ،ص  79عن موقع امليزان بتاريخ 2010/2/27
http://www.mezan.net/books/aqida/solaim_a/html/solaim_a-24.html
 - 77الشايف  ،ج  3ص 102 – 99
49

ولكن املؤرخني السنة والشيعة يتفقون  :أنه ملا تويف اإلمام علي خرج عبد اهلل بن عباس إىل الناس فقال :إن
أمري املؤمنني تويف ،وقد ترك خلفا ،فان أحببتم خرج إليكم ،وان كرهتم فال أحد على أحد .فبكى الناس
78
وقالوا :بل خيرج إلينا.
حق األمة في المعارضة واإلصالح
ان النصوص اليت ذكرناها عن اخللفاء الراشدين واليت تدور حول مبدأ الشورى وحق األمة يف انتخاب
اإلمام ،أو اإلميان مبا يشبه "الشرعية الدستورية" بدال من "الشرعية الدينية" مل تكن تقتصر على اخللفاء
أنفسهم ،وإمنا كانت تشكل ،بنسبة أو بأخرى ،ثقافة عامة لدى عموم املسلمني يوم ذاك .وانطالقاً من ذلك
املبدأ كان جيل الصحابة حاضرا يف املسرح السياسي بقوة ،يراقب وحياسب وينتقد .ومما يدل على ذلك
احلوارات اليت كانت جتري بني الصحابة واخللفاء ،فقد سأل عمر بن اخلطاب أصحابه ذات مرة ،قائالً :لو
لقومناك تقومي القدح (يعين القوس)
ترخصت يف بعض األمور ما كنتم فاعلني؟ فقال أحدهم :لو فعلت ذلك َّ
يف اعوجاجاً
فقال عمر :أنتم إذن! ..أنتم إذن! 79.ويف مناسبة أخرى قال عمر":أيها الناس إذا وجدمت َّ

فقوموين" .فقالوا له":واهلل لو لوجدنا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا" .فقال ":احلمد هلل الذي جعل من
املسلمني من يق موم اعوجاج عمر بالسيف" .وجتسيداً حلق األمة يف مراقبة احلاكم ونقده ،قال رجل له ذات
نعم ما قال ..ال خري
يوم ":اتق اهلل يا عمر!" .مما أثار غضب رجل آخر ،فقال عمر هلذا ":دعه فليقلها يلَ ،
فيكم إن مل تقولوها ،وال خري فينا إن مل نقبلها منكم"80.

78

 -املسعودي ،علي بن احلسني ( :)957مروج الذهب ،ج  ، 2ص  44وابن أيب احلديد ،عبد احلميد بن هيبة اهلل

( :)1258شرح نهج البالغة ،ج  ، 4ص  8و ج  ، 16ص  22وابن كثري ،امساعيل بن عمر ( :)1372البداية

والنهاية ،ج  ، 8ص 13
79
80

 -عبد اخلالق ،فريد  :1998في الفقه السياسي اإلسالمي ،ص  20 -19الطبعة األوىل دار الشروق ،القاهرة

 -أبو يوسف القاضي ،يعقوب بن إبراهيم ( )798الخراج ،ص  ، 12وابن اجلوزي ،أبو الفرج عبد الرمحن بن علي

( :)1201مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  ،ص  148حتقيق أبو أنس املصري السلفي حلمي بن حممد بن
امساعيل  1996القاهرة  ،دار ابن خلدون ،االسكندرية ،موقع مكتبة املصطفى األلكرتونية ،بتاريخ 2010/2/28
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=015332.pdf
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ولعل يف قصة الثورة على عثمان دليال بارزا على دور األمة يف احلياة السياسية ومراقبتها للحكام ،فقد كان
عثمان من أوائل الناس اسالما وصهر الرسول على ابنتيه رقية مث أم كلثوم ،وحظي ببيعة املسلمني طواعية،
ولكنه ما أن أخذ يويل أقاربه ويداهنهم ماليا يف النصف الثاين من واليته ،حىت هب املسلمون يف املدينة
ومصر والعراق ملعارضته ومطالبته باالستقالة وحماصرته يف بيته وقتله يف النهاية81.
وإذا كانت ثقافة النقد تغيب أحيانا أمام هيبة بعض اخللفاء فان اخللفاء أنفسهم مل يكونوا يغفلون تذكري
املسلمني بضرورة النظرة الواقعية املعتدلة إليهم ،كما قال اإلمام علي ... " :ال تكلموين مبا تُكلم به اجلبابرة،
وال تتحفظوا مين مبا يُتحفظ به عند أهل البادرة ،وال ختالطوين باملصانعة ،وال تظنوا يب استثقاالً يف ٍ
حق قيل

يل ،وال التماس إعظام لنفسي ملا ال يصلح يل  ،فانه من استثقل احلق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه
كان العمل هبما أثقل عليه  ..فال تكفوا عن مقالة حبق أو مشورة بعدل ،فإين لست يف نفسي بفوق أن
أخطئ وال آمن ذلك من فعلي ،إال أن يكفي اهلل من نفسي ما هو أملك به مين .فإمنا أنا وأنتم عبيد
مملوكون لرب ال رب غريه ميلك منا ما ال منلك من أنفسنا 82."...وطالب اإلمام علي األمة مبمارسة حق
املعارضة املشروعة يف وجهه فيما لو جتاوز القوانني اإلسالمية أو اعتدى على حق مواطن فقتله أو اعتقله دون
83
ذنب ،وقال :ان من واجب الناس الوقوف أمامه والقول له" :اتق اهلل!".
ورغم إميان اخللفاء الراشدين مببدأ الشورى والشرعية النابعة من األمة عرب البيعة ،اال أن صحبتهم للنيب،
وبعض األحاديث املنسوبة اليه حوهلم ،أضفت عليهم فيما بعد ثوبا من "الشرعية الدينية" ،وجعلت منهم
منوذجا مقدسا للحكم ،ودفعت بعض السنة كاحلسن البصري ) (641 -728الذي جاء على رأس القرن
الثاين اهلجري ،اىل االعتقاد بتعيني النيب أليب بكر ،كما دفعت بعض االحاديث األخرى يف نفس الوقت
بالشيعة اإلمامية اىل االعتقاد بتعيني النيب لإلمام علي خليفة من بعده .وسوف نتحدث عن ذلك بالتفصيل
يف الفصل الثاين من هذا الباب.
81

 -الطربي ،ج  2ص  468وابن األثري ،ج  2ص 40
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 -اإلمام علي ،نهج البالغة ،خطبة رقم 216
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 -الثقفي ،إبراهيم بن حممد ( :)896الغارات ،ج  2ص  ، 372موقع مكتبة يعسوب الدين ،بتاريخ

http://www.yasoob.com/books/htm1/m013/11/no1119.html :2009/10/31
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الخالصة :
إن النيب كان يتمتع بالشرعية الدينية القائمة على الوحي ،ومع ذلك فقد أقام سلطته على أساس الشورى
والبيعة من املسلمني .وإنه مل ينقل تلك الشرعية اىل أحد من بعده .ومل يشكل نظاما سياسيا معينا وال جملس
شورى لنقل السلطة من بعده اىل أحد ،كما مل يعني أحدا خليفة له على الدين أو الناس .حيث كان يهتم
بالدرجة األوىل بنشر الدين ،وقد قاد احلروب وأخذ الزكاة ،ولكنه ترك امللوك واألمراء الذين كانوا يسلمون
على ما هم عليه ،وكان يكتفي منهم بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة وااللتزام بالدين.
ولقد كانت نظرة الصحابة إىل اخلالف ة بأهنا وكالة ونيابة عن األمة ،وكانت جتربتهم يف إقامة النظام
السياسي مرتكزة على مبدأ الشورى ،أو ما يشبه "الشرعية الدستورية" حسب املصطلح احلديث .ولكن
جتربتهم كانت أيضا متأثرة بالظروف احلضارية املختلفة احمليطة هبم ،ولذلك فلم يكن بإمكان الصحابة
استشارة مجيع املسلمني يف كل مكان ما عدا سكان عاصمة اخلالفة ،وأهل احلل والعقد منهم .واذا كانت
الظروف التارخيية قد محلت قريشا اىل السلطة فليس ألن النيب حممد قد خطط لذلك ،أو أنه أضفى عليهم
شرعية دينية ،أو حصر احلق باخلالفة فيهم .بل ان الدالئل تشري اىل أن النيب قد أهنى متعمدا سلطته
السياسية ومل يورثها ألحد ال من قريش وال من أهل البيت.
وهذه الرؤية ألساس شرعية اخللفاء الراشدين ،وأهنا تقوم على مبدأ الشورى ،تتفق مع رؤية اجليل اإلسالمي
األول ومن تاله من املعتزلة ،وختتلف مع النظريات السنية والشيعية اليت تبلورت يف القرون الالحقة ،واليت
اعتربت اخللفاء أو األئمة من أهل البيت نواب اهلل يف األرض يستمدون شرعيتهم من النيب حممد.

الفصل الثاني :النظريات السنية حول الشرعية السياسية
مقدمة
رأينا يف الفصل السابق كيف قام نظام أيب بكر وبقية اخللفاء الراشدين على أساس االنتخاب والشورى
والنيابة عن املسلمني ،مبا يشبه "الشرعية الدستورية" باملنطق احلديث .وسوف نتابع يف الفصلني التاليني
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تطور الفكر السياسي السين والشيعي ،كمقدمة لدراسة طبيعة النظامني االيراين والسعودي ،وتأرجحهما بني
الشرعية الدستورية والشرعية الدينية.
وغين القول ان املذاهب االسالمية نشأت يف وقت متأخر ،يف القرن الثاين اهلجري ،وكان حمور اخلالف
الرئيس بينها يدور حول "االمامة" ومنبع الشرعية السياسية .وفيما كان اسم الشيعة معروفا منذ القرن األول
فان اسم "أهل السنة" مل يكن واضحا منذ البداية كعنوان ملذهب معني .ومع أن مالمح الفكر السياسي
السين تبلورت فيما بعد يف القرن الثالث اهلجري على يدي االمام أمحد بن حنبل ( ،)855اال ان جذور
املذهب الفكرية السياسية تعود اىل القرن األول وجتربة األمويني يف احلكم ،مث تكرست بعد التفاف أهل
السنة حول اخللفاء العباسيني واختاذهم من اخلالفة العباسية رمزا دينيا هلم  .وبالطبع مل يكن مجيع املسلمني
ينتمون حصراً اىل هذين املذهبني (السين والشيعي) فقد كان مثة "اخلوارج" (أو االباضية) الذين انشقوا عن
اإلمام علي ،وشقوا طريقا خمتلفا عن األمويني والعباسيني والعلويني ،وكان لديهم فكرهم املتميز املؤمن
بالشورى وانتخاب احلاكم ،وكذلك "املعتزلة" الذين نشأوا يف البصرة على يد واصل بن عطاء (– 700
 ،) 748وكانوا حيملون فكر اجليل االسالمي األول القائم على الشورى والبيعة الطوعية والرضا الشعيب ،وقد
استمروا كحركة ثقافية سياسية قرونا من الزمن قبل أن خيتفوا من اخلارطة السياسية واالجتماعية .ومبا ان
اخلوارج واملعتزلة ال ميتون بعالقة مباشرة اىل موضوع كتابنا هذا (الذي يتحدث عن النظامني االيراين
والسعودي اللذين ينتميان اىل الفكرين الشيعي والسين) فسوف نرجيء اخلوض يف تفاصيل الفكر اخلاص
باخلوارج واملعتزلة والزيدية اىل مناسبة اخرى ان شاء اهلل .وسوف نقوم بتسليط الضوء على أربع حمطات
رئيسية يف مسرية كل من املذهبني الشيعي االمامي والسين ،وتطور نظرة كل منهما اىل "الشرعية السياسية".
الشرعية السياسية في الفكر السني
من املعروف ان أهل السنة خيتلفون مع الشيعة حول االمامة ،فبينما يقول الشيعة إهنا بالنص يقول السنة
إهنا بالشورى .وكما قلنا يف الفصل األول قال بعض أهل السنة من احملدثني بأهنا بالنص على أيب بكر.
ولكن هذا مذهب ضعيف لديهم ،إذ قام إمجاعهم وخاصة األشاعرة واملعتزلة ومجاعة من أهل احلديث على
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أن خالفة أيب بكر متت باالختيار ،وليس بالنص .وقد اشتهر لديهم مقالة قاهلا عمر بن اخلطاب عند
وفاته":إن أستخلف فقد استخلف من هو خري مىن ،وإن أتركهم فقد تركهم من هو خري مىن"84.
ويف احلقيقة ال ميكن حصر الفكر السياسي السين يف مقولة واحدة ،إذ أنه وعاء تارخيي لكثري من األقوال
والنظريات ،وسوف نتابع يف هذا الفصل خيوط تكونه األوىل .سوف نلقي بعض الضوء على نظرية الدولة
األموية ( )750 – 661القائمة على مبدأ القوة والعصبية القرشية ،والدولة العباسية ()1258 – 750
وموقف أهل السنة األوائل منها ،وخصوصا اإلمام أمحد بن حنبل ( ، )855قبل أن يأيت املاوردي ()1058
ليعتربها نيابة عن رسول اهلل يف أمور الدين والدنيا ،كما سنتوقف بالتأمل عند رأي أهل السنة يف شرعية
حكومة املتغلب ،ودعوة ابن تيمية ( )1328جلعل الشريعة حمورا للشرعية بدال من احلكام ،بعيدا عن اجلدل
الشيعي  -السين القدمي حول النص أو الشورى ،مث نتوقف أخريا عند الفكر الدستوري الدميقراطي الذي بدأ
أهل السنة مييلون اليه منذ أواخر القرن التاسع عشر يف ظل الدولة العثمانية.
 – 1األمويون ونظرية القوة العارية
انتهى عهد اخللفاء الراشدين القائم على الشورى والبيعة بتويل معاوية بن أيب سفيان ( )680للحكم يف
العامل االسالمي ،فقلب اخلالفة الراشدة اىل ملك عضوض .ورغم أن حظ معاوية بتويل السلطة ،كان ضعيفا
مع وجود املهاجرين واألنصار ،ألنه كان من "الطلقاء" الذين أطلقهم الرسول األكرم حممد (ص) بعد فتح
مكة ،فان جنمه صعد بسرعة عندما حدثت "الردة" بعد وفاة الرسول ،فأتيحت له فرصة املشاركة يف معركة
اليمامة لقمع "املرتدين" مث املشاركة يف فتح الشام ،ليتوىل يف سنة  641والية األردن ،مث والية الشام ،مما
أتاح له فرصة متكني سلطته هناك  .وعندما توىل اإلمام علي اخلالفة بعد عثمان بن عفان سنة  ،655قام
بعزله فورا ،ولكنه مل ميتثل لقرار العزل ومترد بالشام ،حىت قتل اإلمام علي سنة  661واضطر خليفته احلسن
للتنازل له عن اخلالفة.
وبالرغم من حصول معاوية على البيعة الشكلية من سائر املسلمني اال ان عنصر القوة كان واضحا يف قيام
نظامه اجلديد ،وقد عرب هو عن ذلك بصراحة عندما خاطب أهل املدينة املنورة قائال" :إين واهلل ما وليتها

84
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 -ابن هشام ،ج  4ص 1068

مبحبة علمتها منكم وال مسرة بوالييت ،ولكين جالدتكم بسيفي هذا جمالدة " 85.وكذلك عندما قال ألهل
ألتأم ر عليكم وعلى رقابكم ،وقد آتاين اهلل ذلك وانتم كارهون" 86.وكان ذلك أول
الكوفة" :إمنا قاتلتكم َّ
تطور سليب حيصل يف العالقة بني املسلمني واحلكام .وقد حاول معاوية أن يغطي هذه الثغرة بتغليف نظامه
بادعاء شرعية ثيوقراطية غري مباشرة ،وذلك باإلحياء اىل الناس بأن اهلل قد منحه السلطة بعنايته ،فقال لوفد
عراقي جاءه إىل الشام":األرض هلل ،وأنا خليفة اهلل ...إنه مللك آتانا اهلل إياه"87.
ونتيجة الرتكاز النظام اجلديد على القوة ،قرر معاوية اسناد العهد إىل ابنه يزيد ،بغض النظر عن رأي
الناس فيه وبالرغم من رفض زعماء البيوت القرشية من املهاجرين 88.ومطالبتهم بالعودة اىل الشورى واختيار
األصلح من األمة 89.فلم يأبه معاوية كثريا ملالحظاهتم  ،وهدد من يتمرد على بين أمية بالسيف! 90.وكما
أضفى معاوية على عهده مسحة دينية حاول أن يصور للناس بأن تعيني ابنه يزيد وليا للعهد أيضا من قضاء
اهلل الذي ال مفر منه 91.
وسار يزيد على خطى أبيه معاوية يف استخدام القوة يف فرض سيطرته على املسلمني ،وادعاء العناية اإلهلية
يف متتعه بامللك 92.كما سار بقية احلكام األمويني يف نفس الطريق واالستناد اىل منطق القوة وادعاء العناية
93
اإلهلية يف سيطرهتم على املسلمني.
 - 85ابن كثري  ،البداية والنهاية ،ج  8ص  141موقع مكتبة املشكاة ،بتاريخ 2009/11/15
http://www.almeshkat.com/books/open.php?cat=13&book=366
 - 86املصدر ،ج  8ص  131و ص 140
 -87البالذري،أمحد بن حيىي  :892أنساب األشراف  ،ج 4ص  117والطربي ،ج5

 - 88كعبد اهلل بن عباس وعبد اهلل بن جعفر وعبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن الزبري وعبد الرمحن بن أيب بكر واحلسني بن
علي باالضافة اىل السيدة عائشة أم املؤمنني
89

 -اهلمداين ،القاضي عبد اجلبار  :1025تثبيت دالئل النبوة  ،ج 2ص  575و 576

 - 90املصدر ،ج 2ص 576
 - 91ابن كثري  ،البداية والنهاية  ،ج 8ص 126
 -92الطربي ،ج ، 3ص340
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واستعان معاوية بالشرعية الدينية التارخيية اليت كانت تتمتع هبا قريش ليضفي شرعية على حكمه ،فقال:
" ...بىن اهلل هذا امللك على قريش وجعل هذه اخلالفة عليهم ،وال يصح ذلك إال عليهم ،فكان اهلل حيوطهم
يف اجلاهلية وهم على كفرهم باهلل ،أ فرتاه ال حيوطهم وهم على
حممد أنه قال":أن هذا األمر يف قريش"95.

دينه؟"94.

وغلفها برواية نسبها اىل النيب

وقد كثرت فيما بعد الروايات املنسوبة اىل النيب واليت تؤكد موضوع القرشية ،فقد روى االمام أمحد يف
مسنده :أن النيب قال":األئمة من قريش ما حكموا فعدلوا ،ووعدوا فوفوا ،واسرتمحوا

فرمحوا"96.

وبناء على

ذلك قال " :اخلالفة يف قريش ما بقي من الناس اثنان ،ليس ألحد من الناس أن ينازعهم وال خيرج عليهم ،وال
نقر لغريهم هبا إىل قيام الساعة".
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وروى البخاري ومسلم عن عبد اهلل بن عمر أن النيب (ص) قال":ال

يزال هذا األمر يف قريش ما بقي منهم اثنان" 98.وأخرج الرتمذي :عن أيب هريرة :أن رسول اهلل (ص)
قال":امللك يف قريش والقضاء يف األنصار ،واألذان يف احلبشة" .وروى عن عمرو بن العاص":قريش والة
الناس يف اخلري والشر إىل يوم القيامة" 99.وهو ما أخرجه البزاز عن علي بن أيب طالب قال قال رسول اهلل:
 -93راجع كنموذج :كتاب البيعة للوليد بن يزيد وابنيه احلكم وعثمان ،سنة  ،742الطربي ،ج 4ص 229 - 228
 - 94الطربي ،ج 2ص 635

 - 95البخاري ،صحيح البخاري ،ج 5ص 13وأخرج الطرباين عن ثوبان قال :قال رسول اهلل (ص) ":استقيموا لقريش ما
استقاموا لكم فإذا مل تفعلوا فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم ،فان مل تفعلوا فكونوا حينئذ زارعني أشقياء
تأكلون من كد أيديكم" .إمساعيل ،حيىي ،منهج السنة في العالقة بين الحاكم والمحكوم ،ص 274 – 270
96

 -أخرجه اإلمام أمحد وأبو يعلي يف مسنديهما والطرباين .السيوطي  ،تاريخ الخلفاء ،ص 10
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 -انظر طبقات احلنابلة البن أيب يعلى 26/1
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 -املصدر ،ج  5ص  13و مسلم – كتاب اإلمارة – باب الناس تبع لقريش ،ص 480

99

 -سنن الرتمذي كتاب الفنت – باب ما جاء أن اخللفاء من قريش إىل ان تقوم الساعة  503/4وهذا احلديث يناقض

ما أخرجه أمحد وأبو يعلى والطرباين والبزاز عن أيب هريرة قال  :قال رسول اهلل (ص) ":أسرع الناس فناء قريش" .إمساعيل،
حيىي ،منهج السنة في العالقة بين الحاكم والمحكوم ،ص 276
56

"األمراء من قريش ،أبرارها أمراء أبرارها ،وفجارها أمراء
الحقا حصول التواتر أو اإلمجاع حول
السلف102.

املوضوع101.

فجارها"100.

وبينما ادعى بعض الفقهاء السنة

اعترب الشهرستاين القول بنفي القرشية بدعة ال يقرهبا

وقال ابن حزم األندلسي ":ال حتل اخلالفة إال لرجل من قريش صليبة".

103

وقال عبد القاهر

البغدادي" :قال أصحابنا :إن الشرع قد ورد بتخصيص قريش باإلمامة ،ودلت على أن قريشا ال خيلو ممن
يصلح لإلمامة  ،فال جيوز إقامة اإلمام للكافة من غريهم".

104

ويبدو ان كل هذه الروايات واآلراء اليت تبناها أهل السنة هي من تأثري الفكر األموي الذي كان يعتمد
على شرعية قريش يف احلكم ،ومن خملفاته .ولكن دائرة الشرعية القرشية سوف تضيق الحقا لتطرد األمويني
وتقتصر على اهلامشيني ،كما سنرى يف العهد العباسي.

100

 -السيوطي  ،جالل الدين  ،تاريخ الخلفاء ،ص 10

101

 -حيث قال النووي ":هذه األحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن اخلالفة خمتصة بقريش ال جيوز عقدها ألحد من

غريهم ،وعلى هذا انعقد اإلمجاع يف زمن الصحابة ،فكذلك من بعدهم" .إمساعيل ،حيىي ،منهج السنة يف العالقة بني
احلاكم واحملكوم ،ص  274وقد استند القاضي عبد الرمحن اإلجيي على حديث "األئمة من قريش" وادعى القطع عليه لعمل
الصحابة به وإمجاعهم عليه.اإلجيي ،المواقف  ،ج  3ص  585وقد ادعى الشيخ رشيد رضا اإلمجاع على شرط القرشية،
(الخالفة أو اإلمامة الكبرى  ،ص  61 – 60و ص  )64ويبدو أنه مال إىل هذا القول يف مقابل الدولة العثمانية اليت
كان يناصبها العداء.
102

 -الشهرستاين ،حممد بن عبد الكرمي ،الملل والنحل ،ص  16والقاضي أبو بكر الباقالين ،التمهيد  ،ص  16من

تراث الفكر السياسي اإلسالمي
103

 -ابن حزم ،احمللى  421،420 /8راجع أيضا :ابن تيمية ،منهاج السنة النبوية ،اجمللد األول ،ص 196

 - 104ولكن البغدادي نقل اختالف النسابني يف حتديد معىن قريش  :من هم؟ ..حيث قالت التميمية :قريش من ولد
إلياس بن مضر  ،وأدخلوا أنفسهم يف مجلة قريش ألهنم من ولد الياس بن مضر ،وقالت القيسية :إن قريشا هم مجيع ولد
مضر بن نزار ،فأدخلت قيس غيالن (عيالن) يف هذه اجلملة .انظر :أحكام اإلمامة وشروط الزعامة ،من كتاب أصول

الدين للبغدادي ،ص  44تراث الفكر السياسي اإلسالمي.
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 – 2العباسيون ونظرية الحق الثيوقراطي غير المباشر
شارك العباسيون أبناء عمهم العلويني يف الثورة ضد األمويني اىل أن جنحوا يف القضاء عليهم ،ولكنهم
أسسوا دولتهم على أساس مشابه من القوة ،ومل يعودوا اىل مبدأ الشورى أو أخذ رضا األمة ،واستعاضوا عن
ذلك أيضا بادعاء "الشرعية الدينية" .وملا توىل اخلليفة العباسي األول أبو العباس السفاح (عبد اهلل بن حممد
بن علي  )754 -727السلطة يف الكوفة سنة  750ادعى أن شرعيته يف احلكم تقوم على أساس "القرابة"
مع الرسول ،وحق "أهل البيت" يف السلطة .وذكر الطربي ":أن أبا العباس ملا صعد املنرب حني بويع له
باخلالفة  ..قال :احلمد هلل الذي  ...خصنا برحم رسول اهلل (ص) وقرابته وأنشأنا من آبائه وأنبتنا من
شجرته واشتقنا من نبعته  ..ووضعنا من اإلسالم وأهله باملوضع الرفيع وأنزل بذلك على أهل اإلسالم كتابا
يتلى عليهم فقال عز من قائل فيما أنزل من حمكم القرآن (إمنا يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
ويطهركم تطهريا) وقال( :قل ال أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القرىب) وقال( :وأنذر عشريتك األقربني)
وقال( :ما أفاء اهلل على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب واليتامى) وقال( :واعلموا أمنا
غنمتم من شئ فأن هلل مخسه وللرسول ولذي القرىب واليتامى) فأعلمهم جل ثناؤه فضلنا وأوجب عليهم حقنا
ومودتنا وأجزل من الفيء والغنيمة نصيبنا تكرمة لنا وفضال علينا واهلل ذو الفضل العظيم" 105.وهو ما أكده
املهدي العباسي حممد بن أيب جعفر املنصور ( )785 -775عندما أثبت  ،يف منشور رمسي ،أن اإلمامة
بعد رسول اهلل جلده األعلى العباس بن عبد املطلب باعتباره وارث الرسول وأوىل الناس به ،مث لبنيه واحدا بعد
اآلخر حىت تصل اليه 106.كما كتب املعتضد العباسي (تويف  )902كتاباً يضفي على اخلالفة صبغة دينية،
107
ويعتربها جعال من اهلل ،ووراثة من النيب.
 -105الطربي ،ج 4ص  346و ج  6ص  82ويذكر املؤرخون" :ان الراوندية  ،وهم شيعة ولد العباس  ،كانوا يقولون :ان
رسول اهلل قبض  ،وإن أحق الناس باالمامة بعده العباس ابن عبد املطلب  ،ألنه عمه و وارثه وعصمته لقول اهلل عز وجل (-
وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهلل) وان الناس اغتصبوه حقه  ،وظلموه أمره  ،اىل ان رده اهلل اليهم  .وذلك
بالرغم من ان العباس مل يدع اخلالفة .وتربأوا من ايب بكر وعمر وأجازوا بيعة علي بن أيب طالب بإجازة العباس هلا  ،وذلك
لقوله  :يا ابن اخي (هلم إيل ابايعك فال خيتلف عليك اثنان) ،ولقول داود بن علي على منرب الكوفة يوم بويع أليب العباس
 :يا أهل الكوفة مل يقم فيكم امام بعد رسول اهلل إال علي بن أىب طالب ،وهذا القائم فيكم ،يعين ابا العباس السفاح".
تاريخ الطربي ،ج ، 6ص  43و  ،83وابن األثري  ،ج ، 5ص  318و املسعودي ،مروج الذهب ،ج ، 3ص 252

106
107
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 املسعودي ،علي بن احلسني ( :)957مروج الذهب ،ج ، 3ص 252 -الطربي ،تاريخ سنة 284

وكما يالحظ فان هذه الرواية العباسية حبصر اإلمامة يف العرتة أو أهل البيت بصورة عامة ،قائمة على
خرب واحد يروى بعدة اشكال ،وكان يتبناها الزيدية وعامة الشيعة حىت اجلعفرية الذين كانوا يشرتطون الساللة
العلوية .وأول مصدر حمايد روى هذه الرواية هو ابن اسحاق (151هـ 768/م) يف القرن الثاين اهلجري ،يف
(السرية النبوية) بأن النيب قال يف خطبة الوداع":قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا  ،أمراً
بينا ،كتاب اهلل وسنة نبيه " .ومل يرد فيها أية اشارة اىل العرتة أو اهل البيت  .كما مل يشر الرسول يف خطبة
الوداع املعروفة اىل موضوع اخلالفة ،وامنا اكتفى باحلديث عن حترمي الدماء واألموال والربا والنسيء ،وعن
حقوق األزواج ،واالخوة واملساواة بني املسلمني 108 .ولكن الرواية تطورت فيما بعد يف العهد العباسي يف
القرن الثالث اهلجري لتصبح عند "مسلم" هكذا" :قام رسول اهلل (ص) يوماً فينا خطيباً ٍ
مباء يدعى مخّاً ،
بني مكة واملدينة  ،فحمد اهلل وأثىن عليه  ،ووعظ وذ ّكر ،مث قال  :أما بعد  ،أال أيّها الناس  ،فإمنا أنا بشر

يوشك أ أن يأيت رسول ريب فأجيب ،وأنا تارك فيكم ثقلني ّ :أوهلما كتاب اهلل فيه اهلدى والنور  ،فخذوا
فحث على كتاب اهلل ور ّغب فيه .مث قال :وأهل بييت .أذ ّكركم اهلل يف أهل بييت ،
بكتاب اهلل واستمسكوا بهّ .
أذ ّكركم اهلل يف أهل بييت  ،أذ ّكركم اهلل يف أهل بييت" 109.مث تصبح عند االمام أمحد بن حنبل وعند عموم
الشيعة أن النيب قال":اين تارك فيكم الثقلني أحدمها أكرب من اآلخر كتاب اهلل حبل ممدود من السماء اىل
األرض وعرتيت أهل بييت ،واهنما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض" .أو كما قال":إين أوشك أن أدعى فأجيب
واين تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل عز وجل ،وعرتيت ،كتاب اهلل حبل ممدود من السماء اىل األرض ،وعرتيت
110
أهل بييت .وان اللطيف اخلبري أخربين أهنما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض ،فانظروا مبَ ختلفوين فيهما".

108

 -ابن هشام ،ج  4ص 1024 – 1022

 - 109مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ( :)874صحيح مسلم ،باب فضائل علي بن أيب طالب  ،كتاب فضائل
الصحابة.
ّ

110

 -االمام أمحد بن حنبل ،المسند ،ورد احلديث معنعنا يف ستة مواضع كما يلي":كتاب اهلل وعرتيت أهل بييت".

األحاديث رقم 11273:و11300و 11381و 11739و 21979و ،22056دار املنهاج ،جدة السعودية ،الطبعة
األوىل  2011وورد احلديث يف سنن الرتمذي جامعا للكلمتني":عرتيت أهل بييت"26|3 .
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ومن الواضح ان هذه الرواية هبذا النص حتاول ان تعطي الشرعية السياسية للعباسيني (وعموم اهلامشيني)
الذين كانوا يعتربون أنفسهم عرتة النيب وأهل بيته ،يف مقابل األمويني الذين كانوا يعتمدون على (الشرعية
القرشية).
محطات في الفكر السياسي السني
وسوف اختار لدراسة تطورات الفكر السياسي السين أربع حمطات مهمة من خالل أبرز علماء "أهل
السنة" املتميزين وهم:
 -1اإلمام أمحد بن حنبل ( )855 – 780مؤسس الفكر السياسي السين املؤمن باخلضوع للحاكم املتغلب
بعيدا عن أية شرعية دينية أو سياسية.
 -2القاضي علي بن حممد املاوردي ( )1058 – 974حملاولته تطوير النظام السياسي العباسي حنو الشورى
واالختيار ،ومتثيل األمة.
 – 3الشيخ أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ( )1263-1328حملاولته ربط الشرعية السياسية بتطبيق
الشريعة ،بغض النظر عن طريقة وصول احلاكم اىل السلطة ،أو عالقته باألمة.
 -4التيار الدميقراطي االسالمي ،الوثيقة الدستورية ،اليت أقرها جملس الربملان العثماين
وهي نظريات أربع كانت وال تزال هتيمن على قطاعات كبرية من الفكر السياسي االسالمي السين.

 -1اإلمام أمحد بن حنبل ( :) 855 – 780الطاعة ألويل األمر
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يعترب اإلمام أمحد بن حنبل إمام "أهل السنة" ومؤسس املذهب احلنبلي يف القرن الثالث اهلجري (التاسع
امليالدي) .وقد انبثق هذا املذهب من رحم "أهل احلديث" 111الذين كانوا يعتمدون على النقل ،يف مقابل
"أهل الرأي" الذين كان يقودهم اإلمام أبو حنيفة النعمان ( )767وتبلور يف مواجهة من كان يطلق عليهم
"أهل البدعة" وهم "املعتزلة" الذين كانوا يعظمون دور العقل ويقولون خبلق القرآن .وقد تعرض اإلمام أمحد
بسبب رفضه للقول خبلق القرآن اىل حمنة على أيدي اخللفاء املعتزلة كاملعتصم ( )841والواثق ( )847ودخل
السجن ومل يرتاجع عن رأيه  ،حىت أخرجه اخلليفة املتوكل ( )861وقربه اليه وأكرمه ،فاعتربه احلنابلة "ناصر
السنة"112.
ومن أشهر كتبه" :املسند" الذي مجع فيه أربعني ألف حديث ،ومن بينها األحاديث املوروثة من العهد
األموي واليت تدور حول العالقة بني الناس واحلكام وتنص على ضرورة الطاعة ألويل األمر ،وكتاب "أصول
أصل لشرعية احلكام الذين يستولون على السلطة
السنة" الذي تطرق فيه اىل مسألة الشرعية السياسية ،و َّ

بالقوة وقال بوجوب السمع والطاعة لـ"أمري املؤمنني الرب والفاجـر ومن ويل اخلالفة ،واجتمع الناس عليه ورضوا
ومسمي أمريُ املؤمنني ،وال حيل ألحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر
به ،ومن تغلب عليهم بالسيف حىت صار خليفة ُ
أن يبيت وال يراه إماماً" .واعترب ذلك ركناً من أركان السنة واجلماعة .ورفض اخلروج على اإلمام الذي جيتمع
عليه الناس ويقرون له باخلالفة ،سواء بالرضا أو بالغلبة ،واعترب القيام بذلك خروجا وشقا لعصا املسلمني،
وخمالفة لألحاديث الواردة عن الرسول ،وابتداعا على غري السنة "فإن مات اخلارج عليه مات ميتة
جاهلية" 113.ولذلك رفض اإلمام أمحد اخلروج على اخللفاء العباسيني املعتزلة الذين كانوا يضطهدون أهل
 - 111ظهر مذهب أهل احلديث يف القرن الثامن والتاسع على يد سفيان الثوري ( )777وسفيان بن عيينة ( )813ووكيع
بن اجلراح ( )812وعبد الرمحن بن مهدي ( )813وعلي بن املديين (.)849
 - 112بويع للمتوكل على اهلل :جعفر بن املعتصم بن الرشيد ،يف ذي احلجة سنة اثنتني وثالثني ومائتني للهجرة ،فأظهر
امليل إىل السنة ،ونصر أهلها ،ورفع احملنة ،وكتب بذلك إىل اآلفاق ،واستقدم احملدثني إىل سامرا ،وأجزل عطاياهم وأكرمهم،
وأمرهم بأن حيدثوا بأحاديث الصفات والرؤية ،وتوفّر دعاء اخللق للمتوكل ،وبالغوا يف الثناء عليه والتعظيم له ،حىت قال
قائلهم :اخللفاء ثالثة :أبو بكر الصديق -رضي اهلل عنه -يف قتل أهل الردة ،وعمر بن عبد العزيز يف رد املظامل ،واملتوكل يف
إحياء السنة وإماتة التجهم .موسوعة التاريخ االسالمي ،هاين الطنبور ،على العنوان التايل:
http://www.hanialtanbour.com/maw/31/source/pg_003_0029.htm
113
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 -أمحد بن حنبل ،أصول السنة ،األصول  15و  21و  28و 33و34

احلديث وأوصى فقهاء بغداد ،الذين اجتمعوا إليه وشكوا تفاقم احلال من القتل والتعذيب ،بعدم اخلروج
واالكتفاء باالستنكار بالقلب 114.ورغم أن اإلمام أمحد مل يكن يعترب احلكام األمويني والعباسيني "خلفاء"
بكل معىن الكلمة ،بناء على حديث رواه عن الرسول يقول فيه ان "اخلالفة ثالثون سنة مث يكون بعد ذلك
امللك" 115.وكان يتهم املعتصم بإماتة السنة ويصفه بأنه "عدو اهلل وعدو اإلسالم" 116.اال أنه أضفى نوعا
من "الشرعية" على احلاكم القائم "البـر والفاجر" إذا كان من قريش117.
َّ
وقد اختذ اإلمام أمحد موقفه هذا الذي أصبح عالمة بارزة ألهل السنة عرب التاريخ ،بناء على جمموعة من
األحاديث اليت رواها هو وغريه من أهل السنة ،عن الرسول واليت توصي بالطاعة ألويل األمر وتنهى عن
اخلروج عليهم ما أقاموا الصالة ،والوفاء هلم حىت وان ضربوا ظهور الناس وأخذوا أمواهلم وحقوقهم 118 .ورمبا
اختذ موقفه هذا كرد فعل على الشيعة واخلوارج الذين كانوا يؤمنون بالثورة املسلحة ويقومون هبا بني آونة
وأخرى ،ويف حماولة منه لتعزيز السالم واالستقرار ودرء الفنت الداخلية .ولكنه أسس لشرعية القوة وتنكر ملبدأ
الشورى واالنتخاب .وحىت يف قراءته لشرعية اخللفاء الراشدين فان اإلمام أمحد مل ينظر اىل طريقة وصوهلم اىل
السلطة عرب الشورى أم ال  ،وال اىل ممارساهتم ونظرياهتم السياسية ،بل أضفى عليهم مجيعا هالة من القدسية
ترفض نقد أي واحد منهم ،بناء على األحاديث النبوية اليت تعتربهم خلفاء وتأمر باالقتداء هبم119 .
114

 -حلمي ،مصطفى ،1977نظام الخالفة في الفكر اإلسالمي ،ص  346دار األنصار  ،القاهرة

115

 -أمحد بن حنبل ،المسند ،حديث رقم 21919

116

 -الفراء ،األحكام السلطانية ،ص 24

117

 -املصدر ،ص 24

118

 -رواه أمحد يف أول كتاب "المسند" حول ( طاعة اإلمام وترك اخلروج عليه وغري ذلك) .انظر أيضا البخاري،

حديث رقم (  )7084ومسلم  ،حديث رقم ( )1846و (  )1847باب ( يصرب على أذاهم وتؤدى حقوقهم) "يكون
بعدي أئمة اليهتدون هبداي واليستنون بسنيت وسيقوم فيهم رجال قلوهبم قلوب الشياطني يف جثمان إنس قال حذيفة:
قلت  :كيف أصنع يارسول اهلل ؟ إن أدركت ذلك ؟؟ قال  :تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك  ،فامسع وأطع ".
وابن تيمية ،أمحد عبد احلليم  :1328مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ج  35باب اخلالفة وامللك ،ص 9 – 8
119

62

 -ابن حنبل ،أمحد ،أصول السنة ،األصل  13و 29

وقد تبىن موقف اإلمام أمحد جتاه احلكام املتغلبني ،كثري من فقهاء أهل السنة عرب التاريخ ،وعلى رأسهم
اإلمام أبو احلسن األشعري ( ،)936وأبو يعلى الفراء ( 120 .)1065وإمام احلرمني عبد امللك بن عبد اهلل
اجلويين (  121 .)1085وأبو حامد الغزايل ( 122 .)1111ودخل مبدأ القوة يف العقل السياسي (السين)
123
حبيث صار التغلب هو األصل والطريق الوحيد للرئاسة.
 -2أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي ( :)1058 – 974الشورى واخلالفة الدينية
ميثل املاوردي منوذجا لتطور الفكر السياسي السين يف القرن احلادي عشر (اخلامس اهلجري) ،يف ظل
اخلالفة العباسية يف عصرها الثاين ،بعدما تسرب اليها الوهن وخضعت لسيطرة األمراء والسالطني ،فمن
ناحية كان البويهيون الشيعة قد سيطروا على منصب اخلليفة ألكثر من قرن ،وكانوا يعينون من يشاءون
ويعزلون من يشاءون ،مث خلفهم السالجقة األتراك السنة الذين قضوا على البويهيني ولكنهم مل يعيدوا
للخالفة العباسية سلطتها ،ومن ناحية أ خرى كان أمراء األطراف يستقلون مبناطقهم ،وكان الفاطميون الذين
اختذوا من القاهرة عاصمة هلم حيتلون الشام واحلجاز ويهددون بالسيطرة على بغداد .ويف هذا اجلو من
الصراع الداخلي واخلارجي ولد املاوردي ألب عامل يف صناعة ماء الورد يف البصرة ،وانتقل اىل بغداد ليدرس
الفقه والتفسري ويرتقي ليصبح كبري القضاة وسفري اخللفاء العباسيني لدى البويهيني والسالجقة.
وكان املاوردي شاهدا على عملية إحياء املذهب السين اليت قام هبا اخلليفة العباسي القادر باهلل ()1031
من أجل استعادة قوة اخلالفة يف مواجهة البويهيني يف الداخل والفاطميني يف اخلارج ،والذي قام من أجل
ذلك بشن محلة فكرية وسياسية ضد املعتزلة والشيعة 124.كما قام بتوسيع إطار أهل السنة لكي يشمل

120

 -الفراء ،األحكام السلطانية ،ص 28

121

 -اجلويين ،غياث األمم  ،ص 146و ص  88و ص 217

122

 -الغزايل ،فضائح الباطنية ،ص  179 – 178واالقتصاد في االعتقاد ،ص 107 ،106 ،105

123

 -رشيد رضا ،حممد :1935الخالفة أو اإلمامة الكبرى  ،ص 96

124

 -كتب يف عهده عبد القاهر البغدادي ( :)1037 -كتابه (الفرق بين الفرق  ،ص )7-6الذي اعترب فيه املعتزلة

من أهل األهواء الضالة .كما اهتمهم يف كتابه اآلخر (فضائح المعتزلة) بالزندقة .و قام القادر بالتحالف مع سلطان
63

باالضافة اىل احلنابلة :األشاعرة املالكية والشافعية .وأما األحناف ،الذين كانوا يرتددون بني أهل احلديث
واالعتزال ،فقد طلب منهم إعالن توبتهم عن االعتزال ،أو طردهم من وظائفهم ومناصبهم يف االدارة
125
والقضاء ،وهناهم عن الكالم والتدريس واملناظرة يف االعتزال.
وقد كان املاوردي أشعريا يُتهم باالعتزال 126.اال أنه حاول تطوير الفكر السياسي يف ظل اخلالفة
العباسية ،باجلمع بني الفكرين االعتزايل والسين ،وكان املعتزلة يؤمنون مببدأ الشورى والعقد والبيعة الطوعية
واإلمجاع 127.بينما كان أهل السنة يؤمنون بشرعية احلاكم املتغلب ويسمونه أمري املؤمنني .فتبىن املاوردي
يف كتابه (األحكام السلطانية) مبدأ الشورى ،واعترب اإلمامة حق املسلمني مجيعا ،وأهنا عقد بينهم وبني
اإلمام 128.وذهب إىل وجوب قيام أهل االختيار بانتخاب اإلمام بالرضا واالختيار 129.وقال بضرورة
جتنب اإلكراه واإلجبار يف البيعة "ألهنا عقد مراضاة واختيار ال يدخله إكراه وال إجبار" 130 .ولكن املاوردي
مل يقرتح آلية لرتمجة ذلك احلق وإجراء العقد بطريقة تعرب عن إرادة عامة املسلمني ،أو متثيلهم عرب هيئة
منتخبة من أهل احلل والعقد ،ورفض الرأي القائل بضرورة موافقة اجلمهور من أهل احلل والعقد ،واستدل
ببعض التجارب واألقوال التارخيية يف أيام اخللفاء الراشدين .وتراجع خطوة أخرى اىل الوراء ،عندما فرغ مبدأ
خراسان حممود بن سبكتكني الغزنوي  ،وحرضه ضد املعتزلة والباطنية ،فقام السلطان باحتالل الري سنة  1029وقتل كثريا
من املعتزلة والشيعة.
 -125الاللكائي ،هبة اهلل بن احلسن  :1027شرح اصول اعتقاد أهل السنة ،ج 1ص  19 – 17حتقيق أمحد بن سعد
الغامدي ،دار طيبة الرياض ،الطبعة الثامنة 2003
126

 -القاضي تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي ( " :) 1370طبقات الشافعية الكبرى" .ترمجة املاوردي.

127

 -اهلمداين ،عبد اجلبار اهلمداين املعتزيل ( :)1025 – 969المغني في التوحيد واالمامة ج 20ق 1ص - 319

 320وق  2ص 149
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 -املاوردي ،األحكام السلطانية  ،ص 10

129

 -املصدر ،ص  6و ص  9و ص 15

130

 -املصدر ،ص  8وقد عرب املاوردي يف قوله ذلك ،عن رأي سين تبلور لدى عدد من الفقهاء الذين عاصروه أو

جاءوا بعده ،كأيب يعلى الفراء الذي قال بأن انعقاد اإلمامة ال يتم إال باختيار مجهور أهل احلل والعقد .الفراء ،األحكام

السلطانية ،ص 28
64

(االختيار) من حمتواه بعرض البدائل األخرى كبيعة رجل واحد أو الغلبة بالقهر والقوة 131 .أو العهد من
اإلمام السابق اىل الالحق ،دون شرط باستشارة أحد من أهل االختيار ،أو حتقق الرضا العام "ألن بيعة عمر
مل تتوقف على رضا الصحابة" حسب قوله132.
وخالف املاوردي أهل السنة باالعرتاف جبميع اخللفاء السابقني من األمويني والعباسيني ،كخلفاء
شرعيني 133.وأكد ضرورة اخلالفة للدين والدنيا وأضفى عليها هالة قدسية وحوهلا اىل منصب ديين ،وقال:
"إن اإلمامة موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا" وأكد أن اهلل قام بتفويض األمور اىل وليه
يف الدين ،وأنه فرض طاعة أويل األمر 134.وان اهلل قد وضع اخلالفة حىت تكون أصال تستقر عليه قواعد
135
الدين ومصاحل األمة وتكون مصدرا لألمور العامة والواليات اخلاصة.
وقام املاوردي بتوسيع صالحية اخلالفة لتشمل األمور الدينية والدنيوية ،يف وقت كان اخللفاء العباسيون
يفقدون السلطة لصاحل السالطني البويهيني والسالجقة وأمراء األطراف الذين استقلوا ببالدهم ،وكان
املاوردي يهدف من ذلك جعل اخلالفة العباسية مصدر الشرعية أو الغطاء الشرعي جلميع األمراء والسالطني
الذين كانوا يستولون على السلطة بالقوة هنا وهناك ،واحملافظة على دور ولو رمزي للخالفة العباسية .ولكن
املاوردي ناقض تصوره عن دور اإلمامة يف "خالفة النبوة وحراسة الدين" وهبط هبا عندما سلم باحلديث
(السين) الذي يوصي بالسمع والطاعة لكل و ٍال ّبر أو فاجر يف كل ما وافق احلق "فإن أحسنوا فلكم وهلم،
136
وإن أساءوا فلكم وعليهم" والذي يدل على إمكانية تويل الفجرة للحكم أو اخلالفة ،ووجوب طاعتهم.
131

 -املاوردي ،االحكام السلطانية  ،ص7

132

 -املصدر  ،ص  7و 12 - 11

133

 -املاوردي ،قوانين الوزراة وسياسة الملك ،حتقيق وتقدمي رضوان السيد ،ص  13دار الطليعة  ،بريوت ،الطبعة

الثانية 1993
134
135

 املاوردي ،األحكام السلطانية  ،ص 5 -املصدر  ،ص  3وذلك تبعا لعبد القاهر البغدادي الذي اعترب اخلالفة ركناً من أركان الدين واألصول اليت اجتمع

عليها اهل السنة واجلماعة( .الفرق بين الفرق ،ص )309
136
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 -املصدر  ،ص 3

وكانت آراء املاوردي صدى للواقع السياسي القائم أكثر مما هي آراء علمية مبنية على أدلة من الكتاب أو
السنة ،فقد حاول أن يضفي الشرعية على كل ألوان احلكم ومجيع أمناط العالقات السياسية بني اخللفاء
والوزراء والوالة والسالطني ،بغض النظر عن سياساهتم ومواقفهم وأعماهلم .ويبدو استلهام املاوردي لبعض
أحكامه من التاريخ والواقع مبعزل عن الكتاب والسنة ،واضحا يف تشريعه لوزارة التفويض وإمارة
االستيالء 137.ومها تقليدان دأب بعض اخللفاء العباسيني على ممارستهما طوعا أو كرها لصاحل الوزراء وقادة
اجليش وأمراء االطراف ،حبيث مل يبق "للخلفاء" إال موقع رمزي صوري ال حول هلم فيه وال طول 138.ورغم
أن عملية التفويض كانت غالبا قسرية وبالتايل فإهنا كانت غري شرعية ،ومناقضة باملرة للصالحيات الواسعة
واملطلقة اليت كان يعطيها املاوردي للخلفاء ،إال أنه ،وانطالقا من االعرتاف بسياسة األمر الواقع ،كان يضفي
عليها ثوبا من الشرعية ،وحياول تربيرها باالضطرار والعجز والضرورة139 .
ً
 -3أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ( : )1263-1328الشريعة والشرعية
ولد ابن تيمية يف حران سنة  1263بعد مخسة أعوام من سقوط اخلالفة العباسية يف بغداد ،يف أوج الغزو
املغويل للبالد االسالمية ،وانتقل والده اىل دمشق سنة  1269بعد انسحاب املغول منها ولكنهم مل يلبثوا أن
عادوا اليها بعد إسالمهم سنة  1299بقيادة قازان ،فوجد ابن تيمية نفسه يف خضم الصراعات السياسية
والدينية اليت كانت تعصف مبصر والشام ،فمن ناحية كان املماليك يتعاقبون على السلطة يف انقالبات
عسكرية متتالية ال يلبث أحدهم فيها سوى بضعة شهور أو بضع سنني .ومن ناحية أخرى كانت الفرق
االسالمية (أهل احلديث واألشاعرة واجلهمية والفالسفة والصوفية والشيعة) يتصارعون فيما بينهم ،فقام ابن
تيمية بالدفاع عن مذهب أهل احلديث معتربا اياهم "الفرقة الناجية " الوحيدة بني املسلمني ،وتوجه ملقاتلة
137

 -املصدر  ،ص35

 - 138فقد قام هارون الرشيد ،عند توليه للسلطة ،بتفويض الوزارة ليحي بن خالد الربمكي تفويضاً عاماً ،وقال له":قد
قلدتك أمر الرعية ،و أخرجته من عنقي إليك ،فاحكم يف ذلك مبا ترى من الصواب ،و استعمل من رأيت ،و اعزل من
رأيت  ،و أمض األمور على ما ترى" .ودفع إليه خامته .مث تبعه عدد من اخللفاء العباسيني .راجع :تاريخ الطربي ج4
ص 620و ص 664
139
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 -املاوردي ،األحكام السلطانية ،ص 40 -39

الشيعة يف جبيل وكسروان .ولكنه مل يسلم من عداء السنة األشاعرة الذين اهتموه بالبدعة والضالل لقوله
بالتجسيم ،فامتحن بالسؤال عن معتقده سنة  1305يف مصر بأمر السلطان بيربس اجلاشنكري الذي حبسه
يف قلعة صالح الدين يف القاهرة مث يف برج االسكندرية ،وملا توىل امللك الناصر ابن قالوون سنة 1309
أطلق سراحه وأعا ده اىل دمشق ،ولكن فتاواه املختلفة والسيما املتعلقة بالطالق بالثالث مل تعجب بقية
العلماء السنة الذي ضغطوا على السلطان ملنعه من االفتاء مطلقا ،وعندما مل ميتثل ألمر السلطان حبس
بقلعة دمشق سنتني وأشهرا حىت مات يف السجن140 .
ويف ذلك اجلو السياسي املضطرب اخلاضع ملنطق القوة ،مل يكن يوجد أي معىن للحديث عن الشورى
واخلالفة والشروط املثالية للحاكم ،وال سيما بعد أن تنازل الفقهاء السنة قبل ذلك عن كل شروطهم اليت
وضعوها للخلفاء ولطرق جميئهم للسلطة ،وقبلوا باألمر الواقع وحبكومة املتغلب حىت لو كان فاسقا فاجرا141.
وقد فشلت حماولة إعادة نظام اخلالفة رغم استدعاء املماليك لبقايا العباسيني اىل مصر حيث أقاموا "خالفة
عباسية" جديدة ليس هلا من األمر شيء سوى اإلسم .ولذلك قام ابن تيمية بالرتاجع عن فكر اخلالفة
السين الذي تبلور يف بغداد منذ قرون ،وعاد اىل الفكر السياسي السين األول املوافق ألهل احلديث واإلمام
أمحد بن حنبل وأيب احلسن األشعري ،ومل يعرتف بتلك "اخلالفة" وال بأولئك "اخللفاء" العباسيني واألمويني
كخلفاء شرعيني ،وذلك بناء على احلديث املنسوب اىل الرسول والذي يقول بأن اخلالفة الراشدة تستمر
ثالثني سنة فقط  ،واهنا ستختلط بعد ذلك بامللك أو تتحول اىل ملك عضوض أو جربي .ومن هنا مل
خيض ابن تيمية يف اجلدل الذي كان يدور بني الفقهاء واملتكلمني السابقني والالحقني حول منبع الشرعية
للخلفاء هل هو النص؟ أم الشورى؟ أم العهد؟ أم القوة والغلبة؟ وذلك ألن النتيجة كانت دائما واحدة هو
احلكم ال قائم على القوة .ورأى ابن تيمية أن شرعية أي حكم تعتمد على مدى التزامه بالشريعة اإلسالمية.
و"بذل قصارى جهده لتحويل األنظار من شخص "اإلمام" اىل "الشريعة" "فاإلمام ليس مركز الشرعية ،وامنا
الشريعة هي املعيار لشرعية اي نظام كان".كما يقول الدكتور حسن كوناكاتا142.
140

 -ملزيد من التفاصيل راجع موقع ابن تيمية على العنوان التايل/http://www.taimiah.org :

141

 -كمثال على ذلك ،انظر ابن قدامة  :1232الكافي – كتاب أهل البغي  ،ج 4ص 146

142

 -كوناكاتا ،حسن  :1994النظرية السياسية عند ابن تيمية ،ص 180
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ورفض ابن تيمية رأي املعتزلة واألشاعرة ومعظم أهل السنة الذين كانوا ينظمرون ملبدأ الشورى ،فقال خالفا
هلم :أن إمامة أيب بكر قائمة على النص من النيب وليس على الشورى أو االنتخاب 143 .وأن إمامته وإمامة
اخللفاء الراشدين بعده أيضا كانت قائمة على القوة والغلبة ،وأن اإلمام  ،أي إمام ،هو من يكون "صاحب
يد وسيف يطاع طوعا وكرها" 144.و" أن االمام الذي يطاع هو من كان له سلطان ،سواء كان عادالً أو
145
ظاملا".
وقد توصل ابن تيمية من خالل هذه الرؤية اىل جواز قيام األنظمة السياسية على أساس القوة والقهر
والغلبة "وأما نفس الوالية والسلطان فهما عبارة عن القدرة احلاصلة ،وهي قد حتصل على وجه حيبه اهلل
ورسوله كسلطان اخللفاء الراشدين ،وقد حتصل على وجه فيه معصية كسلطان الظاملني".
147
كان يعتقد بأن "الوالة نواب اهلل على عباده ،ووكالء العباد على نفوسهم" .

146

ومع ذلك فقد

وبعد رفضه لنظرية اخلالفة التقليدية ،طرح ابن تيمية نظرية جديدة هي خالفة األمة ،وقيامها بالدور
احلضاري االسالمي الذي أناطه املاوردي باخللفاء ،أو أناطه الشيعة باإلمام املعصوم 148.وذهب اىل أبعد
من ذلك فقال بعصمة األمة بدال من اإلمام  149.وكان يفرتض هبذا الرأي أن يقوده اىل إعطاء دور مرجعي
أكرب لألمة يف مقابل احلاكم ،ولكنه مل يفعل رمبا ألن الظروف التارخيية مل تكن تسمح بذلك ،إضافة اىل أنه
مل يكن يعرتف مبعظم الفرق اإلسالمية أهنا على احلق ما عدا "أهل احلديث" فكيف يعطيها دورا سياسيا
إجيابيا يف اختيار احلاكم أو مراقبته وحماسبته وتغيريه؟ .ولذلك التزم ابن تيمية باملوقف السين العام القائل
بوجوب الطاعة للحاكم الفاسق الظامل ،ومل جيز مقاتلته بالسيف ،استنادا اىل "األحاديث الصحيحة

143

 -ابن تيمية ،منهاج السنة ج 4ص 232

144

 -ابن تيمية ،مجموع الفتاوى  ،ج 1ص 135

145

 -املصدر  ،ج 1ص 149

146
147
148

 ابن تيمية ،منهاج السنة النبوية ج  1ص 142 -141 -ابن تيمية ،السياسة الشرعية ،ص 14

 -ابن تيمية ،منهاج السنة النبوية ج  3ص 270

 - 149املصدر  ،ص 272
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املستفيضة عن النيب (ص)" .كما يقول 150.وبناء على ذلك كان يطالب الناس بدفع احلقوق للسالطني وإن
كانوا ظاملني 151 .ويوجب الطاعة للحكام الذين يأخذون البيعة كرها وقسراً 152 .ويرفض أية معارضة هلم
153.
إن هذا املوقف ينسجم مع "املشهور يف مذهب اهل السنة أهنم ال يرون اخلروج على األئمة وقتاهلم
بالسيف ،وإن كان فيهم ظلم" 154.ولكنه يتناقض يف احلقيقة مع دعوة ابن تيمية لتطبيق الشريعة ،اليت كان
يفرتض أن تدفعه باجتاه التنظري لقيام الثورات على احلكام الفسقة والظاملني .وال سيما أن اإلمام مل يعد حمور
الشرعية ،وامنا العمل بالشريعة .ويبدو أن ابن تيمية تدارك األمر يف وقت متأخر ومل يعد يدين اخلروج على
احلاكم  ،اذا كان اخلارج قويا وملتزما بالشريعة اإلسالمية ،وكان يرفض االجنرار لقتال اخلوارج ،بسبب احتمال
155
اعتمادهم على الشبهة والتأويل .وقد نفى وجود أي حديث صحيح يأمر بقتال اخلارجني على االمام.
 -4التيار االسالمي الديمقراطي
شهد الفكر السياسي السين ،يف القرن التاسع عشر ،تطورا جذريا كبريا ،نتيجة احتكاكه بالتجارب
الدميقراطية الغربية ،فارتفعت اصوات عدد من املفكرين املسلمني من أمثال رفاعة الطهطاوي وعبد الرمحن
الكواكيب ومجال الدين االفغاين ورشيد رضا ،تطالب بالشورى أو الدميقراطية والدستور وتطوير نظام الدولة
العثمانية من سلطاين مطلق اىل نظام دستوري قائم على االنتخابات يف ظل السلطنة العثمانية ،وجنح

150

 -ابن تيمية ،السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية ،ص  5-4و ص 76

151

 -املصدر ،ص  28و مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ج  35باب اخلالفة وامللك ،ص 9 – 8

152

 املصدر ،ج  35باب اخلالفة وامللك ، ،ص  10و ص  11وص 12 -املصدر ،ص 30

154

 -ابن تيمية :االستقامة  ،ج 1ص 330

155

 -ابن تيمية ،مجموع الفتاوى  ،ج 4ص 452 – 450

153
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االصالحيون يف إقناع السلطان عبد احلميد الثاين بسن أول دستور عثماين سنة 1877م  156.وقد قلص
ذلك الدستور من صالحية السلطان ،وفصل بني السلطات الثالث ،وأعطى السلطة التنفيذية للصدر
األعظم (رئيس الوزراء) ونص على تشكيل برملان وإجراء انتخابات ،وضمن استقالل القضاء 157.ولكن
السلطان تراجع عنه بعد عام ،وأعلن عن حل الربملان وتعليق الدستور إىل أجل غري مسمى .وكانت لديه
خماوف من استغالل الغرب للدميقراطية من أجل التدخل يف الواليات العثمانية األوربية اليت يغلب عليها
املسيحيون ،والعمل على انفصاهلا .ولذلك سعى إلحياء الرابطة اإلسالمية ،يف داخل الدولة العثمانية
وخارجها ،وأوفد لذلك وفوداً إىل مصر وتونس واهلند وأفغانستان وإندونيسيا والصني ،لالستغاثة باملسلمني
ودعوهتم إىل التضامن والتحالف ضد اخلطر األورويب ،حتت شعار "اخلالفة" و"اجلامعة اإلسالمية" .وأعلن أنه
158
"خليفة" لكل املسلمني .وكان بذلك ،أول سلطان عثماين يعلن "اخلالفة" رمسيا ويدعو إىل مبايعته.

156

 -الشاذيل ،حممود ثابت  ،1989المسألة الشرقية دراسة وثائقية عن الخالفة العثمانية  ،1923 - 1299ص

 136مكتبة وهبة  ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1989
 - 157وقد أمر السلطان عبد احلميد بوضع الدستور موضع التنفيذ ،فأجريت انتخابات عامة ،وتألف جملس األعيان من
عضوا ،واجتمع الربملان رمسيًا يف  19مارس 1877م.
ً 26
158

 -وتعزيزا هلذا التوجه أصدر املفيت أبو اهلدى الصيادي احلليب ،بياناً جاء فيه" :إن اخلالفة ضرورة إميانية انتقلت شرعا

من أيب بكر إىل العثمانيني ،وان اخلليفة هو ظل اهلل على األرض ومنفذ أحكامه ،وبأن واجب مجيع املسلمني أن يطيعوه وأن
يكونوا له من الشاكرين إذا أصاب ،ومن الصابرين إذا اخطأ" .األنصاري ،فاضل  ،2000قصة الطوائف ،ص  424دار
الكنوز األدبية  ،بريوت ،الطبعة األوىل .وكان السلطان العثماين األسبق عبد اجمليد قد استخدم شعار اخلالفة يف مقاومة مترد
وايل مصر حممد علي باشا ،عندما استفىت مفيت السلطنة سنة  1839قائال ":ما الذي جاء به الشرع الشريف من األمر
بطاعة أمري املؤمنني وخليفة رب العاملني؟ ..ما الذي جاء به الشرع الشريف يف عقاب العامل املارق عن طاعة خليفته
وسلطانه؟ هل يكون اخلليفة مسئوال عن دم ذلك املارق أمام اهلل والناس" فأجابه املفيت بقوله":ثبت خروج حممد علي وولده
فحق العقاب عليهما كما حق على سائر من حذا حذومها يف شق عصا طاعة أمري املؤمنني
إبراهيم عن طاعة سلطاهنما َّ ،
وخليفة رسول رب العاملني" .الخالفة اإلسالمية ،للمستشار حممد سعيد العشماوي ،ص 376
70

ولكن مواجهة السلطان ملطامع االستعمار الغريب ،ودعوته للخالفة اقرتنت مبناوءته للدميقراطية يف الداخل،
159
حيث حاول اهتام دعاة االصالح الدميقراطي بالعمل على تقويض الدولة العثمانية.
وبقي السلطان عبد احلميد الثاين مصراً على موقفه الرافض لإلصالحات الدميوقراطية ،مدة ثالثني عاما،
حىت قام انقالب عسكري خريف عام  1908بإجباره على إعادة العمل بالدستور واجراء انتخابات
برملانية.

160

الوثيقة الدستورية
وقام أعضاء يف الربملان الرتكي العثماين اجلديد  ،مبراجعة شاملة لفكر اخلالفة واستبداله بالفكر الدميقراطي،
وأعدوا وثيقة قانونية وفقهية مهمة تؤصل للفكر الدميقراطي على قاعدة إسالمية ،وأعلنوا رفضهم لقيام الدولة
االس المية على أساس القوة والقهر والغلبة والوراثة ،وأكدوا على ضرورة الشورى وقيام اخلالفة على أساس
التعاقد االجتماعي أو الوكالة عن األمة 161 .وأكدوا على كون اخلالفة عقد وكالة بني األمة واإلمام ،وأهنا ال
تنعقد إال باالنتخاب والبيعة" .ألن الشريعة مل تعط ألحد صالحية التصرف على العامة رأسا .وال حيق له
التصرف فيها ما مل ختوله األمة هذه الصالحية" 162.وقالوا":إن اخلليفة يأخذ قوة الوالية العامة من األمة
رأسا" 163.وأجازوا بناء على ذلك "عزل األمة للخليفة إذا أساء العمل يف وظيفته" 164.وشنوا هجوما عنيفا
 - 159حيث كتب قائالً ":التجديد الذي يطالبون به حتت اسم اإلصالح سيكون سببا يف اضمحاللنا .ترى ملاذا يوصي
أعداؤنا الذين عاهدوا الشيطان هبذه الوصية بالذات .الشك إهنم يعلمون علم اليقني أن اإلصالح هو الداء وليس الدواء،
وأنه كفيل بالقضاء على هذه اإلمرباطورية".العزاوي ،قيس جواد  1994الدولة العثمانية قراة جديدة لعوامل االنحطاط،
ص  76الدار العربية للعلوم ،بريوت ،الطبعة الثانية 2003

160

 -اخلطيب ،أنور ،النظم السياسية ،ص 351

163

 -املصدر ،ص 230

164

 -املصدر ،ص 227

 - 161وجيه كوثراين  ،1996الدولة والخالفة في الخطاب العربي أبان الثورة الكمالية في تركيا ،ص  ،220دار
الطليعة بريوت  1996الطبعة األوىل
 - 162املصدر ،ص 225
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على طريقة القهر والغلبة يف الوصول إىل السلطة 165 .كما رفضوا انتقال اخلالفة باإلرث "إذ أهنا وكالة وهي
ال تورث يف زمن من األزمان" 166.وطالبوا مبحاسبة "اخلليفة" واعتباره مسئوال غري مقدس لعدم وجود
شخص مقدس أيا كان يف اإلسالم ،واملقدس هو اهلل جل شأنه 167 .وأدان النواب األتراك تصرف اخللفاء
168
بالبالد كيف شاءوا كأهنا أمالكهم اخلاصة أو استعمال األمة كخدام هلم وأتباع.
وأصدروا وثيقة مهمة متثل خالصة فكر النهضة اإلسالمية ،ورواد احلركة اإلصالحية من أمثال خري الدين
التونسي والطهطاوي والكواكيب ومجال الدين األفغاين واإلمام حممد عبده وتلميذه الشيخ حممد رشيد رضا
وغريهم من املفكرين املسلمني الذين رفضوا االستبداد العثماين باسم اخلالفة ،ونادوا بالتطور الدميقراطي يف
إطار اإلسالم .وكان أولئك الرواد قد ناقشوا ورفضوا كثريا من الفتاوى الدستورية السلبية السابقة اليت جتيز
انتخاب اإلمام بواسطة شخص واحد أو عدة أشخاص 169 .وطرحوا مفهوما واسعا ألهل احلل والعقد،
أ قرب إىل املفهوم الدميقراطي احلديث ،ويتضمن مفهوم ":أهل الشورى من زعماء املسلمني" 170.وختلوا عن
النظرية السنية التقليدية بوجوب طاعة اإلمام مهما كان ظاملاً أو فاسقاً 171 .أو القول بشرعية االستيالء
172
على السلطة بالقوة ،واملنافية للدميقراطية بشدة ،فأكدوا أن الشورى هي قاعدة احلكم يف اإلسالم.
وكان من املتوقع ان تغري تلك التجربة وجه العامل االسالمي ،لكنها مل تستمر بسبب قيام مصطفى كمال
أتاتورك بإلغاء اخلالفة العثمانية وإعالن (اجلمهورية الرتكية) العلمانية املعادية لالسالم يف عام 1924م.
165

 املصدر ،ص 227 املصدر ،ص 226 املصدر ،ص 229 -املصدر ،ص 238

169

 -رشيد رضا ،الخالفة أو اإلمامة الكبرى  ،ص 55تراث الفكر السياسي اإلسالمي ،مجع واعداد يوسف أيبش و

166
167
168

كوسوجي ياسوشي 2005 ،بريوت  ،تراث
 - 170املصدر ،ص 57
171
172

 -املصدر ،ص65

 -املصدر ،ص  80وانظر أيضا :السنهوري عبد الرزاق ،يف كتابه :فقه الخالفة ،وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية،

الذي قدمه كأطروحة دكتوراه يف جامعة السوربون يف باريس ،سنة 1926
72

وبالرغم من أن سقوط "اخلالفة" شكل صدمة كربى للعامل اإلسالمي (السين) فان األحزاب واحلركات اليت
قامت كرد فعل على ذلك وهدفت اىل إعادة اخلالفة  ،كجماعة اإلخوان املسلمني  ، 173مل ترفض
الدميقراطية ،وامنا أكدت على ضرورة احرتام مباديء احلكم الدستوري ،كما قال اإلمام حسن البنا مؤسس
االخوان املسلمني" :يعتقد اإلخوان املسلمون أن نظام احلكم الدستوري هو أقرب نظم احلكم القائمة يف
العامل كله إىل اإلسالم ،وهم ال يعدلون به نظاما آخر" 174.و" إن النظام النيايب يقوم على مسئولية احلاكم
وسلطة األمة واحرتام إرادهتا ،وانه ال مانع فيه من وحدة األمة واجتماع كلمتها ...وعلى هذا فليس يف قواعد
هذا النظام النيايب ما يتناىف مع القواعد اليت وضعها اإلسالم لنظام احلكم ،وهو هبذا االعتبار ليس بعيدا عن
النظام اإلسالمي وال غريبا عنه" 175.وقد قام "االخوان املسلمون" يف مصر ويف العراق ويف بالد أخرى
باملشاركة يف االنتخابات الربملانية والرئاسية ،ودخلوا يف العمليات الدميقراطية هنا وهناك.
الخالصة
تبىن أهل السـنة األوائـل األحاديـث الـيت راجـت يف عهـد األمـويني والـيت تتحـدث عـن ضـرورة الطاعـة للحـاكم
املتغلب حىت لو كان ظاملا فاسقا ،ووجوب االعرتاف باحلاكم الـذي يسـيطر بـالقوة علـى املسـلمني ،ولكـنهم مل
يعرتفـوا بصــفة "اخلالفــة" للحكــام األمــويني والعباســيني ،بــل قصــروها علــى اخللفــاء الراشــدين األربعــة .بينمــا قــام
الفقهــاء السياســيون الســنة يف وقــت متــأخر (يف القــرن احلــادي عشــر) بإضــفاء ثــوب اخلالفــة الدينيــة علــى مجيــع
مــن تــوىل الســلطة مــن األمــويني والعباســيني ،رغــم أهنــم حــاولوا أيضــا أن ينظمــروا للشــورى ،تــأثرا بفكــر املعتزلــة ،
ولك ــنهم تراخ ـوا يف دع ــوهتم تل ــك وختل ـوا ع ــن أه ــدافهم بقب ــوهلم مبب ــدأ العه ــد م ــن اإلم ــام الس ــابق اىل الالح ــق،
وبإمكانية تعيني اإلمام اجلديد ببيعة واحد أو أثنني أو ثالثة أو أربعة أو أقـل أو أكثـر ،كمـا قبلـوا أيضـا حبكومـة
املتغلب الظامل .وبعد سقوط اخلالفة العباسية يف بغداد ،قام فريق آخر مـن الفقهـاء السـنة  ،بـالعودة اىل الفكـر
 - 173كما قال اإلمام حسن البنا مؤسس االخوان املسلمني":إن إعادة اخلالفة فرض عني على كل مسلم ومسلمة" .و"إن
اإلخوان يعتقدون أن اخلالفة رمز الوحدة اإلسالمية ،ومظهر االرتباط بني أمم اإلسالم ،وأهنا شعرية إسالمية جيب على
املسلمني التفكري يف أمرها واالهتمام بشأهنا ...واإلخوان املسلمون هلذا جيعلون فكرة اخلالفة والعمل إلعادهتا يف رأس
مناهجهم" .اإلمام حسن البنا ،رسالة (إسالمنا) للمؤمتر اخلامس لإلخوان املسلمني ،ص 50 - 49
 - 174املصدر  ،ص 41
 - 175املصدر ،ص791 -789
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الســين األول بإعطــاء الشــرعية السياس ــية واالع ـرتاف بــأي حــاكم متغلــب بغــض النظ ــر عــن مؤهالتــه الش ــرعية
وطريق ــة وصـ ـوله اىل الس ــلطة .وك ــان عل ــى رأس ه ــذا الفري ــق الفقي ــه الس ــلفي اب ــن تيمي ــة .وأخـ ـريا تط ــور الفك ــر
السياســي الســين حنــو الشــرعية الدســتورية والتمثيــل الــدميقراطي وانتخــاب االمــام مــن قبــل األمــة ،كمــا جتلــى يف
الوثيقة الدستورية الرتكية.

الفصل الثالث :النظريات الشيعية حول الشرعية السياسية
-2

نظرية الحق اإللهي المباشر لدى الشيعة االمامية

تكشف النصوص والروايات اليت يتداوهلا الشيعة األوائل عن اإلمام علي بن أيب طالب وابنيه احلسن
واحلسني ،عن إميان الثالثة بالشرعية "الدستورية" القائمة على الشورى بدال من الشرعية "الدينية" القائمة
على النص والتعيني من قبل النيب .وقد استعرضنا تلك النصوص يف الفصل األول يف (مفهوم االمام علي
للشرعية السياسية) .وميكن ان نضيف اليها فكر احلركات الشيعية يف مطلع القرن الثاين اهلجري (كالفرقة
البرتية واجلارودية والسليمانية واحلسينية) اليت كانت تؤمن بأولوية علي وأهل البيت باخلالفة لقرهبم من رسول
اهلل.

176

ولكنها ال تؤمن بالنص الصريح عليه من النيب ،بل تؤمن بالشورى بشكل أو

بآخر177.

ولكن الشيعة آمنوا بعد ذلك ،يف القرن الثاين اهلجري ،بعدة نظريات حول الشرعية السياسية ،وانقسموا
يف ذلك اىل عدة فرق رئيسية ،منها الزيدية (نسبة اىل االمام زيد بن علي بن احلسني) الذين كانوا يقولون

 - 176الكليين ،حممد بن يعقوب بن اسحاق ( )940الكافي ،كتاب الحجة ،باب أن اإلمام يعرف اإلمام الذي يكون
بعده .ح رقم  5و  6و  7والصفار ،بصائر الدرجات ،ج  10باب  2وباب  3موقع امليزان  ،على العنوان التايل:
http://mezan.net/books/kafi.html
 - 177ملزيد من التفصيل راجع كتاب "التشيع السياسي والتشيع الديني" للمؤلف ،الفصل األول ،ص 40 – 30
االنتشار العريب ،بريوت 2009
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بنظرية احلق اإلهلي غري املباشر ،أي حق أهل البيت باخلالفة من دون نص ومن دون حتديد يف شخص
معني ،وهم يشرتكون مع العباسيني الذين كانوا يذهبون اىل هذا الرأي ،ولكنهم حيصرون االمامة يف أبناء علي
وليس يف عموم اهلامشيني .ولذلك اعترب أئمة الزيدية أنفسهم أوىل من العباسيني باخلالفة ،وقاموا بعدة ثورات
ضدهم ،كالثورة اليت قام هبا حممد بن عبد اهلل ذو النفس الزكية ( )762 – 718يف احلجاز والبصرة ،ضد
اخلليفة العباسي أيب جعفر املنصور ( )754-775وكتب اليه رسالة يطالبه فيها بتسليم السلطة اليه باعتباره
حفيد علي والرسول ،فرد عليه املنصور بأن العلويني هم أبناء فاطمة والعم أوىل من أبناء البنت ،وال حيق هلم
مرياث رسول اهلل.

178

وكان هؤالء (الزيدية) يشكلون يف القرنني اهلجريني الثاين والثالث أكثرية املعارضة الشيعية ،وجنحوا يف إقامة
عدة دول هلم يف طربستان واليمن.
وأما الفرقة الرئيسية اليت انتشرت بعد ذلك وبقيت حىت اليوم فهي الفرقة (اجلعفرية االمامية) وقد ولدت
هذه الفرقة يف خضم الصراع الذي نشب بني العلويني حول الشرعية السياسية يف القرن الثاين اهلجري ،عندما
قام بعض أبناء احلسني بادعاء شرعية أقوى من جمرد "القرابة" و"البنوة" اليت كان يتبناها العباسيون واحلسنيون
والزيديون ،وقالوا باحلق اإلهلي املباشر ،بناء على القول بنص النيب على اإلمام علي يف غدير خم باإلمامة،
واستمرارها يف البيت احلسيين اىل يوم القيامة .وقد افرتقت هذه الفرقة عرب التاريخ اىل فرقتني رئيسيتني مها
(االمساعيلية) اليت جنحت يف اقامة الدولة الفاطمية يف مشال افريقيا ( )1171- 909و(املوسوية – االثنا
عشرية) واليت سنركز عليها احلديث ألهنا ذات عالقة بالدولة االيرانية املعاصرة.
محطات في الفكر السياسي اإلمامي
وسوف يتم الرتكيز على أبرز أربع حمطات يف الفكر االمامي تتمثل يف أربع شخصيات أسهمت يف بنائه،
وهي:
 - 178األشعري ،سعد بن عبد اهلل القمي (حوايل  :)900المقاالت والفرق  ،ص  67مكتبة املصطفى:
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=i000325.pdf
75

 -1اإلمام حممد بن علي الباقر (  )733-676مؤسس الفكر اإلمامي واملذهب "اجلعفري" الذي اشتهر
باسم ابنه جعفر الصادق (.)765
 -2الشيخ حممد بن النعمان املفيد ( )1022 – 947مؤسس املرجعية الدينية يف ظل "غيبة" اإلمام الثاين
عشر "حممد بن احلسن العسكري".
 -3الشيخ أمحد النراقي ( )1829 – 1771مؤسس نظرية "والية الفقيه" اليت أصبحت بديال كامال عن
نظرية "اإلمامة اإلهلية".
 – 4الشيخ حممد حسني النائيين ( )1936 - 1860منظر حركة "املشروطة" أو "الدستورية"

 -1اإلمام حممد بن علي الباقر (  : )733-676نظرية اإلمامة اإلهلية
يقول الشيعة اإلمامية بأن النص على اإلمام علي واإلمامة اإلهلية مت من قبل النيب بصفته الرسالية كجزء ال
يتجزأ من االسالم .وتتحدث الروايات اليت مجعها حممد بن يعقوب الكليين ( )940يف كتابه "الكايف" عن
قيام االمام حممد بن علي بن احلسني الباقر ،الذي كان يقطن املدينة يف احلجاز ،بالدعوة اىل نظرية "اإلمامة
اإلهلية" بعد وفاة أبيه (سنة  ،)713يف الوقت الذي كان العباسيون واحلسنيون يستعدون للثورة ضد األمويني
مطلع القرن األول اهلجري.
وبناء على ما يروي الكليين ،فقد اعتمد الباقر يف تأسيس نظرية "اإلمامة اإلهلية" على "حديث الغدير"
الذي نطق به النيب األكرم يف طريق عودته من حجة الوداع عند غدير ماء يقال له "خم" تأييدا لعلي بن أيب
طالب ،بعد حدوث خالف بينه وبني بعض الصحابة  ،فقال النيب" :من كنت مواله فهذا علي مواله ،اللهم
وال من وااله وعاد من عاداه" .وهذا حديث يرويه اإلمام أمحد بن حنبل ومسلم وعلماء سنة آخرون،
ولكنهم يعتربونه حديثا يف واقعة وال يرون فيه معىن سياسيا أو تنصيبا لعلي باخلالفة من بعده ،ولكن الباقر
يرويه بإضافة خاصة تصرح بتنصيب النيب لعلي "إماما" للمسلمني 179.كما اعتمد الباقر يف تأسيس نظرية
اإلمامة على "حديث الثقلني" الذي رواه عن النيب هبذه الصيغة" :إين تارك فيكم الثقلني ،أما إن متسكتم
179
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 -الكليين ،الكافي ،كتاب الحجة ،باب ما نص اهلل ورسوله على األئمة واحدا بعد واحد ، ،ح رقم 6

هبما لن تضلوا :كتاب اهلل وعرتيت أهل بييت  ،فإهنما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض" .وهو حديث ورد بعدة
صيغ واعتمد العباسيون يف بناء شرعيتهم السياسية عليه أيضا ،كما مر آنفا يف الفصل الثاين 180.ولكن
الباقر قال بأن املقصود من العرتة" :األئمة من ذرية الرسول" 181.وقام بتفسري كلمة "أهل البيت" الواردة يف
القرآن الكرمي يف سورة األحزاب" :إمنا يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا" بأن
املقصود منها" :األئمة" من نسل الرسول ،الذين أوصى هبم وأمر باتباعهم 182.واعتمد الباقر أيضا على
تأويل آية "أولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض" ( 8:75و )33:6الواردة بشأن الوراثة املالية ،ليفسرها بـ
"اإلمرة" وخيصصها بذرية النيب الذين هم أوىل باألمر ،كما قال.

183

ويستعني االمامية يف استدالهلم على نظرية النص على االمام علي بوصية النيب له ،وهي رواية يتفق عليها
السنة والشيعة  ،وتقول بأن الرسول أوصى يف آخر ساعات حياته البن عمه علي بن أيب طالب .ولكن ال
يوجد يف هذه الوصية أية اشارة اىل موضوع احلكم واخلالفة ،وامنا كانت وصية أخالقية ،وحمدودة يف القضايا
الشخصية وقضاء الديون .ولذلك عرض النيب  -كما يقول اإلمام جعفر الصادق  -الوصية يف البداية على
عمه العباس ،فأشفق منها ورفض أن يتحملها ،فأوصى النيب اإلمام علي وأعطاه خامته وممتلكاته اخلاصة،
وأمره بأداء ديونه 184.وقد طلب العباس من علي ،أن يسأل النيب  :فيمن يكون هذا األمر؟ فإن كان فينا
 -180الطربي ،ج 4ص 346
181

 -الكليين ،الكافي ،الروضة ،ح رقم  6 - 5494و ح رقم 597 ،وقد ورد عن االمام أمحد بن حنبل يف املسند

عدة روايات مشاهبة ،تطرقنا اليها سابقا

 - 182الكليين ،الكافي ،الروضة ،ح رقم 6 - 5494
 -183الكليين ،الكافي ،كتاب الحجة ،باب ما نص اهلل ورسوله على األئمة واحدا بعد واحد ،ح رقم  2و باب من ادعى
اإلمامة وليس هلا بأهل ،ح رقم  1و ح رقم  3و باب ما نص اهلل ورسوله على األئمة واحدا بعد واحد ،ح رقم  2و باب
ما عند األئمة من سالح رسول اهلل  ،ح رقم  1وكتاب الروضة ،ح رقم 362

 - 184الكليين ،الكافي ،كتاب الحجة ،باب ما عند األئمـة مـن سـالح رسـول اهلل ،ح رقـم  9و ج  1ص  236واملفيـد،
حممد بـن حممـد بـن النعمـان ( :)1022األماالي ،ص ، 220اجمللـس رقـم ،21واإلرشااد ،ص  188مكتبـة يعسـوب الـدين،

على العنوان التايل:
http://www.yasoob.com/books/htm1/m013/11/no1173.html
77

علمنا ذلك ،وإن كان يف غرينا أمر به فأوصى بنا .فقال علي :إين واهلل ال أفعل ،واهلل لئن منعناه ال يؤتيناه
أحد بعده185.
ويقول الشيعة االمامية إن النيب أراد أن يوصي يف آخر ساعات حياته وأنه طلب دواة وكتابا ليكتب كتابا
"ال تضلون بعده أبدا" ،ولكنه عدل عنه بعد حدوث لغط بني احلاضرين 186.وهي رواية يذكرها البخاري عن
ابن عباس  ،ولكنها رواية غامضة ال حتمل أية داللة على النص ،إذ أهنا تقول أن النيب أراد أن يوصي ولكنه
يف النهاية مل يوص بشيء أو اىل أحد ،ومل يعرف أحد بالضبط اىل ماذا كان يهدف النيب.
وإضافة اىل ذلك ،فان نظرية االمامة االهلية تفتقر اىل أدلة قوية تثبت النص على كل واحد من األئمة
اآلخرين (االثين عشر) .وحسبما ينقل الكليين فان االمام حممد الباقر واجه مشكلة كبرية وثغرة خملة يف
نظرية اإلمامة ،ألن أباه علي بن احلسني كان قد اعتزل السياسة ومل يدَّع اإلمامة ،يف الوقت الذي كان عمه
حممد بن احلنفية يقود الشيعة بعد مقتل احلسني يف كربالء ،وورثه ابنه أبو هاشم عبد اهلل يف قيادة الشيعة يف
بداية القرن الثاين اهلجري (الثامن امليالدي) ،وهنا كان على الباقر أن يثبت "اإلمامة" ألبيه أوالً قبل أن يقوم
بادعائها وحصرها يف الساللة احلسينية .وبناء على ما يقول الكليين فقد قام الباقر باحلديث عن معجزة
وقعت ألبيه وأثبتت إمامته ،وهي عبارة عن حتدث "احلجر األسود" يف الكعبة مع أبيه والسالم عليه
باإلمامة 187.وأ ما يف عملية إثبات اإلمامة لنفسه من بني إخوانه العشرة ،فقد اعتمد الباقر على دعوى وراثة
188
سالح رسول اهلل ،وبعض الكتب من أبيه.
189

وأضفى الباقر على "األئمة من أهل البيت" صبغة دينية فقال إهنم "ورثة الكتاب.

ورفع أمرهم إىل مرتبة
190

األركان املهمة يف اإلسالم ،ك الصالة والزكاة والصوم واحلج ،بل قال أن الوالية هلم أهم من كل ذلك.
191

وأهنا واجب ديين مقدس ،ودعا الشيعة لتقدمي الوالء له ،والتصديق بإمامته اخلاصة من اهلل.
185

 -ابن هشام ،ج  4ص  1069والبخاري ،حديث رقم  4447والطربي ،ج 4ص 194 ، 313

186

 -البخاري ،حديث رقم  3168و  4431و 4432

187

 -الكليين ،الكافي ،كتاب الحجة ،باب ما يضل به بني دعوى احملق واملبطل يف أمر اإلمامة ،ح رقم 5

188
189
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 املصدر ،باب ما عند األئمة من سالح رسول اهلل ومتاعه ،ح رقم 1 -املصدر ،باب يف أن من اصطفاه اهلل من عباده وأورثهم كتابه هم األئمة ،ح رقم 1و 2و 3

ويبدو ان االمام حممد الباقر لعب دورا كبريا يف تأسيس نظرية "اإلمامة اإلهلية" اليت أعطت الساللة العلوية
احلسينية "شرعية دينية" ال مثيل هلا يف االسالم ،و"حقا إهليا مباشرا يف احلكم" .وكانت النتيجة األوىل لتلك
النظرية رفض الشورى أو (الشرعية الدستورية) ،وأي دور سياسي لألمة يف انتخاب اإلمام ،ما عدا التسليم
والطاعة لإلمام "املعني من قبل اهلل" .كما أدت اىل تطور الشيعة من حزب سياسي اىل طائفة دينية ،مبا
تضمنته من اعتقاد ديين باإلمامة اإلهلية ،وإدانة عملية الشورى اليت حدثت يف السقيفة ،واعتبار اخللفاء
الثالثة األوائل (أيب بكر وعمر وعثمان) "مغتصبني للسلطة" من "صاحب احلق اإلهلي اخلليفة األول علي".
ولكن ما أن انطلقت نظرية "اإلمامة اإلهلية" يف القرن الثاين اهلجري حىت تعرضت لتحديات وعقبات
وانقسامات متتالية نظرا لغموض النص حول كل إمام .وحدث أهم انقسام يف صفوف اإلمامية بعد وفاة
جعفر بن حممد الصادق ( )765حيث ذهب فريق من شيعته اىل ابنه إمساعيل ( )760الذي كان قد تويف
قبل أبيه خبمس سنوات ،ونقل اإلمامة يف ذريته .وذهب فريق آخر اىل أخيه موسى بن جعفر الكاظم
( ،)799مما أدى اىل نشوء ساللتني متنافستني مها االمساعيلية واملوسوية .وفيما جنح رجل من أبناء إمساعيل
هو عبيد اهلل املهدي يف تأسيس الدولة الفاطمية يف مشال أفريقيا سنة  909فان الساللة املوسوية مل توفق
لتويل السلطة ،وانقطعت فيها اإلمامة بعد أربعة أجيال ،بوفاة احلسن العسكري سنة  873دون عقب
ظاهر  ،رغم قول فرقة من شيعته (وهم االثنا عشرية) بوجود ولد له يف السر امسه حممد وأنه املهدي املنتظر،
وقد غاب عن األنظار ليظهر يف املستقبل192.
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 -الكليين ،الكافي ،كتاب اإليمان والكفر ،باب دعائم اإلسالم ،ح رقم 1

 -الكليين ،الكافي ،كتاب الحجة ،باب ما فرض اهلل ورسوله من الكون مع األئمة ،ح رقم  3و ح رقم 7

 - 192مل يعلن اإلمام احلسن العسكري ،الذي تويف يف سامراء سنة  260للهجرة ،عن وجود خلف له يف حياته ،وأوصى
برتكته اىل أمه املسماة بـ ":حديث" .ويقول املؤرخون الشيعة :إن جعفر بن علي اهلادي ،أخا احلسن العسكري ،نفى علمه
بوجود ولد ألخيه ،وادعى اإلمامة لنفسه بعد أخيه  ،وقال للشيعة ":مضى أبو حممد أخي ومل خيلف أحدا ال ذكراً وال أنثى
 ،وأنا وصيه" .ويذكر املؤرخون الشيعة أيضا :أن جارية لإلمام العسكري ،تسمى صقيل  ،ادعت أهنا حامل منه ،فتوقفت
قسمة املرياث .مث تبني كذهبا .وقد دفعت وفاة اإلمام العسكري دون ولد ظاهر ،بكثري من الشيعة االمامية ،اىل البحث
والتفتيش عن ولد حيتمل أن يكون العسكري قد أخفاه لسبب من األسباب  ،كاخلوف عليه من األعداء مثال ،فلم جيدوا له
السر ،ولد قبل وفاة أبيه بسنتني أو ثالث مث غاب،
أثرا .وبالرغم من ذلك قال بعض أصحاب العسكري بوجود ولد له يف ّ
كما قالوا بأنه املهدي املنتظر وأنه سوف يظهر يف املستقبل  .وقد عرف هؤالء الذين قالوا بوجود ولد خمفي لإلمام
العسكري ،بـ(:االثين عشرية).
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ومع القول بالغيبة ،فقدت نظرية "اإلمامة اإلهلية" يف الساللة املوسوية ،مصداقها اخلارجي عمليا بعد
والدهتا مبائة ومخسني سنة تقريبا ،ومل يعد هلا وجود أو امكانية للتطبيق يف اخلارج .وحتولت اىل جمرد نظرية
تارخيية ومذهب فقهي.
 - 2حممد بن حممد بن النعمان املفيد ( :)1022 – 947املرجعية الدينية
بعد القول بوالدة وغيبة "حممد بن احلسن العسكري" ادعى الوكالة عنه واللقاء به سراً ،عدد من الرجال،

أشهرهم أربعة عُرفوا باسم "األبواب" أو "النواب اخلاصني"  193امتدوا من سنة  863اىل سنة  940ولكن
أولئك "النواب" مل يقوموا بأي دور سياسي وبالتايل فلم يدعوا "الشرعية الدينية" .وسادت بعدهم فكرة
االنقطاع التام بني الشيعة و"اإلمام املهدي" يف ما عرف بـ "الغيبة الكربى" املستمرة اىل اليوم حسب اعتقاد
الشيعة االثين عشرية.
تركت تلك الغيبة فراغا سياسيا كبريا لدى الشيعة اإلمامية كاد يقضي عليهم ،قبل أن يقوم الشيخ املفيد
بإحداث بديل قيادي جزئي عن اإلمامة ،وهي "النيابة العامة للفقهاء الشيعة عن اإلمام الغائب" ممهدا بذلك
لوالدة "املرجعية الدينية" اليت شكلت امتدادا لنظرية "اإلمامة اإلهلية" واكتسبت شيئا من القداسة و(الشرعية
الدينية) اليت كانت هلا .ويف الوقت الذي أنكر املفيد أية شرعية سياسية لغري "اإلمام املعصوم املعني من قبل
اهلل :املهدي املنتظر" فانه مهد الطريق الستبداهلا تدرجييا وعرب قرون بشرعية جديدة هي شرعية الفقهاء
الشيعة ،على أساس النيابة العامة عن اإلمام الغائب194.
راجــع :اخلصــييب  :الهدايااة الكباارى ،ص  391والصــدوق :إكمااال الاادين  ،ص  475و النــوخبيت:فاارق الشاايعة ،ص 98

و ، 99و االشــعري:المقاااالت والفاارق ،ص  ، 110و املفيــد:الفصااول المختااارة ماان العيااون والمحاساان ،ص  259و
 260والطوس ــي:الغيباااة ،ص  186والط ــربي  :دالئااال اإلماماااة  224و الطربس ــي  :االحتجا اااج ،ج 2ص ، 279وحمم ــد
الصدر :الغيبة الصغرى ،ص 307
 - 193وهم عثمان بن سعيد العمري (تويف  )875وابنه حممد ( )925واحلسني بن روح النوخبيت ( )937وعلي بن حممد
الصيمري ( )940ومقرهم يف بغداد.
 -194حتدث الشيخ املفيد (  ) 1022يف (المقنعة – كتاب الحدود) عن تفويض االئمة للفقهاء اقامة احلدود يف عصر
الغيبة  ،ومسح بافرتاض (االمارة احلقيقية عن صاحب األمر ) ملن تأمر على الناس من اهل احلق بتمكني ظامل له  ،وذكر أن
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وقد قام املفيد يف البداية بتثبيت فكرة "اإلمامة اإلهلية" لألئمة االثين عشر ،والتأكيد على صحة فرضية
"والدة" و"غيبة" اإلمام الثاين عشر ،اليت كانت حمل جدل كبري بني الشيعة أنفسهم  ،195وذلك من خالل
كتابه "اإلرشاد" وعدد من الكتب والرسائل اليت ألفها حول "الغيبة" .وهو ما كان يعين حصر الشرعية
السياسية "الدينية" يف "اإلمام املهدي الغائب" وجتريد أي حاكم ،حىت لو كان شيعيا ،من أية شرعية
سياسية 196.واختذ املفيد على أساس ذلك قرارا مبدئيا مبقاطعة الدولة العباسية والدولة البويهية الشيعية حىت
على مستوى العمل يف القضاء ،ولكنه تراجع عن هذا املوقف حتت ضغط السلطات القائمة ،وأجاز للفقيه
العمل "للظاملني" بشرط افرتاض الفقيه يف نفسه أنه "أمري يف احلقيقة من قبل صاحب األمر (اإلمام املهدي)
الذي سوغه ذلك واذن له فيه دون املتغلب من أهل الضالل"197.
ّ
وأسـس املفيــد بــذلك لشــرعية الفقهــاء املراجــع باعتبارهم"مفوضـني" مــن أئمــة آل حممــد  ،وأعطــاهم صــالحية
تطبيق احلدود بصورة مستقلة يف حالة اإلمكان.
ومنذ ذلـك التـاريخ اشـتهرت عنـد الشـيعة اإلثـين عشـرية نظريـة "نيابـة الفقهـاء العامـة عـن اإلمـام املهـدي" الـيت
تعترب كل من يبلغ درجة االجتهاد "نائبا عاما" عن اإلمام ،وتعطيه (شـرعية دينيـة) مقدسـة توجـب احـرتام آرائـه
وفتاواه.
ولكن الفقهاء الشيعة اختلفوا عرب التاريخ يف اإلميان بنظرية "النيابة العامة" ومدها اىل جماالت متعددة،
فمنهم من قصرها على احلدود والقضاء ،ومنهم من مدها اىل اخلمس والزكاة ،ومنهم من شكل منها مصدرا
من مصادر الشرعية السياسية 198 .ولعل أول من طورها اىل هذا املستوى هو الشيخ علي بن احلسني بن
ذلك سائغ ومأذون فيه  .وكان املفيد بذلك أول من يتحدث عن نيابة الفقهاء عن االمام الغائب.
 - 195النوخبيت:فرق الشيعة ،ص  ، 108واالشعري القمي :المقاالت ،ص  ، 115واملفيد:الفصول ،ص 260
 - 196املفيد:الرسالة االولى حول الغيبة  ،عدة رسائل ،ص  272والمقنعة ،ص 129
 - 197املفيد ،المقنعة  ،كتاب احلدود
 - 198للمزيد من االطالع راجع اجلزء الثالث من كتاب "تطور الفكر الفكر السياسي الشيعي من الشورى الى والية
الفقيه" :تطور الفكر السياسي الشيعي يف عصر الغيبة .للمؤلف
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عبد العايل الكركي (  )1533 -1465الذي اعترب "الفقيه منصوبا من قبل االمام وهلذا ُمتضى احكامه،
وجيب مساعدته على اقامة احلدود والقضاء بني الناس" 199 .وقد ذهب الكركي من جبل عامل اىل ايران بعد
قيام احلكم الصفوي مطلع القرن السادس عشر ،ووجد الشاه إمساعيل ( )1523- 1501حيكم بصورة
مطلقة باسم "النيابة اخلاصة عن اإلمام املهدي" الذي كان يزعم أنه التقاه يف كهف وأمره حينها بإقامة
الدولة الشيعية (الصفوية) ما أضفى عل ى الشاه "شرعية دينية" مل يعرتف هبا الكركي الذي كان يعتقد بأهنا
تنحصر يف "النواب العامني" أي الفقهاء ،وقرر مغادرة ايران اىل النجف يف العراق حيث كرس جهده لتدعيم
وتطوير نظرية "النيابة العامة" .وعندما تويف الشاه امساعيل خلّف ولدا صغريا يبلغ من العمر عشر سنوات هو
(طهماسب ( )1576 -1513مما أدى اىل سيطرة جملس وصاية من العسكر الصويف "القزلباشية" عليه،
وعندما بلغ طهماسب العشرين من العمر حاول التحرر من سيطرهتم ،فوجد يف نظرية "النيابة العامة
للفقهاء" وسيلة لالستقواء عليهم  ،فكتب إىل الكركي يف هناية عام  1532رسالة "اىل من اختص برتبة أئمة
اهلدى (ع) يف هذا الزمان  ...نائب اإلمام" يستدعيه فيها اىل إيران .وقام الشاه ألول مرة يف التاريخ الشيعي
بتعيني الكركي يف منصب "شيخ االسالم" وقال له" :أنت أحق بامللك ألنك النائب عن اإلمام  ،وإمنا أكون
من عمالك  ،أقوم بأوامرك ونواهيك" .واصدر أوامره إىل األمراء والوزراء ومجيع أركان الدولة أن يقتدوا باملشار
إليه وجيعلوه امامهم ويطيعوه يف مجيع األمور ،وينقادوا له ويأمتروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه 200 .وهدد من
يعصيه باللعن واملعاقبة والطرد من الدولة  ،وقام الكركي يف مقابل ذلك باعطاء الشاه اجازة شرعية للحكم
بامسه باعتباره "نائبا لالمام"201.
مث قام بعد ذلك عدد من الفقهاء الشيعة بتوفري الغطاء الشـرعي للملـوك الصـفويني ومـن مث القاجـاريني الـذين
سيطروا على بالد فارس ،عرب إعطائهم (اإلجازات) حلكم البالد باسم الفقهاء (نواب االمام املهدي).
 - 199الكركي ،علي بن احلسني بن عبد العايل ( ،)1533جامع المقاصد ،ج 2ص  ، 378مؤسسة آل البيت إلحياء
الرتاث ،قم 1988
 - 200األفندي ،املريزا عبد اهلل األصفهاين  :1718رياض العلماء  ،ص  448حتقيق أمحد احلسيين ،نشر املكتبة
املرعشية ،مطبعة اخليام قم . 1980
 - 201اجلزائري ،نعمة اهلل  :1700،يف مقدمة كتابه (شرح غوالي اللئاليء )
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 -3أمحد بن حممد مهدي النراقي ( : )1829 – 1771والية الفقيه العامة
مل تشــكل نظريــة "النيابــة العامــة للفقهــاء" بــديال كــامال عــن نظريــة "اإلمامــة اإلهليــة" الــيت بقيــت حمصــورة لــدى
الشيعة باألئمة االثين عشر .وكان أقصـى مـا وصـلت اليـه علـى يـد الكركـي هـو اعتبـار "الفقيـه منصـوبا مـن قبـل
االمــام ،يف إقامــة احلــدود والقضــاء بــني النــاس" وإعطــاء اإلجــازة للملــوك للحكــم باســم الفقهــاء "ن ـواب اإلمــام
العـامني" وأمـا أن يتـوىل الفقهـاء احلكـم بأنفسـهم فقـد كــان ذلـك يتعـارض مـع أصـول املـذهب اإلمـامي الــذي
يشــرتط العصــمة والــنص والســاللة العلويــة يف اإلمــام ،إضــافة اىل أن نظريــة "النيابــة العامــة" مل تكــن متتلــك أدلــة
فقهيــة قويــة ،لــذلك مل يــؤمن هبــا كثــري مــن الفقهــاء وامللــوك الشــيعة ،ولكنهــا مهــدت الطريــق أمــام والدة نظريــة
سياسية أخرى هي نظرية "والية الفقيه" حيث مسحت لكثري من الفقهـاء  ،وخاصـة يف غيـاب احلكومـة املركزيـة
يف اي ـران يف عهــد الشــاه القاجــاري (األول والضــعيف) فــتح علــي ( ،)1834 -1797بالقيــام بــدور احلكومــة
وت ــويل أم ــور الرعي ــة م ــن اإلفت ــاء اىل القض ــاء اىل تنفي ــذ احل ــدود والتعزيـ ـرات ،اىل إدارة أم ـ ـوال اليت ــامى واجمل ــانني
والسفهاء ،وتقسيم األمخاس ،واىل غري ذلك من لوازم الرياسة الكربى 202.وهذا ما دفـع الشـيخ امحـد النراقـي
اىل إعــادة التفكــري جبــذور أزمــة الشــرعية السياســية الــيت حرمــت علــى الشــيعة إقامــة أيــة دولــة يف "عصــر الغيبــة"
على ضوء واقع قيام الفقهاء بتشكيل حكومات ال مركزية يف بالد شيعية واسعة ،مما ينفي أدىن مـربر السـتمرار
"انتظــار اإلمــام املهــدي" أو القــول احملــدود بقيــام الفقهــاء بتغطيــة بعــض اجلوانــب اجلزئيــة الضــرورية مــن احليــاة.
وحبث النراقي مشكلة االمامة أو الوالية العامة وضـرورهتا يف عصـر الغيبـة  ،علـى نفـس األسـس واملبـاديء الـيت
َ
203
فــأعطى للفقيــه "الواليــة العامـة" ومل يتوقــف عنــد شــروط (العصــمة
توجـب (االمامــة) لالئمــة املعصــومني.
والنص والساللة العلوية احلسينية) اليت كان يشرتطها الشـيعة يف اإلمـام 204.وأكـد" :أن الفقهـاء هـم احلكـام يف
زمان الغيبة والنواب من االئمة"205.
202

 -النراقي ،أمحد ( ،)1829عوائد االيام في بيان قواعد االحكام ،ص  188طبعة حجرية قدمية ،ومركز األحباث

والدراسات العقائدية ،على العنوان التايلhttp://www.naraqi.com/ara/g/g03/g03.htm :
 - 203املصدر ،ص 185
 - 204املصدر ،ص 188
 - 205املصدر ،ص 188
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واسـتدل النراقـي علـى جـواز الواليـة للفقهـاء وحصـرها فـيهم باألخبـار والعقـل 206 .وعـدم جـواز تـرك االرض
بــال رئــيس ،يف الوقــت الــذي ال يقــوم (االمــام املهــدي) الغائــب بــدوره يف قيــادة الشــيعة 207 .وقــام بتطــوير دور
الفقيــه اىل مســتوى "اإلمامــة العامــة" وأعطــاه مجيــع الصــالحيات السياســية الــيت كــان يتمتــع هبــا النــيب واألئمــة
املعصومون 208 .
إن نظرية النراقي يف "والية الفقيه" مل تصبح نظرية سياسية متكاملة بديلـة عـن النظـام امللكـي اإليـراين ،اال يف
وقــت متــأخر ،ولكنهــا أثــارت ط ـوال ق ـرنني مــن الــزمن جــدال كب ـريا يف صــفوف الفقهــاء الشــيعة  ،فمــنهم مــن
رفضــها بشــكل قــاطع ومــنهم مــن قبلهــا بدرجــة ال تصــل اىل درجــة "اإلمامــة" .وكــان مــن الــذين رفضــوها بشــدة
الفقيه الشيعي الكبري مرتضى األنصاري ( )1864الـذي رفـض مسـاواة الفقيـه يف الطاعـة مـع اإلمـام املعـني مـن
قبـل اهلل 209 .كمــا رفضــها املرجــع املعاصـر أبــو القاســم اخلــوئي ( )1992الـذي شــكك يف كفايــة أدلتهــا210.
وك ــان م ــن ال ــذين أي ــدوا النظري ــة اىل درج ــة كب ــرية ،الش ــيخ حمم ــد حس ــن النجف ــي ( )1849ص ــاحب موس ــوعة
"جـواهر الكــالم" الفقهيـة  ،الــذي اعتـرب الفقيــه مـن "أويل األمــر الـذين أوجــب اهلل طـاعتهم" ولكنــه مل يتفـق مــع
النراقي يف مسألة إقامة الدولة يف "عصر الغيبة" اليت حصرها باإلمام املهدي املعصـوم واملعـني مـن قبـل اهلل211.
ورمبــا كــان الشــيخ رضــا اهلمــداين ( )1892أول مــن أيــدها بقــوة حيــث أكــد "ثبــوت منصــب الرئاســة والواليــة
للفقيــه وكــون الفقيــه يف زمــان الغيبــة مبنزلــة الــوالة املنصــوبني مــن قبــل الســالطني علــى رعايــاهم يف الرجــوع اليــه ،
واطاعتــه فيمــا شــأنه الرج ــوع فيــه اىل ال ـرئيس

"212.

مث جــاء االم ــام اخلمي ــين ( )1989الــذي اعتــرب "الفقه ــاء

 - 206املصدر ،ص 187
 - 207املصدر ،ص 190
 - 208املصدر ،ص 188
 - 209األنصاري ،مرتضى  :1864المكاسب ،ج  3ص 553
 - 210اخلوئي  ،أبو القاسم  :1992التنقيح في شرح العروة الوثقى  /كتاب االجتهاد والتقليد  ،ص 419
 - 211النجفي ،حممد حسن  :1849جواهر الكالم ،ج  15ص  422و  425وكتاب القضاء ص 397
 - 212اهلمداين ،رضا  :1982مصباح الفقيه ،ص 161
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اوصــياء للرســول مــن بعــد االئمــة  ،ويف حــال غيــاهبم  ،وقــد كلف ـوا جبميــع مــا كلــف االئمــة بالقيــام بــه".
 213وقــال" :إن واليــة الفقهــاء علــى النــاس جمعولــة مــن قبــل اهلل كواليــة الرســول واالئمــة مــن أهــل البيــت  ،واهنــا
والية دينية اهلية" 214.وأقام اخلميين على أساسها نظام "اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية" سنة 1979
 - 4الشيخ محمد حسين النائيني ( )1936 - 1860والشرعية الدستورية الديمقراطية
يعترب الشيخ املريزا حممد حسني بن عبد الرحيم النائيين ( )1936 - 1860أحد أعالم الفكر السياسي
الشيعي ،وهو مرجع من مراجع النجف ،وأحد تالميذ الشيخ اآلخوند اخلراساين قائد حركة "املشروطة" اليت
تفجرت يف ايران يف بداية القرن العشرين ،ودعت اىل احلكم امللكي الدستوري .وقد قام النائيين بتأليف كتاب
(تنبيه االمة وتنزية امللة)  215ينظمر فيه للدميوقراطية االسالمية وحيل عقدة الداعني اىل امللكية "املستبدة" اليت
حتول دون قبوهلم للدميوقراطية ،تلك العقدة اليت كانت تدفعهم العتبار الدميوقراطية مناقضة لالسالم وعملية
اغتصاب واعتداء على القيادة الدينية الشرعية املتثملة يف "اإلمام املهدي" ونوابه من الفقهاء وامللوك الذين
حيضون بتأييدهم.
وأكد النائيين يف كتابه أن احلركة الدميقراطية موجهة ضد السالطني القاجار (الغاصبني الذين استولوا على
السلطة دون حق من العلماء (نواب االمام املهدي العامني) .وانطلق النائيين من النظرة التوحيدية للسلطة
فقال" :ان املالكية والقاهرية والفاعلية ملا يشاء والسؤال وعدم املسؤلية من صفات اهلل تعاىل فلماذا يستويل
عليها السالطني ويتصفوا هبا؟" وتساءل ":ملاذا ال حندد السلطان والسلطة بالضرورة القصوى خلدمة اجملتمع
وتنفيذ الشريعة؟ ..ملاذا يكون احلاكم حاكما مطلقا ومالكا لرقاب الناس وظاملاً وقهاراً وآسراً (يفعل ما يشاء

 ،ال يُسأل عما يفعل وهم يُسألون)؟ ..وملاذا ال نقيد سلطة احلاكم ونشرطها حبدود؟" .وقدم النائيين
مفهومني متباينني للسلطة ،يقوم األول منهما جبميع درجاته على القوة والتعسف والقهر والتسخري
 - 213اخلميين ،روح اهلل  :1969الحكومة االسالمية  ،ص  62و  75و 76
 - 214املصدر  ،ص 52 -51
 - 215صدرت الرتمجة األوىل للكتاب يف جملة «العرفان» (صيدا -لبنان) عام  .1933و صدرت ترجة عربية أخرى ضمن
كتاب (ضد االستبداد ،الفقه السياسي الشيعي يف عصر الغيبة) لتوفيق السيف  ،1999املركز الثقايف العريب  ،بريوت والدار
البيضاء.
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واالستحواذ على االموال والناس وعلى عدم املسؤولية ،وعلى فكرة االستعباد واأللوهية ،ويقوم املفهوم الثاين
على الوالية من أجل اخلدمة ،وكالة عن الناس وبامسهم ،ويتسم باألمانة والعدل واملسؤولية ويقوم على احلق
واحلرية والقانون وحاكمية اهلل سبحانه وتعاىل 216 .مث قال":ان احلاكم العادل املثايل ال يوجد وهو كالعنقاء
وأعز من الكربيت االمحر ،وكذلك االئمة املعصومون غري موجودين..فاحلكام البشر العاديون ال بد من
حتديدهم ،واذا كانت العصمة أو التقوى حتدد احلاكم ومتنعه من الطغيان والتجاوز واالعتداء فاننا ميكن أن
نصل اىل هذه النتيجة بالقوانني املسددة اليت حتدد الصالحيات للحاكم ،وذلك عن طريق:
 -1الدستور  ،الذي حيدد احلقوق والواجبات للحاكم واحملكومني.
 -2مبدء املراقبة واحملاسبة واملسـؤولية عـرب (جملـس شـورى ) مـن العقـالء واخلـرباء والقـانونيني والسياسـيني
217
 ،وهو الذي مينع الوالية من التحول اىل امللك واملالكية  ،وهو مسؤول امام الشعب".
وق ــال الن ــائيين إن حف ــظ الش ــرف واالس ــتقالل ألي جمتم ــع موك ــول اىل ممارس ــة االم ــة حاكميته ــا يف حف ــظ
النظ ــام ال ــداخلي والرتبي ــة العام ــة وإيص ــال ك ــل ح ــق اىل ص ــاحبه ورعاي ــة املص ــاحل العام ــة وال ــدفاع ض ــد ت ــدخل
االجانــب .وحــاول النــائيين الــذي كــان يواجــه الفكــر احملــافظ الــذي حيصــر الشــرعية الدينيــة بالفقهــاء ،أن يــربر
شرعية (جملس الشورى) بالقول:انه على نظرية السنة يعين  :اهل احلل والعقد  ،وعلـى نظريـة الشـيعة  ،حيـث
218
يعترب الفقهاء نوابا للمهدي الغائب  ،خيضع إلشراف الفقهاء او إشراف املأذونني من قبلهم.
وكانت النقطة األهم اليت عاجلهـا النـائيين يف كتابـه (تنبيـه االمـة وتنزيـه امللـة) هـي مسـألة الشـرعية السياسـية
يف الفكــر الشــيعي ،واالنتقــال هبــا مــن الشــرعية الدينيــة اىل الشــرعية الدســتورية ،حيــث حتــدث يف الفصــل الثــاين
عن شرعية الدولة يف عصـر الغيبـة ،فقـال  ":حيـث نعجـز عـن االلتفـاف حـول االمـام املعصـوم (املهـدي املنتظـر
الغائب) وحيث افتقد نواب االمـام العـامون (العلمـاء) مقـامهم  ،وال نقـدر مـن اعادتـه الـيهم  ..فيجـب علينـا
ان نعيــد صــورة احلكــم مــن (املطلقــة) الــيت هــي غصــب يف غصــب اىل (املشــروطة) حيــث يتحــدد الظلــم بالقــدر
 - 216املصدر ،ص 256 - 255
 - 217املصدر ،ص 257
 - 218املصدر ،ص 258
86

املمك ـ ــن  ،وان غص ـ ــب الس ـ ــلطة م ـ ــن العلم ـ ــاء م ـ ــن قب ـ ــل الس ـ ــالطني ال يوج ـ ــب س ـ ــقوط التكلي ـ ــف بتحدي ـ ــد
صــالحياهتم"  .وضــرب لــذلك مــثال فقــال ":لــو غصــب غاصــب امـوال وقــف  ،وأمكــن لنــا ان حنــدده هبيئــة ،
بعــد أن عجزنــا عــن رفــع يــده  ،فــان وضــع تلــك اهليئــة للمحافظــة علــى مــا امكــن مــن االمـوال جــائز بــل واجــب
لدى مجيع العقالء  ،واذا كان الغاصب للسلطة قد غصب رداء اهلل (الكربياء) ومنصب االمـام وحريـة النـاس ،
فــان تشــكيل اجمللــس حيــد مــن غصــبه وظلمــه  ،ويبقــى غصــبه ملنصــب االمــام  ،واذا تلــبس ذلــك بــاذن مــن لــه
االذن يعترب عمال شرعيا" 219.ونفى يف الفصل الثالث احملاذير املتومهة يف حال حتديـد سـلطة امللـوك بالدسـتور
وجملس الشـورى ،فقـال ":ان احلكومـة منصـب االمـام املعصـوم والعـادل ..وألن االنسـان بطبعـه مسـتبد وحمكـوم
بالشــهوات وحيتمــل يف كــل أحــد أن يتجــاوز احلــدود الشــرعية فــال بــد ان نقيــده بق ـوانني خارجيــة تقــوم مقــام
220
ورد
امللكات النفسية  ،وان الطريق للتخلص من الديكتاتوريـة واالسـتبداد ينحصـر يف (جملـس الشـورى)".
ّ

يف الفصــل الرابــع بعــض مغالطــات املعارضــني للحركــة الدميقراطيــة ،الــذين قــالوا ( :ملــاذا تتــدخل الرعيــة يف أمــر
االمام ــة وس ــلطة ص ــاحب الزم ــان (االم ــام امله ــدي)؟..واذا ك ــان القي ــام بسياس ــة ام ــور الدول ــة م ــن الوظ ــائف
احلس ــبية وم ــن ب ــاب الوالي ــة  ،وه ــي م ــن اعم ــال الن ـواب الع ــامني اجملته ــدين الع ــدول ،فلم ــاذا يت ــدخل العـ ـوام
واملمثل ــون ؟..أال يعت ــرب هــذا حن ـوا مــن احن ــاء االغتصــاب؟) ..فأج ــاب الن ــائيين ":ان اص ــل احلكوم ــة االس ــالمية
شوروية وحق من حقوق عامة الناس  ،وال يلزم أن يتصدى اجملتهد بنفسه  ،بل يكفي إذنه إلضفاء الشـرعية ،
واذا مل يـتمكن بعــض العلمــاء أو كلهــم مــن إقامــة األمــر فــال يســقط بــاملرة  ،بــل ينــزل اىل مرتبــة عــدول املــؤمنني،
وان اجمللــس هــو لالش ـراف علــى الض ـرائب الــيت يعطيهــا النــاس فريســلون وكــالء عــنهم ملراقبــة توزيعهــا وحماســبة
221
املسؤولني".
مل ينــاقش النــائيين موضــوع "واليــة الفقيــه" أو "النيابــة العامــة للفقهــاء عــن اإلمــام املهــدي الغائــب" الــيت كانــت
شــائعة بــني الشــيعة يف وقتــه ،وحــاول أن يشــرعن النظــام الدســتوري باشــتماله علــى إذن الفقهــاء ومشــاركتهم يف
أعمال جملس الشورى أو اإلشراف عليـه ،فشـرح يف الفصـل اخلـامس شـرائط وصـحة وشـرعية تـدخل النـواب يف
الســلطة وواجبــاهتم ،وقــال  ":اهنــا ال شــيء ســوى اذن اجملتهــد نافــذ احلكومــة  ،واشــتمال اجمللــس علــى واحــد أو
 - 219املصدر ،ص 286 - 283
 - 220املصدر ،ص 290
 - 221املصدر ،ص 301
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عـ ــدة جمتهـ ــدين عـ ــدول عـ ــاملني بالسياسـ ــة لتصـ ــحيح وتنفيـ ــذ االراء ،أو هيئـ ــة مـ ــن اجملتهـ ــدين ملراقبـ ــة اجمللـ ــس
واإلشراف عليه" .وحاول النائيين يف كتابه أن يقدم النظرية الدميقراطية الدستورية للحد مـن صـالحيات امللـوك
الشيعة الـذين كـانوا يتلفعـون بشـرعية الفقهـاء ويأخـذون مـنهم (اإلجـازات) ملمارسـة امللـك والسياسـة ،ولكـنهم
كانوا يف نفس الوقت يتهربون من قبضة العلماء وإشرافهم  ،فكان ال بد من حتديد سلطاهتم الغاصـبة مبجلـس
يشرف عليه الشعب والعلماء .

الخالصة:
ان النظريــات الســنية والشــيعية حــول الشــرعية السياســية "الدينيــة" ولــدت علــى أنقــاض الفكــر االســالمي
األول القــائم علــى الش ــورى والبيعــة الطوعيــة والنيابــة عــن األمــة ،واعتم ــدت عل ــى أحادي ــث منس ــوبة اىل الن ــيب
األكــرم ،فقــد ابتــدأ الشــيعة مبعارضــة األمــويني وادعــاء األولويــة يف احلكــم ألئمــتهم ،نظـرا اىل قـرابتهم مــن رســول
اهلل ،وكــان علــى رأس هــؤالء الزيديــة والعباســية ،مث ادعــى بعضــهم احلــق اإلهلــي باخلالفــة عــرب الــنص مــن النــيب
بصفته رسوال على األئمة واحدا بعد اآلخر .ونسب هذا الفكر اىل حممـد بـن علـي البـاقر خـامس ائمـة الشـيعة
االمامية وابنه جعفر الصادق ،وعرف الذين انتموا له باجلعفرية أو اإلمامية الذين انقسـموا اىل تيـارين رئيسـيني
مها االمساعيلية واملوسوية .وبينما جنـح االمساعيليـة بتأسـيس اخلالفـة الفاطميـة يف مشـال افريقيـا يف القـرن العاشـر،
وصــل اخلــط املوســوي اىل طريــق مســدود يف القــرن التاســع بوفــاة اإلمــام احلــادي عشــر احلســن العســكري دون
خلف ظاهر ،رغم ادعاء فريق من الشيعة بوجود ولد له مستور هو اإلمام الثاين عشر "حممد املهدي".
وبــالرغم مــن انقطــاع سلســلة األئمــة "االثــين عشــر" منــذ ذلــك احلــني ،اال أن هــذا اخلــط شــهد حيــاة جديــدة
بابداع أحـد الفقهـاء وهـو الشـيخ املفيـد لنظريـة "نيابـة الفقهـاء العامـة عـن اإلمـام املهـدي الغائـب" وهـو مـا أتـاح
للفقهــاء تشــكيل نظريــة دينيــة حتتكــر الشــرعية السياســية ومتنحهــا للملــوك تــارة ،ومتارســها بنفســها تــارة أخــرى
حتــت مســمى "واليــة الفقيــه" .ولكــن الفكــر الشــيعي خطــا خطــوة ثوريــة كبــرية وجذريــة بتبنيــه للفكــر الــدميقراطي
الدستوري ،على يدي الشيخ حممد حسني النائيين يف مطلع القرن العشرين.

الباب الثاني :الشرعية السياسية في مفهوم النظامين السعودي وااليراني
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الفصل األول :الشرعية السياسية في مفهوم النظام السعودي
شهد القرن العشرين سقوط اخلالفة العثمانية سنة  ،1924ولكنه شهد أيضا والدة جتربتني اسالميتني مها:
 -1اململكة العربية السعودية  ،اليت أقامها عبد العزيز بن سعود سنة  ،1932وأرسى قواعدها منذ سنة
 1902عندما احتل إمارة الرياض اليت كانت خاضعة للحكم العثماين ،عشية احلرب العاملية األوىل.
 -2اجلمهورية االسالمية يف ايران ،اليت أقامها اإلمام روح اهلل اخلميين سنة . 1979
ورغم اتفاق النظامني السعودي واإليراين يف شعار احلكم االسالمي والسعي لتطبيق الشريعة االسالمية ،اال
اهنما اختلفا جذريا يف هيكلية نظام احلكم السياسي ومصدر الشرعية السياسية ،ففي حني قام النظام
السعودي على أساس االنقالب على حاكم الرياض السابق ،واالحتالل العسكري ملناطق يف شبه اجلزيرة
العربية ،واحلكم امللكي املطلق ،فإن النظام االيراين قام على أساس الثورة الشعبية ضد النظام امللكي السابق
واالستفتاء اجلماهريي حول النظام اجلمهوري االسالمي ،والدستور واالنتخابات الرئاسية والربملانية .وسيتم
يف هذا الفصل إستعراض النموذجني االسالميني اإليراين والسعودي ،والنظر يف دستور كل نظام ،مث املقارنة
بينهما ومالحظة نقاط االتفاق واالختالف وحتليل أسباب ذلك.
المبحث األول :تأسيس النظام السعودي
لقــد قــام النظــام الســعودي علــى جهــد فــردي متثــل باســتيالء عبــد العزيــز بــن ســعود ســنة  1902علــى دار
اإلمــارة يف الريــاض بصــورة دمويــة ،مث قيامــه بــاحتالل منــاطق أخــرى كنجــد واألحســاء وحائــل واحلجــاز وعســري،
واتسم منذ نشأته باحلكم الفردي والعائلي والديكتاتورية املطلقة .ومع ان النظام السـعودي رفـع شـعار االسـالم
وتطبيق الشـريعة االسـالمية اال انـه اختلـف اختالفـا جـذريا عـن النظـام االيـراين تبعـا للظـروف احمليطـة بـه والفكـر
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السياســي الــديين الــذي متيــز بــه .حيــث جــاء النظــام امللكــي الســعودي مرتكـزا علــى موضــوع "الشــرعية الدينيــة"
بــدال مــن االرتكــاز علــى أي صــيغة تعاقديــة بينــه وبــني الشــعب  ،أو الرجــوع اىل أيــة انتخابــات دســتورية .أو مــا
يعرف يف األدبيات السياسية بـ (املشروعية الشعبية) أو (املشروعية الدستورية).
فقد ورث امللك عبد العزيز بن سعود (( )1953 - 1873مؤسس الدولة السعودية الثالثة)
الشعور باألحقية يف امللك من والده (عبد الرمحن بن فيصل بن سعود) آخر إمام يف الدولة السعودية الثانية
( ،)1891 - 1824بدال من األمري عبد العزيز بن رشيد أمري حائل الذي سيطر على الرياض كو ٍال عن
222

الدولة العثمانية .وكان عبد العزيز ابن سعود قد غادر مع والده املعزول الرياض سنة  1891وجلأ اىل
الكويت .وواتته الفرصة الستعادة امللك السعودي بعدما مترد أمري الكويت (الشيخ مبارك الصباح) على
الدولة العثمانية وحتالفه مع بريطانيا يف سنة  ، 1899فأوعزت اسطنبول ألمري حائل باالستيالء على
الكويت وتأديب أمريها املتمرد .وهنا استغل ابن سعود ،أجواء احلرب بني الرشيد والصباح ،وقاد كتيبة كويتية
الحتالل الرياض يف مارس  ، 1901ولكنه مين هبزمية اضطر إثرها لالنسحاب  ،اال انه عاد يف العام التايل
مع عصابة صغرية من أتباعه و جنح يف اقتحام قصر اإلمارة يف الرياض يف اخلامس عشر من يناير عام
 1902م وقتل األمري بن عجالن ،عامل ابن الرشيد ،وأعلن نفسه واليا باسم السلطان العثماين 223.مث قام
بالتمرد على الدولة العثمانية عشية احلرب العاملية األوىل واحتل األحساء يف تشرين أول سنة 1913م مث
احتل احلجاز سنة  1925وأعلن عن قيام "اململكة العربية السعودية" يف سنة 1932
وقد استعان ابن سعود يف احتالله ملعظم املناطق بالبدو "اإلخوان" الذين نظمهم يف جيش وغذاهم
بالفكر الوهايب املتطرف الذي يكفر عامة املسلمني ،ويركز على طاعة اهلل وطاعة احلاكم وحماربة "الكفار" و
224
"املشركني".
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 -قامت الدولة السعودية األوىل ما بني 1818 – 1744
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 -الرشيد  ،عبد العزيز بن أمحد  :1926تاريخ الكويت  ،ص  179مكتبة احلياة بريوت 1978

" - 224الوهابية" هي مدرسة الشيخ حممد بن عبد الوهاب الذي قاد يف أواسط القرن الثاين عشر اهلجري يف جند ،حركة
اصالحية ضد االستغاثة باألولياء و الصاحلني  ،وطلب الشفاعة منهم  ،معترباً تلك املمارسات شركا أعظم باهلل تعاىل ،وكفراً
خمرجاً عن امللة .ولذلك كان أتباع هذه املدرسة السابقون يطلقون على أنفسهم اسم "املوحدون" أو "املسلمون" يف مقابل
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وأقام ابن سعود دولته على أساس من االستبداد الشخصي املطلق ،ومجع بني يديه كل السلطات
الدستورية والتشريعية والقضائية و التنفيذية ،باعتباره فاحتا ومقاتال ومالكا للسلطة والبالد والعباد ،كما عرب
هو بصراحة عندما قال ":أما الوالية وبلداهنا و أرضها فهي هلل مث يل" 225.ولذلك مل يؤسس أنظمة دستورية
226
أو مؤسسات عامة إلدارة السلطة يف البالد ،فضال عن توزيعها بني مراكز قوى متعددة.
ويفصل الدكتور غسان سالمة حالة النظام السعودي بني امللك املطلق يف أيام امللك عبد العزيز وبني
التوافق داخل العائلة يف املرحلة التالية له ،فيفرق بني مرحلة امللك املؤسس اليت كان العاهل فيها ملكا مطلقا
بالفعل ومسئوال أمام نفسه فقط ،وبني مرحلة أبنائه اليت مجعت بني ضمان دعم كبار العلماء ورؤساء القبائل
الرئيسية ،وضمان التوافق داخل العائلة السعودية احلاكمة .ويقول :ان السلطة أصبحت منذ وفاة امللك عبد
املشركني .أما أتباع هذه املدرسة املعاصرون فيفضلون استخدام اسم "السلفية" و "السلفيون"  .وقد شاع أيضا استخدام اسم
"الوهابيون" كاسم علَم عليهم من باب أهنم يشكلون تيارا فكرياً مميزاً له تارخيه وخصائصه ومصنفاته وشيوخه  ،وهو خيتلف
عن التيار العام للسلفية يف كثري من األمور  ،ولذلك فقد استخدمه علماء املذهب كالشيخ حممد بن عبد اللطيف ،
والشاعر سليمان بن سحمان الذي قال متفاخرا( :نعم حنن وهابية حنفية حنفية تسقي ملن غاظنا املرا) .وقال الشيخ عبد
العزيز بن باز مفيت اململكة العربية السعودية السابق":هذا لقب مشهور لعلماء التوحيد علماء جند ينسبوهنم اىل الشيخ االمام
حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل ...وصار أتباعه ومن دعا بدعوته ونشأ على هذه الدعوة يف جند يسمى بالوهايب… فهو
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التوحيد".

http://www.ibnbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=719
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 -التوجيري  ،عبد العزيز بن عبد احملسن  :1997لسراة الليل هتف الصباح  ،ص  466نشر رياض الريس بريوت

ط1998 ،3
 - 226كان عبد العزيز بن سعود حيكم اململكة العربية السعودية حكما شخصيا ويدير األمور وكأهنا شأنا من شؤونه
املنزلية  ،إىل أن تويف عام 1953م  ،وكمثال على ذلك  ،يشري املؤرخون إىل أسلوب تعاطي امللك مع الثروة الوطنية اهلائلة
اليت كان ينظر إليها كثروة شخصية و مل يكن يفرق بينها وبني أمواله اخلاصة  .وكانت أول ميزانية قدمتها السعودية يف عام
 1959-1958وقد خصص للعرش  %17من امليزانية إلنفاقها وفق رغبات امللك باإلضافة إىل  %19من امليزانية
وضعت حتت بند (نفقات أخرى) لتنفق حسب الرأي الشخصي للملك / .أنور عبد اهلل  :2004العلماء والعرش ،ص
 94مكتبة الشرق باريس  2004وكشك  ،السعوديون والحل اإلسالمي ،ص 72
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العزيز عام  1953نظام حكم عشريي يقوم أوال على تراص بنيته الداخلية ،وال يلغي بروز فرد من افراد
العشرية ونزوعه اىل اعادة السلطة الشخصية لصاحله (سعود ،فيصل  ،فهد) .ويعيد سبب صعوبة احلصر
الشخصي للصالحيات اىل غياب قواعد اخلالفة اليت تنظم انتقال السلطة ،واالضطرار اىل تسويتها بالتوافق
227
داخل القبيلة.
لقد أثرت الطريقة اليت مت عربها الوصول إىل السلطة واحملافظة عليها ،يف بنية النظام السعودي وطبيعة
عالقته مع الشعب ،ومبا أهنا كانت عرب القوة املسلحة واالحتالل العسكري ،والنظرية الدينية "الوهابية" اليت
تك ّفر عامة الناس ،فان عالقة النظام مع املواطنني كانت قائمة على القوة ،واالستعالء  ،وكان التعامل مع
املواطنني يتسم بالشك واإلقصاء ورفض املشاركة السياسية.
وكان من الطبيعي بعد ذلك ،أن يتم احتكار السلطة يف العائلة املالكة بشكل مطلق ،ورفض االعرتاف
حبق الشعب يف السلطة أو يف كونه مصدرا هلا .حيث مل يعد موضوع "حق" آل سعود يف امللك حمالً للنقاش
أو التساؤل .بل وال مدى صالحيات امللك أو كيفية نصبه وعزله موضعاً للحوار بني الناس الذين جيب
عليهم البيعة والتسليم والطاعة ،كما يبدو ذلك واضحا يف ما يسمى بالنظام األساسي للحكم يف السعودية.
ضم دولة الحجاز
وقد اختلف تعامل ابن سعود مع أهل احلجاز (مكة واملدينة وجدة وينبع) قليال عن تعامله مع سائر
املناطق اليت احتلها كاألحساء وحائل وعسري ،وذلك ألن احلجاز كانت قبل أن حيتلها سنة  1925دولة
مستقلة حتت حكم الشريف علي بن احلسني ،فوعد ابن سعود أهلها بتحريرهم وتقرير مصريهم ،وأعطوه
البيعة يف  10يناير  1926على أن يكون ملكا عليهم بشرط أن يكون احلجاز للحجازيني وأن يكون أهله
هم الذين يقومون بإدارة شوؤنه ،أي حيكمون أنفسهم بصورة ذاتية ،وأن تكون مكة املكرمة عاصمة هلم.
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 -سالمة ،غسان  :1980السياسة الخارجية السعودية منذ عام  ، 1945ص  47 – 46معهد االمناء العريب،

بريوت 1980
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 228ووافق ابن سعود على ذلك فأصدر يف ( 1926/11/27التعليمات األساسية للحجاز) لتكون
دستورا للدولة احلجازية  ،وقد نصت املادة الثانية منها على أن الدولة العربية احلجازية دولة ملكية شورية
اسالمية مستقلة يف داخليتها وخارجيتها .ونصت املادة الرابعة على تشكيل جمالس شورى يف مكة واملدينة
وجدة .اال أن ابن سعود قام بنكث وعوده هلم ،وألغى جملسهم املنتخب ،وأمر بتشكيل (جملس أهلي)
استشاري بأعضاء معينني من قبله ،وحدد هلم مهماهتم يف إطار األمور البلدية والثقافية والتجارية والتنفيذية
وعني ابنه األمري فيصل رئيساً للحكومة
ملنطقة احلجاز فقط ،مع عدم التدخل بالسياسة اخلارجية للبالدَّ .
ومرجعا للدوائر الرمسية حتت لقب (النائب العام جلاللة امللك يف احلجاز) 229 .مث قام بإلغاء حكومة احلجاز
وضمها هنائيا اىل جند بصورة كاملة حتت اسم "اململكة العربية السعودية" يف 1932 /9 / 23

الوعود باالنتقال للحياة الدستورية
منذ انشاء اململكة العربية السعودية كان مثة شعور واضح بأهنا تقوم على قاعدة القوة والغلبة وأهنا حباجة
ماسة اىل تشكيل قاعدة بديلة تقوم على الشرعية الدستورية ،ويف حماولة لتهدئة تلك املشاعر الدميوقراطية
أصدر امللك عبد العزيز يف سنة  1932مرسوما بتكليف جملس من الوكالء لوضع نظام أساسي (دستور)
للمملكة ،ونظام لتوارث العرش ،ونظام لتشكيالت احلكومة وعرضها عليه الستصدار أوامره فيها .وكان
املرسوم يتضمن تشكيل مجعية مندوبني 230 .ولكن مل يتم ترمجة ذلك املرسوم اىل واقع.
وعندما تويف امللك عبد العزيز وورثه ابنه األكرب سعود أخذ يتصرف كأبيه كحاكم مطلق ،مما ولد أزمة يف
داخل العائلة السعودية املالكة نفسها ،وأدى لالختالف بني أفرادها ،حيث انشق عدد من األمراء (طالل
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 -كشك  ،حممد جالل  :السعوديون والحل اإلسالمي ص  532وابراهيم ،فؤاد  :2010العقيدة والسياسة

في السعودية ،ص  ،94دار امللتقى لندن بريوت ،ط 1

 - 229ابن باز  ،أمحد عبد اهلل  :2000النظام السياسي والدستوري للملكة العربية السعودية ،ص  72دار اخلرجيي
للنشر والتوزيع الرياض  ،ط 2000 ،3
 - 230يقول الدكتور أمحد بن باز :إن جملس الشورى أقر يف دورته لعام 1355هـ مسودة مشروع النظام األساسي
للمملكة ومت رفعه للملك للمصادقة عليه .ولكن الركود االقتصادي وأحداث احلرب العاملية الثانية مل ميكنا احلكومة من تنفيذ
براجمها ..املصدر  ،ص 96
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وفواز وبدر وعبد احملسن وسعد) عام  1958وطالبوا بوضع دستور حيفظ احلرية واحلقوق للمواطنني،
وإقامة جملس للشورى 231.فأعلن امللك سعود انه سيضع دستورا للبالد ،وشكل جلنة حكومية
لصياغته 232.واستحدث منصب "رئيس للوزراء" وعني أخاه فيصالً فيه ،وأعطاه دور السلطة التشريعية.
وأعلن فيصل يف  1962/11/1بأن احلكومة قد وضعت برناجما إصالحيا وقال ":إن الوقت قد حان
إلصدار نظام أساسي للحكم مستمد من كتاب اهلل وسنة رسوله وسرية الراشدين  ،يضع يف وضوح كامل
املبادئ األساسية للحكم وعالقة احلاكم باحملكوم وينظم سلطات الدولة املختلفة وعالقة كل جهة باألخرى
وينص على احلقوق األساسية للمواطن ومنها حقه يف التعبري عن رأيه يف حدود العقيدة اإلسالمية والنظام
العام .وان نظام الشورى اإلسالمي جيب أن يتم إحياؤه من جديد ليسهم أهل احلل والعقد يف بناء الدولة
ومراقبة أعمال السلطة " 233.ولكن هذا اإلعالن بقي جمرد حرب على ورق ومل يتم الوفاء به يف ذلك الوقت.
ونظرا لغياب دستور واضح حيدد العالقة بني امللك ورئيس الوزراء  ،فقد كاد النظام السعودي يتفجر من
الداخل ويدخل يف حرب أهلية ،وذلك عندما عني امللك سعود أخاه فيصال نائبا عنه يف فرتة ذهابه للخارج
للعالج سنة  ، 1962ورفض األخ النائب إعادة السلطة اىل امللك بعد عودته اىل الوطن ،وانقلب عليه
234
وعزله من امللك سنة .1964
وكشفت الطريقة اليت مت عزل امللك سعود فيها عن فوضى دستورية خطرية  ،حيث متت عملية التغيري
استنادا اىل معادالت القوة يف داخل العائلة املالكة  ،ويف ظل غياب دستور واضح حيدد صالحيات امللك
ومسؤولياته  ،ويرسم العالقة بينه وبني األمراء والوزراء ورجال الدين وعامة فئات الشعب  ،ويعني اجلهة
الشرعية اليت تتوىل حماسبة امللك وعزله.
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 -القحطاين  ،فهد  ،1987صراع األجنحة في العائلة السعودية  ،ص 92الصفا للنشر والتوزيع لندن 1988
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 - 233املصدر ،ص  ، 237راجع أيضا :ابن باز  ،أمحد عبد اهلل  :2000النظام السياسي والدستوري للملكة العربية
السعودية ،ص 97
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 -عبد اهلل  ،أنور  :العلماء والعرش  ،ص  43ملحق رقم  4مكتبة الشرق باريس 2004

ونظرا لشعور امللك فيصل بفقدان النظام للشرعية الدستورية َو َع َد املواطنني مرة أخرى بإصدار دستور
يتضمن إقامة جملس شورى ويكفل احلقوق األساسية للمواطنني 235 .ومضت أكثر من عشر سنوات دون
أن يقوم امللك (الذي قتل عام  )1975بأية خطوة يف هذا االجتاه.
ويف ذلك الوقت أعلن األمري فهد ويل العهد ورئيس الوزراء ،عن إميانه بالدميوقراطية اإلسالمية وقال":إن
236
الشورى هي إحدى أسس الدميوقراطية احلقيقية" .ووعد بقرب صدور نظام جملس الشورى.
ولكن النظام السعودي استمر كما هو عليه نظاما فرديا مستبدا بصورة مطلقة  ،إىل أن حدثت حركة
جهيمان العتييب يف احلرم املكي سنة  ، 1979فتذكر امللك خالد موضوع الشورى وأمر بتشكيل جلنة إلعداد
237
مشروع الدستور.
ومضى عقد آخر من الزمن مل حيدث خالله أي تطور دستوري يف النظام السعودي ،إىل أن حدثت
حرب اخلليج الثانية عام  1991وهي احلرب اليت استدعى فيها امللك فهد القوات األمريكية لتحرير الكويت
من احتالل العراق ،وأثارت امتعاضا داخل السعودية  ،متثل بتقدمي مذكرات للنصيحة من قبل بعض املواطنني
اىل احلكومة ،فقام امللك فهد باإلعالن عن األنظمة الثالثة ( :النظام األساسي للحكم ،ونظام جملس
الشورى ،ونظام املناطق أو املقاطعات) .وهي تعترب مبثابة دستور للمملكة العربية السعودية.

املبحث الثاين :من الشرعية الدينية الى شرعية األمر الواقع
الشرعية الوهابية
يستمد النظام السعودي شرعيته األساسية من التحالف التارخيي بني آل سعود وآل الشيخ (حممد بن عبد
الوهاب) يف أواسط القرن الثامن عشر ( )1745عندما آوى حممد بن سعود أمري قرية الدرعية (يف جند)
235

 -الياسيين  ،أمين  ، 1990اإلسالم والعرش الدين والدولة في السعودية  ،ص  166كتاب األهايل رقم 26

القاهرة 1990
236
237
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 جملة األسبوع العربي بتاريخ 1975/5/12 -الياسيين  ،أمين  ،اإلسالم والعرش 203 ،

الشيخ حممد بن عبد الوهاب ومحاه ،وحتالف معه على نشر الدعوة الوهابية .حيث قال الشيخ لألمري يف أول
لقاء معه":إن أهل جند اليوم مشركون جاهلون ومقسومون وخمتلفون ،يقاتل أحدهم اآلخر .آمل أن تكون
اإلمام الذي جيتمع حوله املسلمون ،وأن يكون أوالدك من بعدك أئمة متوالني" فرحب به األمري ابن سعود
وأعلن استعداده لنصرته 238 .ووعد الشيخ األمري مبلك جند أو اجلزيرة العربية ،وقدم له الدعم وأضفى صفة
"الشرعية الدينية" على نظام حكمه القائم بالفعل ،وعندما تويف األمري ،جعل الشيخ األمر بيد ابنه عبد
239
العزيز مث بيد ابنه عبد اهلل.
و هناك رواية أخرى يذكرها حسن الريكي صاحب كتاب (ملع الشهاب يف سرية حممد بن عبد الوهاب)
 ،1817وهو كاتب معاصر للدولة السعودية األوىل ،تتحدث عن عقد الشيخ صفقة صرحية مع األمري حممد
بن سعود ،حول تقاسم السلطتني الدينية والسياسية واالتفاق على توارثهما معا يف عائليت الشيخ واألمري.
وأن الشيخ قال البن سعود ":أريد منك عهداً على أنك جتاهد يف هذا الدين ،والرياسة واالمامة فيك ويف
يف ويف آيل من بعدي أبداً  ،حبيث ال ينعقد أمر وال يقع صلح أو
ذريتك ،وأن املشيخة واخلالفة يف الدين ّ
حرب اال ما نراه كذلك ،فان قبلت هذا فأخربك  :أن اهلل يطلعك على أمور مل يدركها أحد من عظماء
امللوك والسالطني" فقال األمري ابن سعود :قبلت وبايعتك على ذلك240 .
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 -العاصمي النجدي ،عبد الرمحن بن حممد بن قاسم  ،1972الدرر السنية في األجوبة النجدية ،ص  ،348ج 6

 ،وابن غنام ،حسني (حوايل  :)1790تاريخ نجد :روضة األفكار واألفهام  ،ص  87دار الشروق ،القاهرة – بريوت،
الطبعة الثالثة 1994
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 -ابن بشر ،عثمان بن عبد اهلل ( )1835عنوان المجد في تاريخ نجد ، 1835 :ج ، 1ص  46مطبوعات دارة

امللك عبد العزيز ،الرياض ،الطبعة الرابعة 1982

 - 240الريكي ،حسن بن مجال بن أمحد ( ،)1817لمع الشهاب  ،ص  31– 30وكان مؤلف هذا الكتاب (ملع
الشهاب) جمهوال وغامضا  ،ولكن الدكتور عبد اهلل بن عثيمني قام مؤخرا بتحقيق الكتاب ووجد عبارة ختم هبا املؤلف كتابه
وهي" :وقع الفراغ من حترير هذا الكتاب يف يوم السبت سادس والعشرين من شهر حمرم سنة ثالث وثالثني بعد املائتني
واأللف 1233هـ كتبه العبد اجلاين حسن بن مجال بن أمحد الريكي" فرجح ابن عثيمني أن يكون الريكي هو مؤلف الكتاب
 ،ووضع امسه على الطبعة اجلديدة اليت قامت دارة امللك عبد العزيز بالرياض بنشرها سنة  . 2008ورغم ان الكاتب غري
وهايب اال انه كان شاهد عيان ومعاصرا لكثري من األحداث اليت يؤرخ هلا ،وأهنى تأليفه سنة 1817م.
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وهذه الرواية تفسر التحالف التارخيي بني آل سعود وآل الشيخ ،ذلك التحالف السياسي الديين العائلي
املمتد حىت اليوم ،وتكشف يف نفس الوقت أساس "الشرعية الدينية" اليت يقوم عليها النظام السعودي ،وهو
الدفاع عن احلركة الوهابية والوفاء آلل الشيخ .ومن هنا تعترب مضاوي الرشيد ذلك التحالف "بدعة سياسية"
وتقول ":ان الوهابية دعمت بدعتني من أكثر البدع السياسية املثرية للجدل واملسيطرة يف الوقت عينه يف
التاريخ االسالمي ومها تتمثالن يف احلكم الوراثي ويف الوالء التام للسلطة السياسية ،وذلك يف حماولة من
فحرمت اجلماعة املسلمة يف هناية األمر من حقها يف إبداء
الوهابية حلماية نفسها من إبطال الدعوة الدينيةُ .
رأيها يف املسائل السياسية".

241

شرعية القوة
وبالرغم من وجود مدارس سنية قدمية وحديثة تؤمن بالشورى أو الدميقراطية  ،إال أن النظام السعودي
الذي قام على القوة والسيف اختار ما يناسبه من نظريات سياسية تؤمن بشرعية حكومة األمر الواقع أو تربر
العنف أو تعتمد على "الشرعية الدينية" .وساعده يف اختياره ذلك انتماؤه اىل املذهب احلنبلي السلفي
الوهايب.
أصل
وقد استعرضنا يف الفصل الثاين من الباب األول رأي اإلمام أمحد بن حنبل ( )855 -780الذي َّ
لشرعية احلكام الذين يستولون على السلطة بالقوة وقال بوجوب السمع والطاعة لـ"أمري املؤمنني الرب والفاجـر
أمري
ومن ويل اخلالفة ،واجتمع الناس عليه ورضوا به ،ومن تغلب عليهم بالسيف حىت صار خليفة ُ
ومسمي ُ

املؤمنني" 242.كما استعرضنا رأي الشيخ أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ( )1263-1328الذي يعترب
ملهم احلركة السلفية الوهابية احلديثة ،والذي ربط الشرعية السياسية بتطبيق الشريعة ،بغض النظر عن التزام
اإلمام بالشورى أو جميئه عرب االنتخاب ،وأكد على " أن االمام الذي يطاع هو من كان له سلطان ،سواء
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 -الرشيد  ،مضاوي  ،2009مساءلة الدولة السعودية ،ص  ،77دار الساقي لندن

242

 -أمحد بن حنبل ،أصول السنة ،األصول رقم 15 :و  21و  28و 33و 34موقع مكتبة املسجد النبوي الشريف،

http://www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=1094
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كان عادالً أو ظاملا" 243.وأفىت جبواز قيام األنظمة السياسية على أساس القوة والقهر والغلبة 244.ووجوب
الطاعة للحكام الذين يأخذون البيعة كرها وقسراً 245.واستعرضنا أيضا أقوال مؤسس احلركة الوهابية الشيخ
حممد بن عبد الوهاب ( )1703-1791الذي ألغى مجيع شروط اإلمامة الشرعية اليت كان يؤمن هبا أهل
السنة وقال بأن ":األئمة جممعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان ،له حكم االمام يف
مجيع األشياء" 246.ومل يهتم حممد بن عبد الوهاب كثريا ببحث طبيعة االمامة يف االسالم .ودعا اىل طاعة
احلاكم حىت لو كان جائرا فاسقا ،ما مل يأمر مبعصية اهلل ،حىت لو جاء اىل السلطة بقوة السيف 247.وهو ما
شكل القاعدة األساسية للفكر السياسي السعودي "الوهايب" يف الدولة السعودية األوىل (– 1744

 )1818وامتد ليطبع الدولة السعودية الثالثة املعاصرة اليت نشأت يف بداية القرن العشرين.
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 - 243ابن تيمية  ،منهاج السنة النبوية  ،ج 1ص  149موقع شبكة مشكاة االسالمية بتاريخ 2010/9/13
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=25&book=470
 - 244املصدر  ،ج  1ص 142 -141
245

 -ابن تيمية ،مجموع الفتاوى  ،ج  35باب اخلالفة وامللك ، ،ص  10و ص  11وص  12موقع نداء اإلميان،

املكتبة االسالمية  ،بتاريخ http://www.al- ،2010/9/13
eman.com/ISLAMLIB/viewtoc.asp?BID=252
 - 246العاصمي النجدي ،عبد الرمحن بن حممد بن قاسم  ،1972الدرر السنية في األجوبة النجدية ،ص  239ج 7
عن موقع مشكاة بتاريخ 2010/9/13
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=10&book=487
 - 247الرشيد  ،مضاوي  ،2009مساءلة الدولة السعودية ،ص  ،78عن الدرر السنية يف األجوبة النجدية ،ج 1ص
 33واجلزء السادس عشر ،ص 153
 - 248يقول الدكتور فؤاد ابراهيم":تنطلق الوهابية ...من مبدأ التعيني والغلبة يف تشكيل السلطة ،وليس من منطق
االختيار والتعاقد ،حيث يستمد احلاكم سلطانه أو سيادته من األمة اليت ميثلها .فاالمارة يف الرؤية الثيولوجية الوهابية تنعقد
بالتسلط مث بالتوارث وال دور ألهل احلل والعقد ،اللهم اال جلهة إضفاء الشرعية على اإلمارة املفروضة ...فالدولة تأسست
بالقوة  ،وجيب أن تدار بالقوة ،هكذا نظَّر هلا العامل وهبذا املسوغ ميسكها احلاكم" .العقيدة والسياسة في السعودية ،ص
 220و ،222دار امللتقى  ،لندن بريوت  2010الطبعة األوىل
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ورمبا استعار آل سعود أيضا شيئا من الفكر القدري (األموي) 249الذي يعترب املـُلك منحة من اهلل
واختيارا منه آلل سعود لقيادة األمة ،كما الحظ بعض اساتذة العلوم السياسية ،كالدكتور ماهر عبد اهلادي
يف كتابه "السلطة السياسية يف نظرية الدولة" الذي يقول فيه  :إن "من يلقي نظرة على تصرحيات امللك
سعود وامللك فيصل لوجد يف طيات هذه التصرحيات ما يشري اىل أن إرادة اهلل قد شاءت بأن يكونوا ملوكا
250
حيكمون اململكة العربية السعودية".
وإضافة اىل تربير االستبداد ،امتاز الفكر السياسي السعودي "الوهايب" عن الفكر احلنبلي أو التيمي،
بتكفري عامة املسلمني ووضع شروط متشددة على حتقق صفة اإلميان والتوحيد ،واملبادرة سريعاً اىل التشكيك
بإسالم الناس واهتامهم بنقض عرى اإلميان .وقد أدت هذه السياسة اىل حدوث توتر دائم بني الوهابية

 - 249تعود جذور فكرة القدر إىل األمويني الذين مل جيدوا ما يربرون به اغتصاهبم للسلطة ،وإقناع األمة احملرومة من
ممارسة حقها يف الشورى ،سوى اللجوء إىل نظرية اجلرب ،والقول بأن اهلل ساق إليهم اخلالفة بسابق علمه ،قضاء وقدرا ،أي
انه كان يعلم منذ األزل اهنم سيستولون على احلكم ،وعلم اهلل نافذ ،فيكون اهلل هو الذي أعدهم لقيادة األمة وحتم عليهم
أن يقاتلوا على اخلالفة وأ ن يرتكبوا ما ارتكبوه من أعمال ألن ذلك جرى بسابق علمه .ولذلك كانوا يسمون أنفسهم
"خلفاء اهلل" .وكان معاوية بن أيب سفيان يربر خروجه لقتال اإلمام علي يف صفني بقضاء اهلل .وكان يعترب امللك عطية من
اهلل (.ابن أيب احلديد ،شرح نهج البالغة ج 2ص  )497وقد عرب عن هذه الفكرة عندما دخل الكوفة بعد صلحه مع

اإلمام احلسن ،حيث قال ألهلها" :إمنا قاتلتكم ألتأمر عليكم وقد أعطاين اهلل ذلك وأنتم كارهون"( .البداية والنهاية ،ج8
ص  ) 131وقال لوفد عراقي جاءه إىل الشام ":األرض هلل  ،وأنا خليفة اهلل فما أخذت فلي وما تركته للناس فبالفضل مين
 ..إنه مللك آتانا اهلل إياه" (.البالذري ،أنساب األشراف  ،ج 4ص  )117ونسب يزيد بن معاوية أمر استخالف أبيه،

وتقليده اخلالفة إىل اهلل( .الدينوري ،ابن قتيبة  ،اإلمامة والسياسة ،ج 1ص  )174وكان يقرأ هذه اآلية" :قل اللهم مالك
امللك تؤيت امللك من تشاء وتنـزع امللك ممن تشاء وتعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك اخلري إنك على كل شيء قدير"

وينتقد اإلمام احلسني لعدم فهمه هلا وخروجه عليه! (.الطربي ،تاريخ األمم والملوك ،اجمللد الثالث ،ص 340و الدينوري،
ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ج 2ص  )32وانتشرت فكرة اجلرب يف ثقافة كثري من اخللفاء األمويني ووالهتم الذين كانوا
يعتربون اخلالفة قضاء وقدرا مثبتا يف الزبر (.الدينوري ،ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ج 2ص  32والطربي ،ج 7ص 216
و ،ج 7ص )221وهو ما دفع عطاء بن يسار ومعبد اجلهين إىل القول":إن هؤالء امللوك يسفكون دماء املسلمني ويأخذون
أمواهلم ،ويقولون :إمنا جتري أعمالنا على قدر اهلل تعاىل"( .اخليون ،رشيد ،معتزلة البصرة وبغداد ،ص  )38وكما يقول الشيخ
األزهري حممد أبو زهرة":فإن القول يف اجلرب شاع يف أول العصر األموي وكثر حىت صار مذهبا يف آخره"(.تاريخ المذاهب

اإلسالمية ،ص )103
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 -عبد اهلل ،أنور  :2004خصائص وصفات المجتمع الوهابي السعودي ،ص  ،94مكتبة الشرق باريس

واجلماهري املسلمة والعداء ملختلف الطوائف واألحزاب والتيارات االسالمية  ،واقامة العالقة معها على أساس
الفتح واالحتالل والعنف والقهر والغلبة 251 .وهو ما أدى اىل تركيز السلطة بيد آل سعود املتحالفني مع
احلركة الوهابية بقيادة آل الشيخ ،وقضى على أية امكانية للتواصل مع اجلماهري أو إقامة عالقات متثيلية
دميوقراطية معها .تقول الدكتورة مضاوي الرشيد":ركز املشروع السعودي الوهايب منذ البدء على اهتام اجملتمع
بالشرك ،لذلك ال بد من تطهري دينهم وتصحيحه ،ففرض عليهم ذلك اإلذعان لرغبة آل سعود السياسية،
ومل يعد اخلروج عليهم عمال سياسيا بل معصية وانتهاكا ملباديء التوحيد .فأصبحت طاعة أويل األمر فرضا
دينيا وجزءا من عبادة اهلل" 252.وتعتقد الرشيد بأن الوهابية تساوي بني طاعة اهلل والرسول وطاعة أويل األمر
من األمراء والعلماء ،وان تلك املساواة تعطي مسألة اخلضوع للحاكم أمهية كبرية وتزيل أي تشكيك يف دور
أويل األمر ،وهو ما يشجع اإلذعان التام هلم ويعيق االنتقادات اليت قد تتناول أويل األمر253.
لقد أعلن امللك عبد العزيز سنة  1932نفسه ملكا على "اململكة العربية السعودية" وهي صيغة أقرب اىل
العلمانية منها اىل النظام الديين ،وهي يف حقيقتها كما ترى مضاوي الرشيد "ليست دولة وهابية وال تعتمد

251

 -يتحدث أمني الرحياين ،الذي كان مرافقا البن سعود يف فتوحاته ،يف كتابه "ملوك العرب" عن اعتبار احلركة الوهابية

السعودية لغريهم من املسلمني وخاصة الشيعة "مشركني" ويقول " :أهنم يعتقدون ان من كان خارجاً عن مذهبهم ليس
مبسلم فيشريون اىل ذلك يف سالمهم بعضهم على البعض(:السالم عليكم يا اإلخوان حيا اهلل املسلمني).واذا سلم عليهم
سين او شيعي فال يردون السالم "  .الرحياين  ،ملوك العرب ،ص  585 - 584دار اجليل بريوت ،الطبعة الثامنة
252

 -الرشيد  ،مضاوي  :2009مساءلة الدولة السعودية ،ص  ،18دار الساقي لندن  ،وتضيف الرشيد ":ان تكفري

الوهابيني للمجتمع العريب ماضيا وحاضرا ينجم عن رغبة التيار يف بسط سيطرته واكتساب الشرعية .فشرعية الوهابية ترتكز
اليوم على أسطورة نشرهتا أجيال عدة من الكتاب الوهابيني واملؤرخني والعلماء والعلمانيني إضافة اىل الطبقة امللكية .وتزعم
هذه األسطورة أن املسلمني يف السعودية كانوا وال يزالون كافرين يرتبط خالصهم كليا بدعوة حممد بن عبد الوهاب والسلطة
السياسية اليت دعمت دعوته ،أي عائلة آل سعود ...ان تكفري اجملتمع السعودي استمر يف القرن العشرين من أجل تسويغ
تأسيس الدولة السعودية احلديثة" .املصدر  ،ص 45
253
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 -املصدر ،ص 85

الوهابية منوذجا مرجعيا هلا ،بل تستخدمها ألهنا وسيلة مالئمة لتغطية نشاطها السياسي" 254.ومع ذلك
فقد بىن امللك عبد العزيز سلطته وشرعيته على أساس الفكر السياسي (األموي) أو السين التقليدي أو
املشوه الذي يأمر بطاعة أي حاكم متسلط ،باإلضافة اىل أنه كان يرفع شعار تطبيق الشريعة االسالمية
َّ
ومحاية التوحيد ،الذي كان يضمن والء احلركة الوهابية له255.
ويف ظل عدم قيام النظام السعودي على قاعدة "الشرعية الدستورية" قام باللجوء اىل "الشرعية الدينية" اليت
أمنها له مشايخ احلركة الوهابية املتحالفون تارخييا مع آل سعود .فقد قام الشيخ عبد العزيز بن باز (-1912
 ) 1999مفيت اململكة العربية السعودية السابق بإضفاء الشرعية الدينية على الدولة السعودية "اليت قضت
على الشرك والفساد والبدع والضالالت فصارت مضرب املثل يف توحيد اهلل واالخالص له وإقامة احلق
والعدل واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة اىل اهلل" – كما يقول -وطالب الشعب بإداء حقوق
الوالة وسؤال اهلل عن حقوقه ،استنادا اىل حديث نبوي يرويه أهل السنة وهو ":أدوا احلق الذي عليكم
(للوالة) وسلوا اهلل الذي لكم" 256.وقرن طاعة أويل األمر بطاعة اهلل ورسوله .وأكد أن احلكام ليسوا
معصومني كالرسل ولذلك فال بد من االعرتاف باألمر الواقع والتعاون معهم والنصيحة فيما يقع من الشر
والنقص .ودعا املعارضة السعودية اليت تقوم مبمارسة دعاية مضادة اىل التوبة اىل اهلل 257 .ورغم أن ابن باز
طالب املسلمني لدى حدوث نزاع بينهم وبني الوالة بالرجوع اىل كتاب اهلل وسنة نبيه ،اال انه مل يبني كيفية
ذلك الرجوع وماذا لو رفض احلكام العودة اىل كتاب اهلل وسنة نبيه أو تطبيق العدل والشريعة االسالمية.

 - 254وتقول":ان النظام السعودي تكوين هجني يلحق الدين باالرادة السياسية ،وليس علمانيا متاما وال دينيا كليا بل هو
كيان عملي نتج صموده من قوة سلطة النفط والتضليل يف الصعيدين الداخلي واخلارجي .وأفضل ما يقال فيه إنه مزيج
معاصر متأخر" .املصدر  ،ص 94
 - 255كما ورد يف املادة رقم  1من النظام األساسي للحكم الذي أصدره امللك فهد بن عبد العزيز يف  1992/3/1أن
دستور اململكة العربية السعودية هو "كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله".
256

 -رواه مسلم يف الفنت برقم  2116ورواه أمحد يف مسند املكثرين من الصحابة برقم 3458

257

 -موقع ابن باز  ،بتاريخ http://www.binbaz.org.sa/mat/8647 2010/9/1
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ويف احلقيقة ان احلركة الوهابية أضفت الشرعية بصورة مطلقة على النظام السعودي سواء كان ملتزما
بالدين أو مل يكن ،وكما تقول مضاوي الرشيد":ان الوهابية يف نسختها األصلية هي خطاب تشريع السلطة،
إذ ولدت بدءا من أوائل القرن الثامن عشر تفسريات دينية لتشريع السلطة السياسية ،وهذا ما أدى اىل
258
ارتباط عميق بالنظام التسلطي ،وحىت باالستبداد يف إطار االسالم".
وعندما كان الغشاء الديين يتمزق أحيانا ،ويقوم أبناء احلركة الوهابية أنفسهم بتكفري النظام ،بسبب بعض
مواقفه وسياساته وقوانينه اليت يعتربوهنا مناقضة لشروط اإلميان أو قيامه باحلكم بغري ما أنزل اهلل ،259فان
شيوخ الوهابية التابعني للسلطة كانوا يسارعون للتأكيد على شرعية النظام كأمر واقع ،ويطالبون الناس
مبواصلة طاعته على أية حال .فقد قال الشيخ حممد ناصر الدين األلباين ":إنه ال جيوز ألحد من الناس أن
مبجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه" .وعقب الشيخ
يُك ّفر من حكم بغري ما أنزل اهلل ّ
ابن باز على كالمه مؤيداً " :ال شك أن ما ذكره يف جوابه من تفسري قوله تعاىل ( :ومن مل حيكم مبا
أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون) ...هو الصواب " .وأوضح  ":أن الكفر كفران أكرب وأصغر  ،كما أن
الظلم ظلمان أكرب وأصغر  ،فمن استحل احلكم بغري ما أنزل اهلل أو الزنا أو الربا أو غريمها من احملرمات
اجملمع على حترميها فقد كفر كفراً أكرب ،ومن فعلها بدون استحالل كان كفره كفراً أصغر وظلمه ظلماً
260
أصغر وهكذا فسقه".
وقال الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني (عضو هيئة كبار العلماء)  ":وليعلم أنه جيب على اإلنسان أن
يتقى ربه يف مجيع األحكام فال يتسرع يف البت هبا خصوصا يف التكفري الذي صار بعض أهل الغرية
والعاطفة يطلقونه بدون تفكري وال روية  ،مع أن اإلنسان إذا كفر شخصا ومل يكن الشخص أهال له عاد
ذلك إىل قائله .وتكفري الشخص يرتتب عليه أحكام كثرية فيكون مباح الدم واملال ويرتتب عليه مجيع
258

 -الرشيد  ،مضاوي  :2009مساءلة الدولة السعودية ،ص 15

 - 259راجع كتاب " الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية" ملؤلفه مرشد بن عبد العزيـز بـن سـليمان النجـدي ،وهـو
االس ــم احلرك ــي لعص ــام حمم ــد ط ــاهر املقدس ــي ،دار القص ــيم  1994موق ــع التوحي ــد واجله ــاد ،الت ــابع للمقدس ــي ،بت ــاريخ
 www.tawhed.ws/dl?i=iti4u3zp 2010/11/5وراج ــع ك ــذلك بيان ــات أس ــامة ب ــن الدن زع ــيم تنظ ــيم
القاعدة .وخاصة رسالته الصوتية اىل قناة اجلزيرة يوم عيد األضحى من سنة  1423املصادف  11شباط . 2003
260
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 -جريدة الشرق األوسط عدد( )6156بتاريخ  1416/5/12هـ

أحكام الكفر" 261.واشرتط ابن عثيمني لتكفري احلكام الذين ال حيكمون مبا أنزل اهلل شروطا عديدة بأن ال
ميارس ذلك تبعا للهوى أو اجلهل والتلبيس واملصلحة  ،وقال :ان الكافر من ك ّفره اهلل و رسوله ،وللتكفري
شروط؛ منها العلم ،ومنها اإلرادة ؛ أن نعلم بأن هذا احلاكم خالف احلق وهو يعلمه ،وأراد املخالفة ،ومل
262
يكن متأوالً .املهم هذا له شروط ،و ال جيوز التسرع يف التكفري .

وبعد قيام مشايخ الوهابية يف نفي الكفر عن حكام آل سعود ،وتنزيل أعماهلم ومواقفهم املخالفة للدين،
اىل درجة الفسق والعصيان ،طالبوا الناس بالطاعة يف كل األحوال وال سيما إن مل تكن للناس قدرة على
التغيري  ،وإن ارتكب احلاكم الكفر البواح ،خالفا للحديث النبوي املشهور عند أهل السنة .وقال املفيت
السابق ابن باز " :أما بعد ،فقد قال اهلل عز وجل (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل
األمر منكم ،فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر ،ذلك خرياً
وأحسن تأويال) هذه اآلية تنص على وجوب طاعة أويل األمر وهم األمراء والعلماء وقد جاءت السنة
الصحيحة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تبني أن هذه الطاعة الزمة وهي فريضة يف املعروف.
النصوص من السنة تبني املعىن وتفيد اآلية بأن املراد طاعتهم باملعروف فيجب على املسلمني طاعة والة
األمر يف املعروف ال يف املعاصي ،فإذا أمروا باملعصية فال يطاعون يف املعصية ،لكن ال يأيت اخلروج عليهم
بأسباهبا  ...قال عبادة رضي اهلل عنه :بايعنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أال ننازع األمر أهله.
قال :إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم من اهلل فيه برهان .هذا يدل على أهنم ال جيوز هلم منازعة والة األمور
وال اخلروج عليهم إال أن يروا كفراً بواحاً عندهم من اهلل فيه برهان وما ذاك إال ألن اخلروج على والة
األمور يسبب فساداً كبرياً وشراً عظيماً ،فيختل به األمن وتضيع احلقوق وال يتيسر ردع الظامل وال نصرة
املظلوم ،وختتل السبل وال تؤمن فيرتتب على اخلروج على والة األمور فساد عظيم وشر كبري ،إال إذا رأى
املسلمون كفراً بواحاً عندهم من اهلل فيه برهان فال بأس أن خيرجوا على هذا السلطان إلزالته إذا كان
عندهم قدرة ،أما إذا مل تكن عندهم قدرة فال خيرجون ،أو كان اخلروج يسبب شراً أكثر فليس هلم اخلروج
رعاية للمصاحل العامة ،والقاعدة الشرعية اجملمع عليها :أنه ال جيوز إزالة الشر مبا هو أشر منه ،بل جيب
درء الشر مبا يزيله أو خيففه ،أما درء الشر بشر أكثر فال جيوز بإمجاع املسلمني ،فإذا كانت هذه الطائفة
اليت تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً ويكون عندها قدرة على أن تزيله وتضع إماماً صاحلاً
261
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 -بن عثيمني :القول المفيد:ج 3ص 271-268

 -فتوى الشيخ العثيمني صدرت يف يوم الثالثاء الثاين والعشرين من شهر ربيع األول عام 1420هـ

طيباً دون أن يرتتب على ذلك فساد كبري على املسلمني وشر أعظم من شر هذا السلطان فال بأس ،أما
إذا كان اخلروج يرتتب عليه فساد كبري واختالل األمن وظلم الناس واغتيال من ال يستحق االغتيال إىل
غري هذا من الفساد العظيم ،هذا ال جيوز ،بل جيب الصرب والسمع والطاعة يف املعروف ومناصحة والة
األمور والدعوة هلم باخلري واالجتهاد يف ختفيف الشر وتقليله وتكثري اخلري ،هذا هو الطريق السوي الذي
جيب أن يسلك ألن يف ذلك مصاحل املسلمني عامة ،وألن يف ذلك تقليل الشر وتكثري اخلري ،وألن يف
263
ذلك حفظ األمن وسالمة املسلمني من شر أكثر ،نسأل اهلل للجميع التوفيق واهلداية".
ويف ظل "الشرعية الدينية" أو شرعية "األمر الواقع" مل يقتصر االستبداد واإلقصاء على الطوائف االسالمية
األخرى ،بل مشل حىت "حزب النظام" من الوهابيني أنفسهم ،الذين رفض ابن سعود أية معارضة منهم،
264
وصادر منهم حق املشاركة السياسية أو التدخل يف اختيار االمام أو االعرتاض على سياسته.
ورغم ا لغطاء "الديين" الذي متتع به آل سعود اال ان ذلك مل يشجعهم على رفع شعار اخلالفة ،ال يف
دولتهم األوىل يف منتصف القرن الثامن عشر عندما انشقوا على دولة اخلالفة العثمانية ،وال بعد سقوط هذه
الدولة يف عام  .1924ورمبا يعود السبب يف ذلك اىل إميان الوهابيني (احلنابلة) بقصر اخلالفة على قريش
وعدم كون آل سعود منهم ،أو عدم توفر شروط االنتخاب الصحيح فيهم  ،كما يشري اىل ذلك الشيخ عبد
اهلل بن عمر الدميجي يف كتابه "اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة" الذي حصر فيه الشرعية
السياسية بانتخاب اإلمام عرب أهل احلل والعقد ،واعترب طريق القهر والغلبة واالستيالء على احلكم بالقوة
طريقا جائزا عند الضرورة ،مث قال " :ويالحظ من كالم الشيخ حممد بن عبد الوهاب أنه يعترب املتغلب
حاكما جتب طاعته ،ال إماما وخليفة للمسلمني ،ألنه مل يستوف شروط االمامة غالبا ،ومل تنعقد له من
طريق شرعي ،بل بالقوة والقهر واالستيالء والغصب ،والغصب حرام يف االسالم .فله حكم االمام يطاع يف
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 -موقع ابن باز الرمسي ،بتاريخ http://www.binbaz.org.sa/mat/1933 ، 2010/11/23
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 -انظر اىل عالقة امللك عبد العزيز بن سعود مع "االخوان" بعد سيطرته على احلجاز سنة . 1926التوجيري  ،عبد

العزيز  :1997 ،لسراة الليل هتف الصباح  ،ص  329رياض الريس للكتب والنشر ،بريوت  ،الطبعة الثالثة 1998
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طاعة اهلل وجياهد معه ويصلى خلفه ،وال جيوز اخلروج عليه ،وان كان عليه إمث فإمثه على نفسه ،واملسلمون
265
منه براء".

املبحث الثالث :محاربة الفكر الديموقراطي
ويف احلقيقة ال توجد نظرية سياسية واضحة حتكم النظام السعودي ،وامنا يوجد فكر األمر الواقع وما
يقرره امللك يف أي قانون أساسي ،وله احلق وحده يف تغيري النظام بأي اجتاه يريد حىت يف االجتاه الدميوقراطي
الدستوري مثال .وقد كانت هنالك عرب التاريخ دعوات ووعود من امللوك السعوديني بإقامة انتخابات ونظام
دستوري ،ومع أهنا مل ترتجم عمليا إال أهنا كانت ممكنة ،أو أهنا ميكن أن تتحول اىل واقع يف املستقبل.
وميكن القول إن النظام السعودي قد طور الفكر الوهايب األول الذي كان يقتصر يف البداية على حماربة
االستغاثة باألولياء وزيارة القبور ،واعتبارها شركا ،باجتاه ترسيخ نظام االستبداد ،ورفض الدميوقراطية ،واعتبارها
نوعا من الشرك الذي يتناقض مع عقيدة التوحيد .فقد دأب عدد من الفقهاء والكتاب السعوديني الوهابيني
على مهامجة الدميوقراطية ورفضها ألهنا تقوم على مبدأ األكثرية واألقلية ،وتشريع الناس للقوانني ،وسيادة
االنسان وحكمه بدال من سيادة الشريعة وحكم اهلل واتباع احلق ،كما يقولون.
وقد عرف الشيخ عبد العزيز بن باز الدميقراطية بأهنا "نظام أرضي  ،يعين حكم الشعب للشعب" وأفىت
بناء على ذلك "بأهنا خمالفة لإلسالم  ،فاحلكم هلل العلي الكبري  ،وال جيوز أن يعطى حق التشريع ٍ
ألحد من
ُ

البشر كائناً من كان" .واستشهد مبا جاء يف "موسوعة األديان واملذاهب املعاصرة " الوهابية ،املنتشرة يف
السعودية من أنه "ال شك يف أن النظم الدميقراطية أحد صور الشرك احلديثة  ،يف الطاعة  ،واالنقياد  ،أو يف
التشريع  ،حيث تُلغى سيادة اخلالق سبحانه وتعاىل  ،وحقه يف التشريع املطلق  ،وجتعلها من حقوق
مين الأ َقيم ُم َولَك َّن أَ أكثَـَر النَّاس
املخلوقني  ،واهلل تعاىل يقول ( :إن أ
أم إَّال للَّه أ ََمَر أََّال تَـ أعبُ ُدوا إَّال إيَّاهُ ذَل َ
ك الد ُ
احلُك ُ

 -265الدميجي ،عبد اهلل بن عمر :1987،اإلمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ،ص  ، 224دار طيبة للنشر
والتوزيع ،الرياض1987 ،
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َال يـَ أعلَ ُمو َن) يوسف  266."40وقال ابن باز إن "من علم حال النظام الدميقراطي وحكمه مث رشح نفسه
أو رشح غريه مقراً هلذا النظام  ،عامالً به  ،فهو على خطر عظيم  ،إذ النظام الدميقراطي ٍ
مناف لإلسالم ،
ّ
وإقراره والعمل به من موجبات الردة واخلروج عن اإلسالم" 267.وأكد ذلك علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء يف
السعودية عام  1991قائلني":ال جيوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم يف سلك حكومة حتكم بغري
ما أنزل اهلل ،وتعمل بغري شريعة اإلسالم  ،فال جيوز ملسلم أن ينتخبه أو غريه ممن يعملون يف هذه احلكومة"
واستثنوا من ذلك حالة الرتشح لالنتخابات والوصول اىل الربملان من أجل حتويل احلكم إىل العمل بشريعة

اإلسالم 268 .ورفض الشيخ عبد الرمحن بن ناصر الرباك (ولد  )1933مبدأ املشاركة يف االنتخابات ودخول
الربملان ،وقال ":إن االنتخابات اليت جتري يف البالد اإلسالمية ،سواء كانت النتخاب رئيس الدولة ،أو
ألعضاء الربملان ،أو جملس األمة أو الشعب كما يقال ،هي دخيلة على املسلمني ،انتقلت إليهم من األمم
الكافرة؛ بسبب استيالء دول الكفر على بالد املسلمني" وعلل رفضه هلا بأن االنتخابات تقوم على أساس
كثرة األصوات من خمتلف طبقات وفئات الشعب ،مما يتضمن التسوية يف هذا بني عقالئهم وسفهائهم،
وعلم ائهم وجهاهلم ،ورجاهلم ونسائهم ،وأهنا تتناقض مع شروط اختيار اإلمام عند املسلمني ،وكذلك شروط
من يـَُرشَّح يف هذه االنتخابات ،حسبما هو مقرر يف الفقه اإلسالمي .واستنتج الرباك بأن االنتخابات دخيلة
وباطلة وتشبه بالكفار ،وتنظيمها حرام .واستثىن من ذلك احلكم املشاركةَ يف االنتخابات لتحقيق مصلحة
269
شرعية راجحة ،ونصرة للحق وختفيفاً للشر والظلم.
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 -الندوة العاملية للشباب املسلم :الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة  ،ج  2مسألة

 1066و http://www.saaid.net/feraq/mthahb/index.htm 1067
267

 -ولكن ابن باز استثىن احلكم بالتحرمي بإجازة الدخول يف االنتخابات للوهابيني يف البالد األخرى اليت ال حتكم مبا

أنزل اهلل ،على أمل التقليل من الشر والفساد وإقامة احلجة ،وحىت ال خيلو اجلو ألهل الفساد واإلحلاد يعيثون يف األرض
فساداًhttp://www.ibnothaimeen.com/all/soun...le_16230.shtml .
268

 -فتاوى اللجنة الدائمة  406 /23 ،و 407
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 -فتوى رقم  10888بتاريخ  2005/1/4عن املوقع الرمسي للشيخ الرباك  ،بتاريخ 2010/9/6

http://albrrak.ccell.mobi/index.php?option=com_ftawa&task=view&id
=10888
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واذا كان بعض املشايخ قد افىت جبواز املشاركة يف االنتخابات تكتيكيا فان الشيخ مقبل بن هادي الوادعي
(تويف ( )2001وهو من أصول مينية) رفض املشاركة يف االنتخابات بصورة مطلقة ،و َّ
كفر من يؤمن هبا.
واستنكر مبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه ،أو األخذ بقانون األكثرية ،أو احرتام الرأي والرأي اآلخر ،واعترب
ذلك إهانة للكتاب والسنة ،وقال إن الدميوقراطية تناقض الشورى اليت تعين اجتماع جمموعة من أهل احلل
270
والعقد ومن العلماء ومن ذوي اخلربة والسياسة ،وإدارة أحوال الناس على هنج الكتاب والسنة.
ويالحظ أن الفكر السياسي الوهايب يرفض الشورى والدميوقراطية ألنه يرفض االعرتاف بوجود "األمة
املسلمة" الواسعة ،إذ أنه يعتقد "أن عامة املسلمني هم كفار ومشركون" أو"منحرفون ضالون" على األقل،
وأن الوهابية تشكل "الفرقة الناجية الوحيدة اليت تسري على هدى السلف الصاحل" ولذا يرفض مشاركة األمة
271
السياسية ،حبجة تفشي اجلهل باإلسالم بني الناس.
لقد رفض الفكر السياسي الوهايب الشورى أو الدميوقراطية بقوة ،ألهنا تقوم على مبدأ حكم األكثرية الذي
272
اعتربه منافياً للدين ،انطالقا من "أن اجلماعة هم أهل احلق وإن قلوا" و "عدم شرعية األكثرية دائماً".
وخاصة عندما تكون األقلية وهابية .كما رفض الدميوقراطية ألهنا تنطوي على مبدأ حماسبة األمة للحاكم
وتداول السلطة وفصل السلطات ،وهو ما يتناقض مع مبدأ وجوب الطاعة املطلقة للحاكم يف الفكر
السياسي الوهايب ،حسبما يقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف األصل الثالث من (األصول الستة)":إن
من متام االجتماع السمع والطاعة ملن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا".
ومل يفرق الفكر السياسي الوهايب بني الدعوة اىل إسقاط احلاكم بالطرق العسكرية أو تغيريه بالطرق
السلمية ال دميوقراطية  ،فكل ذلك يف نظره خيالف مبدأ الطاعة املطلقة املطلوبة من الناس .كما يرفض جمرد
توجيه النقد علنا اىل احلكام "ألنه يؤدي اىل الثورة " .وحسب الشيخ عبد العزيز بن باز فانه  ":ليس من
270

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=36109 -

 - 271النحوي ،عدنان علي رضا : 1985 ،الشورى ال الديموقراطية  ،ص  40دار النحوي ،الرياض ،الطبعة الرابعة
 - 272بناء على تفسري خاص هلذه اآليات القرآنية الكرمية ":وان كثريا من الناس لفاسقون  .ولكن كثريا منهم فاسقون .وان
كثريا من الناس بلقاء رهبم لكافرون .ولكن أكثر الناس ال يشكرون .وان تطع أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل اهلل.
انه احلق من ربك ولكن أكثر الناس ال يؤمنون .ولكن أكثر الناس ال يعلمون .ولكن أكثر الناس ال يشكرون .وما أكثر
الناس ولو حرصت مبؤمنني .فأىب أكثر الناس اال كفورا".
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منهج السلف التشهري بعيوب الوالة ،وذكر ذلك على املنابر؛ ألن ذلك يفضي إىل الفوضى وعدم السمع
والطاعة يف املعروف ،ويفضي إىل اخلوض الذي يضر وال ينفع  ،ولكن الطريقة املتبعة عند السلف  :النصيحة
فيما بينهم وبني السلطان ،والكتابة إليه ،أو االتصال بالعلماء الذين يتصلون به حىت يوجه إىل اخلري .وقد
روى عياض ابن غنم األشعري ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال  :من أراد أن ينصح لذي سلطان
273
فال يبده عالنية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإال كان قد أدى الذي عليه".
ورفض الفكر السياسي الوهايب الدميوقراطية ألهنا تتضمن التعددية احلزبية والسياسية ،انطالقا من "عدم
جواز التحزب ألن االنتماء احلزيب بيعة بدعية منافية لبيعة السلطان وسبب من أسباب التفرق" .وقد رفض
ممارسة عملية الوالء والرباء واهلجر واملقاطعة يف داخل صفوف اجملتمع اال بإذن ويل األمر واحلاكم الشرعي.
274

ويصر املفكرون السعوديون من أنصار النظام ،على وجود صورة أصلية واحدة للدميوقراطية هي الدميوقراطية
الليربالية العلمانية املناقضة لألديان ،وعدم إمكانية أخذ أجزاء معينة منها كآلية االنتخاب والفصل بني
السلطات ،وبالتايل عدم إمكانية األخذ بالدميوقراطية ألهنا تتناقض مع التزام املسلمني بالشريعة االسالمية.
وحسبما يقول الدكتور فؤاد إبرا هيم ،فان النخبة الدينية الوهابية تعارض االصالح السياسي ألنه يف نظرها
يفضي اىل تناقص سلطتها السيادية وحصتها يف الدولة ،ويؤدي اىل تفتيت مركز التوجيه الثقايف
275
واأليديولوجي ،وختفيض سلطة العلماء ورمبا زواهلا يف مرحلة الحقة.
وتزخر املكتبة السعودية بكتب مناهضة للدميوقراطية ،مثل:
 -1كتاب "حقيقة الدميوقراطية" للكاتب حممد شاكر الشريف الذي يعترب النظام الدميوقراطي مبختلف
صوره "حكم الطاغوت" ويقول :إن النصوص الشرعية الثابتة من الكتاب والسنة تعرف نوعني من أنظمة
احلكم :أ -نظام احلكم االسالمي .ب – نظام حكم الطاغوت .وان النظام اإلسالمي تكون الكلمة العليا
273

 -النجدي ،الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية 256-255 ،
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 -بيان هيئة كبار العلماء  ،بتاريخ  10ذي القعدة 1332هـ  30 /سبتمرب  1914م
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 -إبراهيم ،فؤاد  2010العقيدة والسياسة في السعودية ،ص 224
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فردا أو مجاعة أو أمة
فيه  ،ويكون التشريع والتحليل والتحرمي واألمر والنهي هلل ،وليس ملخلوق  -سواء كان ً
أو شعباً  -أدىن نوع من أنواع املشاركة هلل الكبري املتعال يف أي شيء من ذلك .وما على اخللق إال االتباع
واالنقياد .وهذا معناه أيضاً ان السيادة إمنا هي هلل  ،على العكس من النظام الدميوقراطي .ولذا جيب الكفر
ٍ
أبدا ،وان
بالنظام الدميقراطي ،ألن لفظ "مسلم" ولفظ "دميقراطي" ال جيتمعان يف حق شخص واحد ً
دين اإلسالم القائم على توحيد اهلل اخلالص ،ونفي الشريك ،يناقض الدميقراطية اليت تشتمل على الكفر
باهلل العظيم والشرك به  .ويضيف":إن الدميقراطية ختلع صفة األلوهية على اإلنسان مبنحها إياه احلق املطلق

يف التشريع ،فجعلته بذلك إهلا مع اهلل وشريكا له يف حق التشريع للخلق ،وهذا كفر أكرب الريب فيه .وبتعبري
أدق فإن اإلله اجلديد يف الدميقراطية هو َه َوى اإلنسان ،فيشرع مايراه هبواه غري مقيد بشيء ،قال تعاىل
(أرأيت من اختذ إهله هواه أفأنت تكون عليه وكيال ،أم حتسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إال
أضل سبيال) الفرقان  .44 - 43وهذا جيعل من الدميقراطية دينا قائما بذاته السيادة فيه
كاألنعام ،بل هم ُّ
للشعب يف مقابل دين اإلسالم الذي السيادة فيه هلل تعاىل" 276.ويسوق الشريف أسبابا عديدة لرفضه
الدميوقراطية واعتبارها كفرا وشركا باهلل ،منها استبعاد حق اهلل الذي له احلكم كله أصالً ،وبأمره تأيت سلطة
كل من له سلطة من بعده .ومنها أن احلكم اإلسالمي قائم على أن األصل يف احلكم إمنا هو هلل وحده.
ومنها عدم إقرار احلكم الدميقراطي بأحكام الشرع ووجوب تنفيذها أوالً .ومنها  :أن احلكم الدميقراطي
استبعادا تاماً 277 .ويهاجم الشريف نظرية
علماين يعزل الدين عزال كلياً عن شؤون احلكم ،ويستبعده عنها
ً
العقد االجتماعي فيتهمها بأهنا تنطلق من تصور كفري إحلادي ،وأهنا تنازع اهلل سلطانه ،وأهنا تناقض القرآن
مناقضة تامة ،وال تعرتف بدور اخلالق والرسل يف احلياة .كما ينتقد النظام الدميوقراطي ألنه يوفر احلرية للردة
عن الدين والزنا واللواط .وألنه خيالف نظام اإلمامة االسالمي الذي يدعي الشريف أنه لن يقوم اال على
القوة والشوكة ،كما يقول ابن تيمية ،وأن الدولة هي ملن ميلك القوة والرجال والسالح وامل َدد 278 .ويقول
َ
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حممد شاكر الشريف يف النهاية :ان من عقيدة االسالم اليت يعتقدها كل مسلم أن ديننا مل يرتك بابا من
279
أبواب اخلري اال ودلنا عليه ،ومل يرتك بابا من أبواب الشر اال وحذرنا منه.
 -2كتاب "االسالميون وسراب الدميوقراطية" لعبد الغين بن حممد الرحال

280

الذي يؤكد فيه أن

الدميوقراطية منهج غريب خيدم طبقة معينة ،وأهنا نوع من البدعة ونقض للتوحيد والوالء لرموز الطاغوت
واملداهنة مع أعداء اهلل وإلغاء للجهاد يف سبيل اهلل ،ويدين مشاركة االسالميني يف اجملالس النيابية يف بعض
الدول االسالمية ،وخمالفتهم طريقة األنبياء يف التغيري ،ويدعوهم لالنسحاب من تلك اجملالس النيابية.
 -3كتاب "الشورى ..ال الدميوقراطية" لعدنان علي رضا النحوي الذي يؤكد أن الشورى نظام رباين له
قواعد وشروط فاذا مل يستوفها فانه ال يدخل يف دائرة الشورى" .وال قيمة للشورى يف أمة مدهنا مفتوحة
لألعداء وقلوهبا مفتوحة للفتنة واألهواء" .ويرفض النحوي اطالق وصف الدميوقراطية على الشورى االسالمية
ألن احلكم يف االسالم يقوم على شرع اهلل ودين اهلل على العكس من النظام الدميوقراطي الذي ترد فيه
القضايا اىل رغبة الشعب ورأيه .ويقول :ان الدميوقراطية نشأت يف تربة الكفر واإلحلاد ،وترعرت يف منابت
الشرك والفساد .وان مهامجة الديكتاتورية جيب أن ال يعين بأي صورة من الصور تزكية الدميوقراطية فاهنما
ظلمان كبريان يف حياة البشرية .ويشن النحوي هجوما مركزا ضد مبدأ األخذ برأي األكثرية الذي يزعم أنه
خيالف القرآن الكرمي ،ويقول ":ال يصح االستدالل بلفظ "اجلماعة" للداللة على الكثرة  ،فهي يف عصر كثرة
ويف عصر آخر قلة .ان "اجلماعة" املقصودة هي الفئة اليت تتبع احلق البني  ،ولو كان عددها األقل .مث التزام
اجلماعة يقصد به التزام احلق البني وعدم االنفراد هبوى أو شهوة .انه التزام العقيدة والدين 281 .وان لفظ
اجلماعة ال تقضي بالكثرة دائما  ،وال عالقة هلا باألكثرية واألقلية يف جمال الشورى والرأي 282 .وان احلق ال
يقرر بالعدد :أكثرية أو أقلية ،أنه يقرر بالعقيدة والدين واملنهاج املتكامل احلق  ،كما يقول احلديث الصحيح:
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(إمنا الناس كاإلبل املائة ال تكاد جتد فيها راحلة)  ..احلق ال يقرر بالكثرة الغالبة حىت ولو كانت من
املسلمني  ،فقد ختلف الناس عن منهاج اهلل وطويت املواهب والقدرات واختلطت املعادن واضطربت املنازل
وقتلت العزائم  ،وجف العلم والفقه 283 .ويشكك النحوي بقدرة العامة على التغيري ،ويقول ان األكثرية
كالقطيع وال ميكن تقييد املستبد باالكثرية ،وان األكثرية يف االسالم عليها السمع والطاعة ويف عنقها بيعة،
وأما يف الدميوقراطية فتكاد الصورة تكون مقلوبة فان املسئول عليه السمع والطاعة وال منهاج اال ما يقرره
الشعب 284.ويربر االستبداد واالنفراد بالسلطة ،ويستشهد جبملة للكاتب الربيطاين الساخر جورج برنارد شو
يقول فيها":ان الدميوقراطية تعين السماح لكل املسافرين بقيادة القطار لتكون النتيجة احملتومة االصطدام
285
فالكارثة".

المبحث الرابع :مالمح الدستور السعودي
ويف حماولة الستعادة شيء من الشرعية السياسية املفقودة ،قام امللك فهد بتاريخ 1992 / 3 / 1
باإلعالن عن والدة ما يشبه الدستور ،حتت مسمى األنظمة الثالثة( :النظام األساسي للحكم ،ونظام جملس
الشورى ،ونظام املناطق أو املقاطعات) .وقد نصت غالبية بنود النظام األساسي على إعطاء صالحيات
واسعة للملك ،حبيث يصبح هو احملور األول واألخري للحياة السياسية السعودية وصاحب الدور املطلق
فيها ،من خالل:
 1ـ اختيار وإعفاء ويل العهد (املادة .)5
 2ـ رئاسة السلطات الثالث ،التنفيذية ،والتشريعية ،والقضائية ( ،املادة .)44
 3ـ تعيني وإقالة القضاة و تنفيذ األحكام القضائية (املادة  50واملادة .)52
 4ـ رئاسة جملس الوزراء وتعيني وإقالة الوزراء ،وحل وتشكيل الوزارة (املادة  56و .)57
283
284
285
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 5ـ تعيني وإقالة أعضاء جملس الشورى ،وحل اجمللس ،وتعيني بديل له (املادة .)68
 -6إصدار األنظمة واملعاهدات ،واالتفاقيات الدولية واالمتيازات وتعديلها أو إلغائها (املادة .)70
 -7إصدار امليزانية العامة للدولة (املادة .)76
 -8اإلنفاق من األموال العامة خارج املقرر يف ميزانية الدولة (املادة .)73
 -9تعديل النظام األساسي (املادة .)83
 -10الفصل يف اخلالف بني جملس الشورى وجملس الوزراء (املادة  17ـ نظام جملس الشورى).
 -11تعيني أمراء املناطق ونواهبم وحمافظي احملافظات وأعضاء جمالس املناطق وعزهلم (املواد ، 16 ، 10 ، 4
 ، 20من نظام املناطق).
ويف الوقت الذي أعطى النظام األساسي للملك تلك الصالحيات الواسعة  ،مل يشر أبدا إىل واجباته ،ومل
يسمح بإخضاعه ألي نظام حماسبة أو مساءلة ،كما هو احلال يف الدستور االيراين .مما كرس االنفراد املطلق
للملك يف احلياة السياسية ،وحافظ على صيغة النظام امللكي املطلق اليت كانت قائمة فعال منذ تأسيس
النظام السعودي يف مطلع القرن العشرين .ومل يوضح النظام األساسي طريقة عزل امللك يف حاالت العجز أو
سوء التدبري أو االحنراف ،حىت من قبل العائلة املالكة أو جملس أهل احلل والعقد ،يف حني كان يفرتض
بالنظام األساسي اجلديد أن يوضح طريقة العزل واجلهة املسؤولة للقيام به ،كأن يكل األمر إىل جملس شورى،
كما هو احلال يف معظم دول العامل ،أو جملس من أهل احلل والعقد ،أو حىت العائلة املالكة .وهكذا فقد
286
أمهل النظام األساسي احلديث عن هذا املوضوع احليوي وتركه ملعادالت القوة يف املستقبل.
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 -شكل امللك عبد اهلل يف اكتوبر  2007هيئة للبيعة تتألف من مخسة وثالثني عضوا من أبناء املؤسس عبد العزيز

األحياء ،النتخاب امللك اجلديد ،وتنظيم انتقال العرش من ملك اىل آخر .مث قام يف  2010بتعيني أخيه نايف كنائب ثان
لرئيس الوزراء ،كإشارة اىل احتمال توليه والية العهد بعد سلطان ،مما أثار احتجاج األمري طالل بأن ذلك خيالف تشكيل
هيئة البيعة ويلتف على مهماهتا املستقبلية.
112

ومع ان النظام األساسي نص يف املادة ( )8على أن يقوم احلكم على أساس الشورى  ،ولكنه مل يوضح
فيما إذا كانت ملزمة أم معلمة ،وقد صدر نظام خاص بالشورى نص على أن جملس الشورى يقوم على
أساس التعيني من امللك وليس على أساس االنتخاب من املواطنني .وبالتايل مل ميتلك اجمللس حق التشريع
واحملاسبة واملراقبة ،وتقدمي املشورة اإللزامية للحكومة ،وإمنا التوصية بالقوانني فقط( .كما جاء يف املادة 17
من نظام جملس الشورى) 287 .ومل ميتلك أعضاء اجمللس أية حصانة سياسية ،وإمنا أحلقوا وظيفياً بنظام
اخلدمة املدنية ،حبيث يسمح للسلطة باختاذ إجراءات إدارية ضد أي واحد منهم  ،وحماكمتهم ومعاقبتهم ،مما
288
أفقد اجمللس احلرية واالستقاللية والقدرة على التصدي للسلطة التنفيذية أو حماسبتها.
ويف الوقت الذي يطلب نظام احلكم من املواطنني مبايعة امللك على السمع والطاعة يف العسر واليسر
واملنشط واملكره ،ويدعو إىل تربية األبناء على طاعة امللك (املادة  )9فانه ال يعطي األمة احلق يف انتخاب
امللك وال عزله بالطبع  ،كما يتجنب االعرتاف الصريح باحلقوق األساسية للمواطنني  ،خصوصا حرية
289
العقيدة وحرية الرأي والتعبري  ،واحلق يف املشاركة السياسية عرب تشكيل األحزاب أو النقابات.

 - 287ابن باز  ،أمحد عبد اهلل :النظام السياسي والدستوري للملكة العربية السعودية ،ص 322
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 -يقول الدكتور أمحد بن باز :تنص املادة السادسة من نظام جملس الشورى على أنه  ":إذا أخل عضو اجمللس

بواجبات عمله  ،يتم التحقيق معه وحماكمته وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي" .وقد صدر أمر ملكي حيدد قواعد
التحقيق واحملاكمة لعضو جملس الشورى وإجراءاهتا  ،وينص على معاقبته بإحدى العقوبات التالية :أ -توجبه اللوم كتابة .ب
– حسم مكافأة شهر .ج – إسقاط العضوية .مع امكانية رفع الدعوى العامة أو اخلاصة على العضو .املصدر  ،ص
 228وبالطبع فان "جملس الشورى" هذا افتقد أية صالحية يف ممارسة الرقابة والنقد واحملاسبة ،ليس للملك  ،وامنا أيضا
ألي أمري يف أية وزارة أو إمارة أو دائرة ،حيث اعتاد األمراء على البقاء يف مناصبهم طول حياهتم دون رقيب أو حسيب.
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 -كانت قد صدرت يف عام  1965م عدة مراسيم ملكية حترم تشكيل األحزاب واجلمعيات السياسية والتظاهر

واإلضراب عن العمل ،وتعترب االنتماء إىل أي حزب أو الدعوة إليه جرمية ضد أمن الدولة  ،وتنص على معاقبة كل من يثبت
حبقه ارتكاب اجلرائم املوصوفة بعقوبات ترتاوح بني السجن والنفي واإلعدام.
113

ويف مقابل ذلك ينص النظام األساسي على إحلاق وسائل اإلعالم احمللية بالدولة ،ويفرض عليها االلتزام
بسياساهتا (املادة  . )39مما يعين مصادرة حرية املواطنني يف التعبري عن آرائهم يف القضايا اليت ال تنسجم
مع السياسات احلكومية.
ويؤكد النظام األساسي أن ال دور للشعب يف تعديل أية مادة من مواد النظام  ،وإمنا جيري ذلك بنفس
الطريقة اليت مت هبا إصداره  ،أي باإلرادة امللكية .كما هو صريح املادة (.)83
و لق د تكرر يف النظام األساسي النص على استناد احلكم إىل كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله كما يف املواد
( ) 7 ، 6 ، 5 ، 1ولكنه مل يوضح النصوص اليت يستند إليها يف شرعيته وطبيعته الوراثية وحصر احلكم يف
العائلة السعودية ،كما جاء يف املادة رقم (.)5
ونصت املادة ( )14على أن "مجيع الثروات اليت أودعها اهلل يف باطن األرض أو يف ظاهرها أو يف املياه
اإلقليمية أو يف النطاق الربي والبحري الذي ميتد اليه اختصاص الدولة ومجيع موارد تلك الثروات ملك
للدولة" بدال من أن تقول ان الثروات ملك للشعب السعودي ،وذلك ألن الدولة هي ملك آلل سعود ،وال
دخل وال رأي للشعب فيها.
"الشرعية الدينية" بدال من الشرعية الدستورية
ومن الواضح ان "النظام األساسي" الذي قدمه امللك فهد عام  1992استبعد االرتكاز اىل "الشرعية
الدستورية" وجلأ اىل "الشرعية الدينية" كي يغطي هبا على سيطرة النظام السعودي على السلطة بالقوة
واال حتالل العسكري ،حيث أكد يف املادة (األوىل) على أن " :دين اململكة العربية السعودية اإلسالم ،
ودستورها كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم" وقال يف املادة ( )7بأن " احلكم يف اململكة
العربية السعودية يستمد سلطته من كتاب اهلل وسنة رسوله  ..ومها احلاكمان على هذا النظام ومجيع أنظمة
الدولة" .ونص يف املادة ( )8على أن "يقوم احلكم يف اململكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى
واملساواة وفق الشريعة اإلسالمية" .وأن "يقوم امللك بسياسة األمة سياسة شرعية طبقا ألحكام اإلسالم
ويشرف على تطبيق الشريعة اإلسالمية " كما جاء يف املادة ( . )55وكذلك نص يف املادة ( )23على "أن
الدولة حتمي عقيدة اإلسالم ..وتطبق شريعته وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر  ..وتقوم بواجب الدعوة إىل
114

اهلل" .وأكد يف املادة ( )45أن "مصدر اإلفتاء يف اململكة العربية السعودية  ..كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله
صلى اهلل عليه و سلم".
وحتدث النظام األساسي عن موضوع البيعة فنص يف املادة ( )5على بيعة األصلح من آل سعود للحكم،
على كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم  .وذكر يف املادة (" : )6يبايع املواطنون امللك على كتاب
اهلل تعاىل وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة يف العسر واليسر واملنشط واملكره".
وحتدثت املواد ( 26و 38و ) 48من النظام األساسي ،عن مرجعية الشريعة االسالمية يف القضاء
والعقوبات ويف محاية حقوق االنسان.
وقد نصت غالبية بنود النظام األساسي على إعطاء صالحيات واسعة للملك ،حبيث يصبح هو احملور
األول واألخري للحياة السياسية السعودية وصاحب الدور املطلق فيها ،وبالرغم من أن النظام األساسي
فشل يف تلبية حاجة املواطنني للدميوقراطية ،ورفض االعرتاف حبق الشعب يف السلطة أو كونه مصدرا هلا،
واستبعد أية فكرة للتصويت على النظام األساسي من قبل الشعب عرب االستفتاء العام أو مناقشته عرب جملس
شورى منتخب.
وكما يقول استاذ العلوم السياسية يف جامعة امللك سعود الدكتور مرتوك الفاحل  ،فان "النظام األساسي" غري
دستوري ،ألنه ال يتضمن اآلليات واهلياكل والعناصر الدستورية اليت تضمن إقامة العدل من خالل وجود
آليات احملاسبة والرقا بة على السلطة التنفيذية "احلكومة" من قبل سلطة ذات مرجعية شعبية "الشورى املنتخبة
امللزمة" ،اضافة إىل عدم اكتمال العناصر األخرى من حيث احلقوق واحلريات العامة واالساسية للناس وعدم
وجود آلية ملزمة هبا وكذلك وجود خلل يف استقالل القضاء .وإن أي نظام للحكم لكي يصبح دستورا أو
دستورياً ال بد أن حيظى مبوافقة شعبية عن طريق التصويت ليصبح الشعب وإرادته هي اليت تقرر مصاحله،

ويصبح دور احلاكم تنفيذيا  ،وليس أي مرجعية أخرى على أن تكون ممارسة الدولة "احلكومة" تدل بوضوح
على التزامها باحلقوق واحلريات ،والرقابه واحملاسبه عليها من قبل السلطات األخرى أو باالحتساب عليها من
قبل اجملتمع ،عرب هياكل ومؤسسات اجملتمع االهلي املدين اجلمعيات واالحتادات والروابط  ...اخل  .وخيلص
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الفاحل اىل القول بأننا يف السعودية أمام نظام للحكم ليس دستورياً على اإلطالق  ،إذ حنن أمام حكم ملكي
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ذو سلطة مطلقة ،وامللكية "ذات السلطات املطلقة " غري دستورية.

الخالصة

لقد ولد النظام السعودي عن طريق انقالب عسكري على حاكم الرياض ،واحتالل بقية املناطق السعودية
بالقوة  ،ولذلك اتسم بالصفة الفردية االستبدادية يف احلكم ،وبإقصاء عامة الشعب ،وعدم إجراء أية
انتخابات شعبية  ،أو إقامة جمالس شورى منتخبة ،ومبصادرة احلريات السياسية األولية كحرية العقيدة والتعبري
والتجمع وما اىل ذلك .وقد اعتمد النظام السعودي على ادعاء "الشرعية الدينية" بالرغم من فقدانه لصفة
االلتزام الديين يف كثري من األحيان ،وانتهاكه لقواعد الشريعة االسالمية ،وهو ما دفعه لالرتكاز على نظرية
شرعية األمر الواقع املوروثة يف الفكر السياسي السين.
ومل يطرح النظام السعودي دستورا حلكم البالد اال بعد حوايل تسعني عاما من تأسيسه ،وجاء الدستور
كمنحة ملكية ،ومفرغا وبعيدا عن إعطاء أي دور للشعب يف انتخاب ممثليه اىل جملس الشورى ،أو مراقبة
احلكام وحماسبتهم وعزهلم وتغيريهم ،فضال عن إمكانية تغيري النظام أو تعديل الدستور من قبل الشعب.
وبالرغم من أن النظام السعودي ينتمي اىل الفكر السين الذي يؤمن تارخييا بالشورى واختيار اإلمام من قبل
األمة عرب أهل احلل والعقد ،والذي مر بعدة حمطات مث وصل أخريا اىل الفكر الدميقراطي الدستوري يف بداية
القرن العشرين ،اال انه ابتعد كثريا عن ذلك الفكر والتزم مببدأ االستبداد والديكتاتورية املطلقة ،والشرعية
"الدينية" .وذلك بسبب غياب الشعب السعودي عن املشاركة السياسية أو صياغة النظام السياسي ،وبالتايل
فشل يف احلفاظ على حقوقه املختلفة ،ويف إقامة نظام عادل أو عالقة عادلة بني احلكام واحملكومني ضمن
دستور منبثق من إرادته ،وظل الشعب السعودي يعاين من احلكم الفردي املستبد املطلق ،وخيضع لنظريات
سياسية متطرفة قال هبا بعض الفقهاء السنة يف التاريخ كاإلمام أمحد بن حنبل وابن تيمية وحممد بن عبد
الوهاب ،وتبناها النظام احلاكم دون مناقشة او رضا من الشعب ،بل بقوة السيف والغلبة واألمر الواقع.
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 /http://www.cksu.com/vb/t164585نقال عن موقع حقوق االنسان واجملتمع املدين يف السعودية.
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وبالرغم من أن احلركة الوهابية املتحالفة مع النظام السعودي منذ ثالثة قرون ،رفعت شعار التوحيد وكفرت
كثريا من احلكام والطوائف االسالمية حبجة مناقضة شروط التوحيد ،اال اهنا غضت الطرف عن ارتكاب
النظام السعودي لكثري من األعمال واملواقف والسياسات املنافية لشروط اإلميان حسب العقيدة الوهابية،
وأضفت عليه الشرعية الدينية ،أو شرعية األمر الواقع ،ورفضت اخلروج عليه أو تغيريه بالطرق السلمية.
وهبت ملكافحة الفكر الدميوقراطي باعتباره كفرا واحلادا وشركا باهلل وتشريعا انسانيا يف مقابل اهلل ،وأصرت
على تناقض االسالم مع الدميوقراطية تناقضا جذريا حبيث ال يلتقيان ،وهو ما صب يف خانة النظام السعودي
واالستبداد املطلق ،ومنع الشعب السعودي من تطوير ثقافته السياسية الدميوقراطية ووعيه الدستوري.

الباب الثاني/

الفصل الثاني :الشرعية السياسية في مفهوم النظام االيراني
المبحث األول :والدة النظام االيراني الجمهوري االسالمي ..الظروف التاريخية
يعترب نظام احلكم "اجلمهوري االسالمي" يف ايران ،نظاما جديدا وفريدا يف الساحة االسالمية والشيعية،
فقد مجع هذا النظام بني الدميوقراطية واالسالم ألول مرة يف التاريخ االسالمي ،اذا استثنينا فرتة اخلالفة
الراشدة اليت قامت على أساس الشورى .وكانت والدة النظام االيراين تطورا كبريا وجذريا يف الفكر السياسي
الشيعي اإلمامي الذي يؤمن بالنص والشرعية الدينية اإلهلية النازلة من اهلل (عز وجل) اىل النيب حممد (ص) مث
اىل األئمة االثين عشر ،مث اىل "الفقهاء النواب العامني لإلمام املهدي الغائب" .ذلك الفكر الذي ظل اىل
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وقت قريب يستنكر مب دأ الشورى ويرفض أي دور للناس يف اختيار اإلمام وإقامة الدولة االسالمية.
 - 291لقيت اطروحة احلزب االسالمي القائم على نظرية الشـورى معارضـة قويـة مـن مراجـع الـدين يف النجـف يف السـتينات
مــن القــرن العش ـرين (كالســيد حمســن احلكــيم واخلــوئي مرتضــى آل ياســني وحســني احللــي)  ،اىل حــد اهتــام الســيد حممــد بــاقر
الصــدر (مؤســس حــزب الــدعوة) بالتســنن وامليــل اىل االخـوان املســلمني باعتبــار الشــورى نظريــة ســنية أساســا يف مقابــل نظريــة
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ولكن الفكر الشيعي شهد عرب التاريخ تطورات جذرية عديدة ،فانتقل تدرجييا من موقف "حصر الشرعية
السياسية الدينية" يف األئمة االثين عشر ،وحترمي العمل السياسي انتظاراً لـ"االمام املهدي الغائب" اىل مرحلة

االنفتاح وقبول مبدأ الفعل واملبادرة السياسية ،خالل القرون األخرية ،وذلك بعد قيام بعض احلكام الشيعة
(كالصفويني والقاجاريني) بتأسيس دول شيعية يف إيران ،وقيام بعض الفقهاء الشيعة بتأييدهم وكذلك
قيامهم باستنباط نظريات سياسية جديدة فاعلة كنظرية "والية الفقيه" اليت قال هبا الشيخ أمحد النراقي
( ) 1829 – 1771واليت تسمح للفقهاء بتأسيس دول خاصة هبم .بيد أن االنتقال من مبدأ "الشرعية
الدينية" اىل "الشرعية الدستورية" املبنية على أساس املشاركة الشعبية يف السلطة أو احلكم الدميوقراطي مل يكن
سهال ،وقد لقي معارضة واسعة من كثري من الفقهاء الشيعة ،حىت جاء النظام اإليراين اجلمهوري االسالمي
ليجمع بني االسالم والدميوقراطية.
ومل يكن هذا النظام الدميوقراطي االسالمي وليد ساعته ،وامنا جاء بعد تسعة عقود قضاها يف رحم إيران،
وقد ولد نتيجة تالقح قوتني رئيسيتني يف اجملتمع االيراين مها احلركة الدستورية الدميوقراطية اليت انطلقت يف
أواخر القرن التاسع عشر واحلركة االسالمية اليت قادها رجال الدين الشيعة .ومل يصل النظام االيراين اىل هذه
النتيجة بالطبع اال بسبب عوامل عديدة ،منها ما يتعلق بالطبيعة احلضارية للشعب االيراين ،ومنها ما يتعلق
مبستوى التطور يف الفكر السياسي الشيعي .وقد حتدثنا يف الفصل الثالث من الباب االول من هذا الكتاب
عن نشوء "املرجعية الدينية الشيعية" املستقلة  ،واحتالهلا دور "النيابة العامة عن االمام املهدي الغائب" يف
ممارسة "الشرعية الدينية".
حركة "املشروطة" أو الدستورية
ورمبا كانت نقطة التحول التارخيي من الشرعية الدينية اىل الشرعية الدستورية تكمن يف األحداث اليت تلت
ابرام شاه ايران ناصر الدين القاجاري ( 1848ـ  292)1896اتفاقية حصر بيع وشراء وتصنيع وتصدير
التنباك لشركة بريطانية ،سنة  ،1891وإصدار املرجع الشيعي األكرب املريزا حممد حسن الشريازي (-1815
النص الشيعية االمامية .انظر :صالح اخلرسان  :1999حزب الدعوة االسالمية حقائق ووثائق ،ص  114نشر املؤسسة
العربية للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،دمشق  ،وحسني الشامي :المرجعية الشيعية  ،ومذكرات السيد مهدي احلكيم.
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 -القاجار :ساللة تركمانية حكمت بالد فارس (ايران) حوايل  150سنة من  1779اىل 1925

 )1895الذي كان يقطن سامراء يف العراق ،فتوى ضد تلك االتفاقية بتحرمي استعمال التنباك بأية صورة،
وإجبار الشاه على فسخ تلك االتفاقية اجلائرة .حيث أعطت تلك احلادثة زمخا كبريا حلركة النخب الثقافية
االيرانية املتأثرة بتجارب أوربا الدميوقراطية يف القرن التاسع عشر ،للمطالبة بتقييد صالحية الشاه املطلقة ،عرب
دستور وجملس برملان منتخب من الشعب .وذلك ضمن ما عرف حبركة "املشروطة" (وتعين تقييد امللكية
بالدستور) اليت قادها مراجع دين يف ايران والعراق ،كالسيد عبد اهلل البهبهاين والسيد حممد الطباطبائي يف
طهران ،واملرجع الديين الكبري الشيخ حممد كاظم اآلخوند اخلراساين ( )1839-1911الذي كان يقطن
النجف.
وقد كان اخلراساين ،يدعم التوجه الدستوري الدميوقراطي من منطلق إميانه حبق األمة يف إدارة شئوهنا العامة،
يف عصر غيبة االمام املهدي ،وعدم إميانه بنظرية والية الفقيه أو النيابة العامة للفقهاء عن اإلمام املهدي،
لعدم وجود أي دليل شرعي معترب يدل على ذلك ،يف نظره ،وبالتايل ضرورة إقامة احلكومة العادلة بقيادة
عقالء املسلمني أو ثقاة املؤمنني ،وذلك عن طريق مشاركة األمة يف انتخابات حرة ونزيهة ،وانتخاب ممثليها
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يف جملس الشورى.
وجنح أولئك الفقهاء يف البداية يف إجبار الشاه مظفر الدين بن ناصر الدين القاجاري على تشكيل جملس
شورى باسم (دار العدل) يضم مندويب الشعب االيراين .وعندما اجتمع هذا اجمللس بدأ يبحث يف اصدار
دستور ،وحتويل اجمللس املنتخب اىل سلطة تشريعة ،ومت على إثر ذلك اصدار دستور  .1906ولكن ذلك
أثار انشقاقا كبريا يف صفوف رجال الدين الشيعة ،إذ رفض أحد قادة حركة املشروطة وهو الشيخ فضل اهلل
النوري قيام اجمللس بعملية الت شريع اليت قال اهنا حمصورة بيد الفقهاء ،كما رفض الدستور لتضمنه مباديء
احلرية واملساواة وسن القوانني على أساس األكثرية ،وتقسيم السلطات اىل ثالث تنفيذية وتشريعية وقضائية،
وطالب بـ "املشروطة املشروعة" ،أي اليت تتفق مع الفقه الشيعي القدمي .واقرتح كحل وسط أن يتم تأسيس
جملس من الفقهاء يشرف على عمل جملس الشورى ،وهو ما حصل الحقا يف ملحق للدستور ،ولكن مل يتم
 - 293كديور ،حمسن  ، 2007سياست نامه خراساني ،قطعات سياسي در آثار بيشكامان اسالم سياسي در ايران
معاصر( ،انظر حبث والية الفقيه ووالية عدول المؤمنين) هتران ،انتشارات كوير ،الطبعة الثانية  ، 2009موقع كديور
http://www.kadivar.com/Index.asp?DocId=976&AC=1&AF=1&ASB=1&AGM
=1&AL=1&DT=dtv
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العمل به .فاختذ الشيخ موقفا معارضا عنيفا من املشروطة اليت مساها "فتنة كربى" ومسى الدستور بـ "كتاب
الضاللة" ،وكتب "رسالة حرمة املشروطة" اليت جاء فيها":اين اخنرطت يف حركة املطالبة بالعدالة ،مث مسعت
بعض األشخاص املشبوهني يطالبون بانتخاب الوكالء (النواب) واملمثلني على أساس أكثرية اآلراء ،من أجل
حتقيق العدالة وإدارة األمور ،مث قاموا بالدعوة لكتابة القانون وإحداث ضاللة جديدة .وتساءلت ماذا تعين
الوكالة؟ ويف ماذا ؟ ومن هو الوكيل واملوكل؟ إذا كانت الوكالة يف األمور العرفية فان األمر ال حيتاج اىل ذلك،
واذا كانت يف األمور الشرعية ،فان األمر يعود اىل مسألة الوالية ،وهي يف عصر غيبة االمام صاحب الزمان
(ع) بيد الفقهاء اجملتهدين ،وليست بيد البقالني والبزازين .ان االعتماد على أكثرية اآلراء خطأ يف املذهب
االمامي .ماذا تعين كتابة القانون؟ ان قانوننا حنن املسلمني هو االسالم الذي حفظه الفقهاء واحملدثون
واجملتهدون ...ان إحدى مواد كتاب الضاللة (الدستور) هي مساواة أفراد الشعب يف احلقوق ...وهناك مادة
أخرى يف كتاب الضاللة هي حرية التعبري واملطبوعات ...وكذلك هذه املادة اليت تقول (ال عقوبة اال بقانون)
وهي ختالف املذهب اجلعفري الذي يقول بأن املرجع يف احلوادث الواقعة هم فقهاء الشيعة الذين بيدهم أزمة
األمور .ومن هنا فال شبهة وال ريب بأن قانون املشروطة يعارض الدين االسالمي ،وال ميكن أن ختضع الدولة
االسالمية حتت قانون املشروطة اال بالتخلي عن االسالم .وان كل من يسعى إلقامة املشروطة فانه يعمل من
أجل زوال الدين ،وان هكذا انسان هو مرتد .وال أظن أحدا خيالف ذلك ،وبناء على ذلك حكمت
294
وألزمت".
وقال الشيخ النوري":إن وظيفة علماء االسالم تنحصر يف استنباط األحكام الكلية من األدلة األربعة
الشرعية وإيصاهلا اىل الناس ،وان املرجع بعد النيب واألئمة األطهار هم علماء االسالم واجملتهدون العظام ،وال
جيوز ألحد غريهم التدخل يف عملية التشريع ،وعلى احلكومة أن تنفذ ما يشرع الفقهاء العدول ،وهي القوة

 - 294راجع موقع الشيخ فضل اهلل النوري ،على املوقع التايلhttp://sheikhfazlollah.com/ ،
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http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/0
16/12.htm
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املنفذة اليت تساعد الفقهاء وتعمل حتت رعايتهم ونظرهم ،وال تستطيع أن تسن قانونا بنفسها ،وال جمال ملبدأ
295
األكثرية يف القوانني".
ونتيجة لذلك أيد الشيخ النوري احلركة املضادة للمشروطة واليت عرفت بـ "املستبدة" ،واصطف اىل جانب
الشاه اجلديد حممد علي بن مظفر الدين ( ،)1906-1909املعارض للدستور ،الذي عينه مفتيا ومستشاراً
له .مث قام الشاه مبهامجة جملس الشورى وقتل عددا من املتحصنني فيه ،وألغى الدستور ،ولكن احلركة
الدستورية استعادت املبادرة خالل عام من تلك احلادثة حيث تفجرت ثورة مجاهريية مسلحة اقتحمت
العاصمة طهران يف متوز من عام  1909وعزلت الشاه حممد علي وعينت ابنه أمحد مكانه ملكا على
ايران ،كما قامت بإعدام الشيخ النوري املؤيد لالستبداد296.

 - 295تقي صويف نياركي ،نظرة على أفكار االمام اخلميين من املشروطة ،موقع الشيخ فضل اهلل النوري .وقد حظي الشيخ
النوري بتأييد أحد مراجع النجف الكبار وهو السيد حممد كاظم اليزدي ،وكذلك السيد عبد احلسني الشريازي النائب يف
اجمللس املنتخب ،الذي ألف كتابا حتت عنوان( :المشروطة المشروعة) وطرح فيه ضرورة أن يكون رئيس اجمللس على
األقل" :جمتهدا عادال جامعا للشرائط" وقال ":ان والية الفقيه ضامن لتنفيذ االحكام االهلية يف اجملتمع  ،وان الفقيه العادل
نائب عن االمام املعصوم وله خالفة عامة  ،وانه خليفة الرسول" .وكان يرى  :أن شرعية اجمللس ال تتحقق اال مع والية
الفقيه  ،حىت ال ينحرف بعيدا عن االسالم .وقال":ان حق الوالية العامة هو حق (حاكم الشرع) والويل الفقيه  ،الذي
ميلك الوالية على أ مراء الدولة واملوظفني والناس العاديني يف االمور احلسبية وتنفيذ احلدود الشرعية وترجيح وتعيني
االحكام العامة  ،وال جيوز من وجهة النظر الشرعية ألي احد أن خيالف أو يعارض احلكم االهلي  ،وجيوز لعدول املؤمنني ان
ينفذوا االمور احلسبية يف صورة اجازة حاكم الشرع هلم او عدم حضوره"( .المشروطة المشروعة) الفصل الرابع ( :حاكم
الشرع العادل منفذ احلدود الشرعية والسياسات االهلية).
 - 296راجع موقع الشيخ فضل اهلل النوري ،على املوقع التايل http://sheikhfazlollah.com/ ،و جملة انديشه
التايل:
العنوان
على
شبهات،
به
وباسخكوئي
مطالعات
مركز
قم،
http://andisheqom.com/Files/faq.php?level=4&id=715&urlId=918
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وتعرضت احلركة الدستورية االيرانية مرة أخرى اىل انتكاسة كبرية عندما قام قائد اجليش رضا خان بانقالب
عسكري على امللك القاجاري الضعيف أمحد سنة  1921مث عني نفسه ملكا على ايران سنة 1925
وهيمن على الربملان الذي أصبح مؤسسة خاوية .ولكن الروح عادت للحياة الدميوقراطية بصورة جزئية سنة
 1941عندما خلع احللفاء (االجنليز والروس) الذين احتلوا إيران ،الشاه رضا خان وعينوا مكانه ابنه حممد
رضا الذي مسح بإجراء انتخابات حرة ،مما أدى اىل فوز رئيس الوزراء الوطين حممد مصدق سنة ،1951
ولكن الشاه عاد فقام بانقالب عسكري على مصدق يف  1953مبساعدة الواليات املتحدة األمريكية،
ليفرض نظاما ديكتاتوريا ويفرغ الربملان اجلديد من حمتواه الدميوقراطي احلقيقي ،ويقوم أيضا بإجراءات علمانية
اعتربت مضادة للدين االسالمي ،وينتهج سياسة تابعة للواليات املتحدة األمريكية ،وهو ما جعل الشعب
االيراين املسلم يفقد الثقة بالنظام الشاهنشاهي ويتجه حنو االلتفاف حول زعيم ديين معارض هو االمام روح
اهلل املوسوي اخلميين ( )1989 -1900الذي قاد املعارضة للشاه سنة  1963وقام األخري بنفيه اىل تركيا،
مث اىل العراق سنة  1965حيث اختذ االمام اخلميين من النجف مقرا له بعد ان بدأ بالتدريس يف احلوزة
297
العلمية الشيعية العريقة.

المبحث الثاني :الخميني  ..من الشرعية الدينية الى الشرعية الدستورية
الخميني وشرعية الدولة العادلة
ولد مؤسس اجلمهورية االسالمية االيرانية االمـام روح اهلل املوسـوي اخلميـين ( )1989 – 1900يف مدينـة
مخـني جنـوب غـرب طهـران ،يف خضـم احلركـة الدسـتورية ،ورمبــا كـان يومهـا واعيـا للصـراع الـدموي الـذي حــدث
بني أنصار املشروطة و أنصار املستبدة .ويبدو أنه تأثر مبقتل الشيخ النوري ،فاعتربه شهيدا ومثاال على الـدفاع
عن احلكومة االسالمية والصمود يف مواجهة االستبداد واملثقفني الغربيني ،وأمر باطالق امسـه علـى أهـم وأطـول
شــارع يف طهـران بعــد انتصــار الثــورة االســالمية عــام  1979واهتــم نظــام املشــروطة بــأن جــوهره كــان اســتبداديا،
وقال ":ان االنتخابـات يف أيـام املشـروطة كانـت مسـرحية ،لسـيطرة األمـراء واخلانـات وعمـالء األجانـب عليهـا،
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 -اضطر اخلميين ملغادرة العراق اىل باريس يف الشهور األخرية قبل عودته اىل ايران يف األول من شباط .1979

واهنــا مل تكــن حــرة اال يف بعــض امل ـوارد" 298.ولكــن اخلميــين مل يتخــذ موقفــا ســلبيا مطلقــا مــن املشــروطة ،فقــد
دافع عن أنصارها وبرر تأييد الفقهاء هلا يف العهد القاجـاري وقـال بـأهنم قـاموا بـذلك لتقليـل الظلـم واالسـتبداد
299
بعد عجزهم عن طرح موضوع احلكم االسالمي.
وخالفا للشيخ النوري الذي أيد امللكية واالستبداد كان االمام اخلميين منذ أيام شبابه يؤمن بضرورة
احلكومة العادلة ،فيقول متسائالً":ما معىن ما يقال إن الدولة ظاملة؟ هل املقصود أهنا ظاملة ألهنا ال تقوم مبا
هو املطلوب منها؟ أم املقصود أن الدولة جيب أن تكون بيد اجملتهد؟  -وجييب -:نقول الدولة ظاملة ألهنا ال
تقوم بوظ يفتها ،فلو قامت بذلك مل تكن ظاملة ،بل لكانت عند اهلل عزيزة حمرتمة" 300.ويقول":اننا ومجيع
علماء العامل ننادي بوجوب القضاء على احلكومات اجلائرة الديكتاتورية وأن حتل حملها حكومات عادلة
حكيمة" 301.ويرد على الفقهاء التقليديني الذين كانوا يؤمنون بانتظار االمام املهدي الغائب انتظارا سلبيا
وحيرمون إقامة الدولة يف عصر الغيبة ،فيقول":ان العمل يف الدولة له صورتان :إحدامها :أن يكون ألجل
اإلعانة على الظلم ومأل اجليوب وإضرار البلد والناس ،وهذه حرام .وثانيتهما :أن يكون ملساعدة املظلومني
ورفع الظلم وخدمة الناس ،وهذا ال نراه حراما بأي وجه بل نعتقد أنه عبادة"302.
ومل يكن اخلميين يف األربعينات من القرن العشرين ،يؤمن حبكم الفقهاء واستالمهم للسلطة بالكامل ،وامنا
كان يشرتط لالعرتاف بشرعية احلكومة وجملس الشورى التزامها بالشريعة االسالمية ومببدأ اقامة العدل وقبوهلا
بـإشراف الفقهاء .وقد كتب يف عام  1941يقول":مل يقل أي فقيه اىل اآلن ومل يكتب يف كتاب :أننا (أي

 - 298اخلميين ،صحيفة النور ،ج  ، 8ص . 150
 - 299تقي صويف نياركي ،نظرة على أفكار االمام الخميني من المشروطة ،موقع الشيخ فضل اهلل النوري.
 - 300اخلميين ،روح اهلل املوسوي :1941،كشف األسرار  ،ص  181و 182ترمجة وطبع دار احملجة البيضاء  ،بريوت
 2000ومكتبة الفقيه ،الساملية الكويت
301

 -املصدر ،ص  244طبعة دار عمار

302

 -املصدر ،ص  245من طبعة بريوت دار احملجة البيضاء
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الفقهاء) سالطني ،أو أن السلطنة حقنا" 303.و"حنن ال نقول :إن السلطة ينبغي أن تكون يف يد الفقيه.
بل نقول :اهنا جيب أن تدار بقانون إهلي خيدم مصاحل البالد واجلماهري ،وهو أمر ال يتم بدون إشراف روحاين
(ديين) وقد أقرت حكومة الدستور (املشروطة) هذا األمر الذي ال يتعارض ونظم البالد ورقيها" 304.وقال:
"حنن ال نقول ومل نقل إن السلطان جيب أن يكون فقيها ...السلطان جيب أن يكون عسكريا لكن ال
يتخلف عن الفقه القانون الرمسي للبلد .إشراف العلماء األحرار وحده مي مكن القانون من التنفيذ" 305.وشرح
ذلك قائال ":ان وضع السلطة بيد الفقيه ال يعين أنه جيب أن يكون شاها (ملكا) أو وزيرا أو قائدا عسكريا،
بل انه جيب أن يكون املشرف على السلطة التشريعية والتنفيذية للدولة االسالمية"306.
وكان اخلميين أحيانا يعزو سبب تشبثه بإشراف الفقهاء على احلكومة وجملس الشورى اىل كوهنم أفهم
بأحكام الشرع ،فيقول" :ان تأسيس جملس تأسيسي من أجل تغيري نظام أو تأليف حكومة جيب أن يتشكل
من فقهاء يتمتعون باحلكمة وعلو املقام ويؤمنون بالعدل والتوحيد والتقوى ويتجنبون األهواء والشهوات ،حىت
يأ خذوا يف انتخاهبم للحاكم مبصلحة البالد واجلماهري بنظر االعتبار ،وخيتاروا شاها (ملكا) عادال مطيعا
لقوانني البالد اليت هي قوانني اإلله .حنن مل نقل ان على الشاه أن يكون فقيها ،بل انه جيب أن ال يتهاون
بشأن القانون الرمسي للبالد"307.
الخميني والشرعية الدينية
ومن خالل كتاب اخلميين "كشف األسرار" الذي أصدره سنة  ،1941ردا على كتاب "أسرار ألف عام"
الذي ألفه علي أكرب حكمي زادة ،ونادى فيه باستبعاد رجال الدين عن احلياة السياسية ،يبدو أن اخلميين
303

 -املصدر  ،ص 189

304

 -املصدر ،ص  263من ترمجة حممد البنداري وحممد أمحد اخلطيب ،وطبعة دار عمار يف األردن 1987

305

 -املصدر ،ص 218

306

 -املصدر ،ص  244طبعة دار عمار و ص  218طبعة دار احملجة البيضاء

307

 -املصدر ،ص  245طبعة دار عمار و 218طبعة دار احملجة البيضاء
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كان يدعو إلعطاء رجال الدين دورا يف احلياة السياسية أكرب مما ورد يف دستور  1906أي أكثر من جمرد
االشراف على الربملان ،ورمبا كان اخلميين أقرب اىل التيار املضاد للمشروطة ،فقد كان يعتقد بأن الشرعية
السياسية منحصرة يف اهلل عز وجل والنيب واألئمة والفقهاء ،ويقول":الذي حيكم به العقل الذي وهبنا اهلل إياه
أن تأسيس احلكومة حبيث تكون ملزمة للناس ...هو عمل من ميلك الناس ومن إذا تصرف فيهم يكون
متصرفا يف ملكه ،وهذا املالك تكون واليته وتصرفاته نافذة على مجيع البشر وصحيحة حبكم العقل ،وهو اهلل
املالك لكل موجود خالق األرض والسماوات ،فكل حكم ينفذه فهو امنا ينفذه يف ملكه ،وكل تصرف
يتصرفه فهو يتصرف يف ماله ،وإن أعطى اهلل احلكومة ألحد وأمر بلزوم إطاعته بواسطة كالم األنبياء فعلى
البشر أن يطيعوه ،وأي حكم غري حكم اهلل أو غري حكم من عينه اهلل ال جيوز للبشر أن يقبلوه كما انه ال
وجه يف قبول واضعي األحكام من البشر ،وهم مثلهم شهوة وغضب وشيطنة وخدع يريدون منافعهم
الشخصية على حساب اآلخرين" 308.ويؤكد "ليس ألحد اال اهلل حق احلكومة على أحد ،وليس ألحد
غريه حق التشريع ،بل حيكم العقل بأن اهلل هو الذي يشكل احلكومة للناس ويشرع هلم األحكام ،أما الشرع
فهو شرع االسالم ،وأما احلكومة ففي زمان النيب للنيب (ص) ويف زمان األئمة لألئمة (ع) واهلل أمر اجلميع
بطاعتهم بنص القرآن .وليس لنا شغل اآلن بذلك الزمان .الكالم فعال يف زمان الغيبة" 309.و"أن وظيفة
الناس يف زمان الغيبة أن يرجعوا يف متام أمورهم اىل رواة احلديث ،وأن يطيعوهم ،فاإلمام (املهدي) جعلهم
حجته والقائمني مقامه ،وأهنم خلفاء الرسول ،وكل إطاعة للنيب وكل ما يثبت له (ص) من حكومة ووالية
عرف عن شخص أنه خليفته فمعىن ذلك أنه يقوم
فهي ثابتة هلم أيضا ،وهلم هذه اإلطاعة ،إذ لو أن حاكما َّ
باألعمال اليت يقوم هبا فرتة غيابه وعدم وجوده"310.
وأيد اخلميين اخلط الفكري العام للشيخ النوري ،فرفض إعطاء جملس الشورى مهمة تشريع القوانني،
وقال ":ان احلكومة االسالمية ليست مستبدة وال مطلقة ،بل مشروطة ،ولكن ليست مشروطة مبعىن سن

308

 -املصدر  ،ص  177ترمجة وطبع دار احملجة البيضاء  ،بريوت 2000

309

 -املصدر ،ص 179

310

 -املصدر  ،ص  181و 182
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القوانني على أساس األكثرية" .وقال يف خطابه للمجلس التأسيسي الدستوري :ان حتديد املوافقة واملخالفة
311
مع أحكام االسالم ينحصر يف الفقهاء العظام ،ومبا أن هذا أمر ختصصي فال دخل للنواب فيه.
الخميني ونظرية االنتظار لالمام المهدي
وبالرغم من إميان اخلميين حبصر الشرعية السياسية الدينية يف "الفقهاء" اال أنه ال توجد مؤشرات قوية على
أن اخلميين كان يؤمن ،يف األربعينات واخلمسينات من القرن املاضي ،بإقامة دولة إسالمية بقيادة الفقهاء
مباشرة أو بصورة كاملة ،بل إن تلميذه املقرب واملرشح السابق خلالفته الشيخ حسني علي منتظري (تويف
 ) 2009ينقل لنا يف يف مذكراته بأن اخلميين مل يكن يؤمن جبواز إقامة الدولة اإلسالمية يف "عصر الغيبة"
وانه رفض فكرة إقامة د ولة جتمع بني الفكرين الشيعي والسين ،تؤمن بنظرية النص يف زمان األئمة االثين
أصر يف
عشر ،وتقوم على أساس الشورى يف حالة عدم وجودهم 312 .ويقول املنتظري ":ان االمام اخلميين َّ
حوار معه جرى يف بداية الستينات على ضرورة االنتظار وحرمة اقامة الدولة يف (عصر الغيبة) أو اقامتها على
أساس الشورى  ،وأنه أكد على أن املذهب الشيعي يرى ضرورة كون االمام معصوما ومنصوبا (من اهلل) وأن
املسؤولية تقع على عاتق الناس يف زمان الغيبة ،وجيب علينا اعداد الظروف املناسبة لظهور االمام الغائب".
وعندما قال له املنتظري :هل يعين ذلك أن يعيش الناس يف (عصر الغيبة) يف هرج ومرج؟ قال االمام
اخلميين " :لقد أمت اهلل النعمة  ،وهذه مسؤولية الناس الذين جيب عليهم توفري الشروط املناسبة لظهور االمام
(صاحب الزمان) إذ أن االمام حسب رأي الشيعة جيب ان يكون معصوما ومنصوبا فقط"313.
الخميني ونظرية والية الفقيه
وإذا كان ذلك املوقف صحيحا فإن االمام اخلميين يكون قد قام بعد ذلك بثورة على نظرية "االنتظار
لإلمام املهدي الغائب" اليت كان يقول هبا كثري من الفقهاء الشيعة يف ذلك احلني ،وأكد يف موقف جديد
 - 311تقي صويف نياركي ،نظرة على أفكار االمام الخميني من المشروطة ،موقع الشيخ فضل اهلل النوري.
 - 312املنتظري ،حسني علي  : 2001املذكرات  ،ص 10ملف 48موقع الصرح احلسيين ،بتاريخ 2010/9/14
http://www.alsarh.org/showthread.php?t=29687
313

126

 -املصدر  ،ص  10ملف رقم 48

على ضرورة إقامة الدولة حتت قيادة الفقهاء "نواب اإلمام املهدي العامني" .وذلك يف كتابه "احلكومة
اإلسالمية" الذي كان عبارة عن سلسلة دروس ألقاها على طالبه يف احلوزة العلمية يف النجف يف العراق
عام  ، 1969مث قام بتأصيل نظرية "والية الفقيه" يف كتاب آخر هو "كتاب البيع" الذي أصدره يف أواسط
السبعينات حيث اعترب فيه الفقهاء أمناء الرسل وحصونا لالسالم (حسبما يشري حديث نبوي) وقال ان
ذلك ال معىن له اال بكوهنم والة هلم ما لرسول اهلل واألئمة من الوالية على مجيع األمور السلطانية ،أي
الوالية املطلقة 314 .وأضاف":ان مقتضى كون (الفقهاء ورثة األنبياء) ومنهم رسول اهلل وسائر املرسلني
الذين هلم الوال ية العامة على اخللق ،انتقال كل ما كان هلم اليهم اال ما ثبت أنه غري ممكن االنتقال ،وال
شبهة يف أن الوالية قابلة االنتقال كالسلطنة اليت كانت عند أهل اجلور  ،وأن املراد هي الوالية اجلعلية
وفرع عليها احلكم باحلق
كالسلطنة العرفية وسائر املناصب العقالئية كاخلالفة اليت جعل اهلل تعاىل لداود (ع) َّ

بني الناس ،وكنصب رسول اهلل عليا بأمر اهلل خليفة ووليا على األمة .ومن الضروري ان هذا أمر قابل
لالنتقال والتوريث" 315.واستنتج من كل ذلك القول ":فحينئذ اذا ثبت شيء للرسول ثبت للفقيه بالوراثة
كوجوب االطاعة وحنوها فال شبهة من هذه اجلهة ...لكن كما ان الرسول األعظم جعل األئمة خلفاء
ونصبهم للخالفة على اخللق أمجعني ،جعل الفقهاء خلفاء ونصبهم للخالفة اجلزئية"" 316.فتحصل مما مر
ثبوت الوالية للفقهاء من قبل املعصومني يف مجيع ما ثبت هلم الوالية فيه من كوهنم سلطانا على األمة."...
317

وحتدث اخلميين عن التشابه بني الفقيه و "اإلمام املعصوم" فقال":للفقيه العادل مجيع ما للرسول (ص)
واألئمة (ع) مما يرجع اىل احلكومة والسياسة" واعترب "الفقهاء أوصياء للرسول من بعد األئمة ويف حال

314

 -اخلميين  ،1975كتاب البيع ،ص  ، 472موقع مكتبة الكوثر ،بتاريخ 2010/9/13

http://www.al-kawthar.com/maktaba/moallef1.htm
315

 -املصدر ،ص483

316

 -املصدر ،ص485

317

 -املصدر ،ص 488
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غياهبم ،وقد كلفوا جبميع ما كلف األئمة بالقيام به" 318.وقام برفع مستوى الفقهاء ألول مرة اىل مستوى
خلفاء الرسول (ص) متاما كاألئمة االثين عشر يف العقيدة الشيعية اإلمامية ،وقال مستغربا":ملاذا يتوقف
بعضنا يف معىن مجلة "اللهم ارحم خلفائي" (الواردة عن الرسول)؟ وملاذا يظن هذا البعض أن خالفة الرسول
حمدودة بشخص معني؟ ومبا أن األئمة كانوا هم خلفاء الرسول فليس لغريهم من العلماء أن حيكم الناس
ويسوسهم؟ ان هذا الظن وهذا املوقف بعيد عن االسالم ألنه احنراف يف التفكري يربأ منه االسالم"319.
واستند اخلميين اىل عدد من األحاديث الشيعية الواردة عن االمام الصادق واالمام املهدي ليصل اىل نتيجة
بأن شرعية الفقهاء تنبع من اهلل وليس من الناس ،وأهنم جمعولون ومنصوبون ومعينيون من قبل األئمة للحكم
بني الناس اىل زمان ظهور ويل األمر االمام املهدي املنتظر.
باحلكومة استئذان املسلمني العدول منهم321 .

320

واشرتط يف حال عجز الفقهاء عن القيام

الخميني والشرعية الدستورية
مل يكن اإلمام اخلميين  ،حىت قيام الثورة الشعبية اإليرانية االسالمية يف إيران يف عام  ،1978قد حتدث
يف أي من خطاباته او كتاباته عن "اجلمهورية" أو دور الشعب يف إقامة احلكومة وانتخاب احلاكم ،ولكن
عندما انتقل اىل باريس يف أكتوبر  1978التف حوله أعضاء من حركة حترير ايران املتفرعة من اجلبهة الوطنية
(كمهدي بازركان ،وابراهيم يزدي الذي أصبح ناطقا بامسه ،وصادق قطب زادة وحسن حبييب وآخرين)
فحدث تطور كبري يف الفكر السياسي للخميين الذي دعا اجلماهري اإليرانية اىل اسقاط النظام امللكي
(الشاهنشاهي) وطرح شعار "اجلمهورية اإلسالمية" وطالب اجلماهري بتبنيه والعمل من أجله ،ومل يتحدث
عن نظريته حول حق الفقهاء وشرعيتهم يف احلكم باسم اهلل ،وكانت أول خطوة يقدم عليها بعد انتصار
 - 318اخلميين ،1969 ،الحكومة االسالمية  ،ص  ، 75موقع مكتبة الكوثر ،بتاريخ ، 2010/9/13
http://www.al-kawthar.com/maktaba/moallef1.htm
319

 -املصدر ،ص 62

320

 -اخلميين ،كتاب البيع ،ص  475و483

321

 -املصدر ،ص 466
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الثورة هو استفتاء الشعب اإليراين حول "اجلمهورية االسالمية" مث االستفتاء حول الدستور ،مما ينيبء عن
احرتام اإلمام اخلميين لكلمة الشعب يف إدارة شؤونه السياسية وبناء النظام االسالمي على أساس العقد
االجتماعي.

المبحث الثالث :ظروف كتابة دستور 1979

قاد االمام اخلميين املعارضة الرئيسية للشاه حممد رضا هبلوي ،ودعا الشعب االيراين اىل الثورة عليه،
فاستجاب له الشعب الذي نزل اىل الشوارع يف مظاهرات عارمة يف عدد من املدن االيرانية خالل عام
 ،1978ينادي باملوت للشاه ويطالب باحلرية واالستقالل ،فقام اإلمام اخلميين بدعوته من منفاه يف النجف
وباريس ،اىل مقاطعة املؤسسات احلكومية ،والعصيان املدين ،وإقامة مؤسسات اسالمية بديلة يف كافة
اجملاالت االقتصادية والقضائية والثقافية واملطالبة باجلمهورية االسالمية 322. ،مما أجرب الشاه على مغادرة
البالد بتاريخ  ،1979/1/6وإفساح اجملال أمام اخلميين للعودة اىل طهران يف األول من شباط وانتصار الثورة
بعد ذلك بعشرة أيام.
ورغم أن اخلميين حظي من خالل قيادته للثورة وحتقيق االنتصار على الشاه ،بشعبية واسعة جدا ،اال انه
مل يسيطر على السلطة بصورة فردية ومل يرسم النظام السياسي مبفرده ،كما مل يؤسس نظاما دينيا مشاهبا
لألنظمة االسالمية القدمية اليت كان يفرضها القادة املنتصرون عسكريا كما يشاءون ،وامنا سعى اىل التفاعل
مع الشعب واحرتام ارادته واستفتائه يف كل خطوة ،وكانت أول خطوة خطاها بعد انتصار الثورة هو استفتاء

322

 -كرمي ،علي عبد اهلل  ،2008دستور الجمهورية االسالمية االيرانية ،ص  140بريوت مركز احلضارة لتنمية

الفكر ،الطبعة األوىل.
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الشعب حول شكل النظام (اجلمهورية االسالمية) يف  1979/3/30حيث حظي بإمجاع الشعب
323
اإليراين.
وأراد اخلميين إجراء استفتاء آخر على مشروع دستور ،كان قد كلف أحد أعوانه بإعداده عندما كان يف
باريس لعدة شهور قبيل االنتقال اىل طهران ،وهو الدكتور حسن حبييب (الذي أصبح نائبا للرئيس خامتي
فيما بعد) وهو أحد أعضاء حركة حترير إيران (بقيادة مهدي بازركان رئيس الوزراء املؤقت يف اول حكومة
بعد سقوط الشاه ) ولكن املرجع الديين الكبري شريعتمداري رفض اللجوء اىل االستفتاء العام ،وطالب
بانتخاب جملس تأسيسي من اخلرباء لكتابة الدستور مث عرضه على االستفتاء ،فوافق االمام اخلميين على
ذلك 324 .ومت إجراء انتخابات جملس خرباء مكون من  75عضوا بتاريخ  1979/8/3لكتابة الدستور .ومل
تكن املسودة اليت كتبها حبييب تتضمن نظرية والية الفقيه ،بل كانت أقرب اىل دستور  1906مع استبدال
اجلمهورية بامللكية ،وعند انعقاد ذلك اجمللس املكون من رجال دين وقانونيني وسياسيني ،وجه االمام اخلميين
رسالة اليه أعطى فيها الفقهاء منهم فقط صالحية البحث يف القضايا االسالمية ،وترك لآلخرين مهمة
325
البحث يف القضايا األخرى القانونية.

وكان موقع "الويل الفقيه" أو املرجع الديين غامضا يف مسودة الدستور املقرتح من قبل احلكومة الثورية
املؤقتة ،ومل تتم االشارة اليه يف املشروع املعد من قبل الدكتور حسن حبييب أحد مساعدي اخلميين يف
 - 323وصلت نسبة املشاركة يف االستفتاء اىل  %92.8من املواطنني املسجلة أمساؤهم يف سجالت االنتخاب ،وصدرت
النتائج الرمسية يف الرابع من نيسان لتشري اىل إمجاع الشعب اإليراين على قيام اجلمهورية االسالمية ،بنسبة تأييد % 98.2
أو . %99.3
324

 -كرمي ،دستور الجمهورية االسالمية االيرانية ،ص 157

325

 -وثائق جملس خرباء الدستور ،ص  ،6اجمللد األول ،نشر دائرة العالقات العامة واألمور الثقافية يف جملس الشورى

االسالمي 1985 ،طهران  ،على العنوان التايل:
http://www.majlesekhobregan.ir/pdf/tadvin_qaanoon_asaasi/qaanoone_asaasi-1.pdf
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باريس ،326ولذلك حظي موقع الويل الفقيه مبناقشات حادة ومطولة يف اجلمعية التأسيسية ،بني تيار ديين
كان يريد أن جيعل من "املرجع الديين" أعلى وأقوى سلطة أو السلطة الوحيدة يف البالد  ،يكون هو فيها
احلاكم الفعلي ويكتفي بتعيني رئيس للوزراء يساعده يف إدارة األمور ،اىل جانب جملس شورى معني من قبله،
أي إقامة حكم اسالمي بال انتخابات رئاسية أو برملانية ،وبني تيار ليربايل دميوقراطي (كحركة حترير ايران
واألحزاب الدميوقراطية األخرى) يريد أن يعطي "املرجع الديين" منصبا شرفيا وجيعل منه "مرشدا روحيا" فقط
وحيتفظ بالسلطة كاملة لرئيس اجلمهورية اىل جانب جملس الشورى (الربملان) املنتخب .وكاد اجمللس يتبىن
فكرة الدور اإلشرايف العام للفقهاء أو صيغة "املرشد الروحي" لإلمام ،قبل أن يتدخل أنصار نظرية "والية
الفقيه" كالشيخ املنتظري وحممد حسني هبشيت والدكتور حسن آيت ليحسموا املعركة بإعطاء "القائد"
اإلشراف العام على املؤسسات الدستورية كرئاسة اجلمهورية وجملس الشورى والقضاء ،وقيادة القوات
املسلحة ،وجتريد رئيس اجلمهورية من أية صالحيات مهمة .وبعد نقاش حام بني التيارين ،متت املوافقة أخريا
على منوذج احلكم الدميوقراطي االسالمي ،املؤلف من رئيس مجهورية وبرملان منتخبني ،اىل جانب منصب
"القائد" (املرشد األعلى) ( .املادة  .)57وجرى إقرار الدستور يف استفتاء عام يف  1979/11/15وحاز
تأييد الشعب.
المبحث الرابع :مالمح الدستور اإليراني
احتوى الدستور االيراين اجلمهوري االسالمي على مائة وسبع وسبعني مادة توزعت على اثين عشر
فصال 327.وورد يف املادة األوىل :ان نظام احلكم يف ايران هو اجلمهورية االسالمية ،وان هذين العنصرين
(اجلمهورية ،واالسالم) سوف حيكمان البالد ،ومها حيمالن ضمانات النظام املتمثلة باإلرادة الشعبية من

326

- Noorbakesh, Mahdi 1996: Religion, Politcs, and Ideological Trends in
Contemporary Iran. Iran and The Gulf: A Search for Stability, The Emirats
Center for Stratigic Studies and Research, Abu Dhabi, UAE
 - 327اعتمدت على نسخة الدستور املعدل ،املنشور من قبل املستشارية الثقافية للجمهورية االسالمية االيرانية يف دمشق،
بدون تاريخ.
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ناحية وبأحكام الشريعة االسالمية من ناحية أخرى .وورد يف املادة الثانية أن على احلكومة أن توظف
إمكانياهتا من أجل اسهام عامة الناس يف تقرير مصريهم السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف.
ونصت املادة السابعة على موضوع "الشورى" .ووجوب إدارة شؤون البالد باالعتماد على رأي األمة عرب
انتخاب رئيس اجلمهورية وأعضاء جملس الشورى االسالمي وجمالس الشورى احمللية أو االستفتاء يف حاالت
معين ة .بينما نصت املادة الثامنة على مسئولية الناس يف الدعوة اىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،
ات بـَ أع ُ
"والأ ُم أؤمنُو َن َوالأ ُم أؤمنَ ُ
مسئولية مجاعية متبادلة بني احلكومة والناس بناء على اآلية الكرمية َ
ض ُه أم أ أَوليَاءُ
بـَ أع ٍ
ض يَأ ُم ُرو َن بالأ َم أع ُروف َويـَأنـ َه أو َن َعن الأ ُمأن َكر"71( .التوبة)9
وتضمن الفصل الثالث من الدستور االيراين مبدأ حقوق الشعب والتأكيد على املساواة بني مجيع أفراد
الشعب االيراين  ،وعدم اعتبار اللون أو العنصر أو اللغة أو اجلنس أو ما شابه سببا للتفاضل .بينما تضمن
الفصل اخلامس مبدأ سيادة الشعب واعتبار تلك السيادة حقا إهليا ممنوحا من اهلل صاحب السيادة املطلقة
على العامل (املادة.)56
الحريات والحقوق العامة
وأكد الدستور على ضمان احلريات واحلقوق العامة مثل:
 -1حرية العقيدة ،حسب املادة ( )23اليت منعت حماسبة الناس على عقائدهم ،ونصت على عدم
جواز التعرض ألحد جملرد اعتناقه عقيدة معينة.
 -2حرية الصحافة ،حسب املادة ( )24اليت نصت على أن حرية الصحافة واملطبوعات مكفولة ما مل
ختل بالقواعد االسالمية واحلقوق العامة.
 -3حرية املراسالت واملخابرات ،حسب املادة ( )25اليت نصت على أن الرسائل واملكاملات اهلاتفية
واملخابرات الربقية ،ال جيوز فرض الرقابة عليها ،أو منع ايصاهلا ،أو إفشاؤها اال بقانون.
 - 4حرية التعبري واخلطاب ،حسب املادة ( )175اليت نصت على حرية التبليغ واذاعة املعلومات يف
وسائل اإلعالم ،ضمن األطر واملوازين االسالمية.
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 -5حرية العمل ،حسب املادة ( )28اليت نصت على أن لكل شخص احلق يف اختيار املهنة اليت يرغب فيها ما
مل ختالف االسالم او املصاحل العامة أو مصاحل اآلخرين.
 -6حرية التجمع ،حسب املادة ( )27اليت نصت على جواز عقد االجتماعات و املسريات بدون محل
السالح ،وبشرط أن ال تكون خملة باألسس االسالمية.
 -7حرية العمل السياسي وتشكيل األحزاب واجلمعيات واالحتادات املهنية واهليئات االسالمية ،وعدم جواز منع
اي شخص او اجباره على االشرتاك فيها (املادة .)26
 -8حرية االقامة والسفر ،حسب املادة ( ) 33اليت نصت على عدم جواز ابعاد اي شخص عن حمل اقامته او
منعه عن االقامة يف مكان يرغب فيه ،او اجباره على االقامة يف حمل ما اال يف املوارد اليت يقررها القانون.
 -9حق املساواة والتكافؤ ،حسب املادة ( )19اليت تنص على متتع أفراد الشعب االيراين باملساواة يف احلقوق،
328
بغض النظر عن اللون أو العنصر أو اللغة أو ما شابه.
 -10حق األمن ،حسب املادة ( ) 22اليت تنص على ضرورة تأمني األمن ألي فرد يف حياته االجتماعية وحفظ
ماله وكرامته ومهنته ومسكنه وعدم التعرض له .وكذلك حسب املادة ( )32اليت حترم اعتقال اي شخص اال
حبكم القانون ،وضرورة إفهام املتهم عند االعتقال وابالغه مبوضوع االهتام مع ذكر األدلة ،وضرورة ارسال
ملف التحقيقات األولية اىل املراجع القضائية املختصة خالل اربع وعشرين ساعة كحد أقصى ،ومعاقبة من
خيالف ذلك.
وأكد الدستور يف مواد عديدة أخرى حق العمل ،والضمان االجتماعي ،والرتبية والتعليم ،والسكن ،والتظلم،
والتملك ،وما اىل ذلك.

 - 328تتألف إيران من قوميات وأعراق ولغات متعددة ،حيث يشكل الفرس وشعوب آرية أخرى  % 63واآلذريون
األتراك  %20واألكراد  %6والعرب  %7والبلوش  %2ومجاعات أخرى  %2وميثل الشيعة  %89من السكان والسنة
 %10وفيها أيضا أقليات دينية كاليهود واملسيحيني األرمن والزرادشت .وفق إحصاء سنة  1979م
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ونصت املادة ( ) 57على أن السلطات احلاكمة يف مجهورية ايران االسالمية هي :السلطة التشريعية ،والسلطة
التنفيذية ،والسلطة القضائية ،ومتارس صالحياهتا حتت إشراف ويل األمر املطلق وإمام األمة ،وذلك وفقا
للمواد الالحقة يف هذا الدستور .وتعمل هذه السلطات مستقلة عن بعضها البعض .
وأوضحت املادة ( )58أن السلطة التشريعية تتألف من جملس الشورى االسالمي املنتخب من الشعب،
الذي يصادق على اللوائح ويبلغها اىل السلطتني التنفيذية والقضائية.
ونص الدستور يف الفصل السادس على مشاركة النواب يف اجللسات العلنية والتعبري عن آرائهم ،ومناقشة
اللوائح واالقرتاحات املقدمة من احلكومة ،وحقهم يف رفضها أو قبوهلا .وأن هلم احلق يف تويل التدقيق
والتحقيق يف مجيع شؤون البالد (املادة  ،)76ووجوب مصادقتهم على املواثيق والعقود واملعاهدات
واالتفاقيات الدولية (املادة  )77وان كل نائب مسؤول جتاه مجيع أبناء الشعب وله احلق يف إبداء وجهة نظره
يف قضايا البالد الداخلية واخلارجية (املادة  ، ) 84وعدم جواز مالحقته أو توقيفه بسبب آرائه أو وجهات
نظره اليت يبديها يف اجمللس ضمن أداء مهامه النيابية (املادة .)86
وخول الدستور مبوجب املادة ( )71جملس الشورى صالحية سن القوانني يف كافة القضايا ضمن احلدود
املقررة يف الدستور ،وطرح الثقة بالوزارة أو حجبها عنها واستجواب الوزراء (املادة  87و  .)89كما أعطى
الدستور الشعب حق ممارسة السلطة التشريعية وإبداء الرأي حول القضايا االقتصادية والسياسية واالجتماعية
والثقافية املهمة جدا ،بصورة مباشرة عرب االستفتاء العام (املادة .)59
وكفل الدستور لألقليات الدينية من الزرادشت واليهود واملسيحيني اآلشوريني والكلدانيني واألرمن متثيل كل
فئة منهم بنائب واحد (املادة .)64
ونص الدستور على خضوع جملس الشورى إلشراف جملس صيانة الدستور الذي يتألف من اثين عشر
عضوا :ستة فقهاء خيتارهم "القائد" ،وستة حقوقيني ( خيتارهم القائد أيضا ولكن بصورة غري مباشرة)
يرشحهم رئيس السلطة القضائية ويصادق عليهم جملس الشورى .ويقوم جملس صيانة الدستور بتفسري
الدستور ومالحظة تطابق قوانني جملس الشورى معه ،واالشراف على انتخابات جملس خرباء القيادة (الذي
ينتخب ويعزل القائد) ورئاسة اجلمهورية وجملس الشورى (كل أربع سنوات) (املواد .)99- 91

134

كما نص الدستور أيضا يف املادة ( )57على " ممارسة السلطة التشريعية (وسائر السلطات) لصالحياهتا
حتت إشراف ويل األمر املطلق وإمام األمة"( .وقد أضيفت كلمة "املطلق" اىل الوالية يف التعديل الذي أجري
سنة )1989
وأما السلطة التنفيذية فهي تتألف من رئيس اجلمهورية الذي ينتخب مباشرة من قبل الشعب ملدة أربع
سنوات ،وميكن انتخابه لدورة ثانية فقط ،فيعني الوزراء ويطلب الثقة من جملس الشورى 329 .ويقوم الرئيس
بتنفيذ الدستور ،والتنسيق بني السلطات الثالث ،والتوقيع على املعاهدات واالتفاقيات واملواثيق بني احلكومة
االيرانية وسائر الدول ،واعتماد السفراء وقبول أوراق اعتماد سفراء الدول األخرى.
ونصت املادة ( )156على أن السلطة القضائية سلطة مستقلة ،تدافع عن احلقوق الفردية واالجتماعية،
وعليها مسؤولية إحقاق العدالة واحملافظة على احلريات العامة املشروعة.
حدود والية الفقيه في الدستور
وأعطى الدستور القيادة العليا (والية األمر وإمامة األمة) للفقيه العادل املتقي البصري بأمور العصر الشجاع
القادر على اإلدارة والتدبري (املادة  ) 5أو األعلم باألحكام واملوضوعات الفقهية أو املسائل السياسية
واالجتماعية ،الذي حيوز على تأييد الرأي العام  ،وينتخب من قبل "اخلرباء" املنتخبني من قبل الشعب
(حسب املادة  330.)107كما نصت املادة ( )57على ممارسة السلطات احلاكمة يف مجهورية إيران
اإلسالمية (التشريعية والتنفيذية والقضائية) لصالحياهتا حتت إشراف إمام األمة ويل األمر املطلق .وكان
الدستور االيراين االسالمي األول ( ) 1979ينص يف مادته اخلامسة على انتخاب القائد (الويل الفقيه) من

 - 329وكان الدستور يف نسخته األوىل رئاسيا برملانيا أي ينطوي على رئيس مجهورية منتخب ،ورئيس وزراء معني من قبل
الرئيس وموافق عليه من قبل الربملان أو (جملس الشورى االسالمي) مث حذف منصب رئيس الوزراء يف التعديل الذي أجري
سنة 1989
330

 -ويبلغ عددهم  86وينتخبون كل مثاين سنوات .ومل يوضح الدستور صفتهم ولكن جرت العادة على اعتبارهم من

الفقهاء اخلرباء باتصاف القائد بالفقه واالجتهاد والعدالة والكفاءة االدارية.
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الشعب مباشرة ،ولكن هذه املادة ألغيت يف التعديل الدستوري الذي أجري سنة  1989وأعطي احلق
بانتخاب القائد اىل جملس اخلرباء ،املنتخب بدوره من الشعب.
فقد منح الدستور (املادة " )110القائد" الصالحيات التالية :تعيني السياسات العامة لنظام مجهورية ايران
االسالمية ،وقيادة القوات املسلحة ،وإعالن احلرب والسالم والنفري العام ،وإمضاء حكم رئيس اجلمهورية بعد
انتخابه من قبل الشعب ،وعزله ،واالشراف على القضاء واإلعالم الرمسي 331 .كما أعطيت له
صالحية تعيني الفقهاء من أ عضاء "جملس احملافظة على الدستور" .وأضيفت اىل صالحيات القائد بعد
التعديل الذي أجري يف عام  1989مسؤولية تشكيل "جملس تشخيص مصلحة النظام" حلل اخلالفات بني
السلطات الثالث.
ولكن الدستور نص يف املادة ( )111على إمكانية عزل القائد عند عجزه عن أداء وظائفه القانونية أو
فقده أحد الشروط اليت جيب توفرها فيه (كالعدالة والتقوى والكفاءة السياسية واالدارية) وأعطى "جملس
اخلرباء" مهمة تشخيص صالحية القائد وعزله واختيار قائد جديد.
ونص الدستور االيراين على موضوع مهم جدا وهو التزام املسئولني بالقانون ،فقد ورد يف املادتني (107
و ) 140أن القائد ورئيس اجلمهورية وغريمها مسئولون أمام القانون كأي فرد من أفراد الشعب ،ومن ذلك
املسئولية عن ارتكاب اجلرائم العادية ،كما كلف الدستور رئيس السلطة القضائية مبهمة التحقيق يف أموال
القائد ورئيس اجلمهورية ومعاونيه والوزراء وزوجاهتم وأوالدهم قبل حتمل املسئولية وبعده ،لئال تكون قد
ازدادت بطريقة غري مشروعة (املادة  .)142وذلك يعين أن الدستور مل يعط أي مسئول ايراين احلصانة
القانونية أو جيعله فوق القانون.
ونص الفصل احلادي عشر من الدستور على استقالل السلطة القضائية ،وأوكل اليها مهمة الدفاع عن
احلقوق الفردية واالجتماعية ومسئولية إحقاق احلقوق واالشراف على حسن تنفيذ القوانني (املادة )156
كما أعطى املواطنني احلق يف االعرتاض والتظلم ضد موظفي الدولة أو اللوائح احلكومية ،وأوصى بتشكيل
ديوان باسم "ديوان العدالة االدارية" من أجل إحقاق حقوق الناس (املادة )173

331
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 -واالشراف على السلطة التشريعية أيضا حسب املادة 57

وأقر الدستور إمكانية إعادة النظر فيه وتعديله مببادرة من القائد ضمن آلية معينة ،مث إجراء استفتاء عام
عليه من الشعب ،وحصول موافقة األكثرية املطلقة للمشاركني يف االستفتاء العام (املادة  )177ولكن
الدستور أكد على عدم إمكانية تغيري هوية النظام االيراين اجلمهورية والشعبية واالسالمية والشيعية واإلمامة
ووالية األمر.
وكانت صيغة الدستور معربة عن توافق التيار االسالمي مع التيار الدميوقراطي ،وشبيهة بصيغة دستور
 1906الذي مت باالتفاق بني احلركة االسالمية واحلركة الدميقراطية ،اىل حد كبري ،حيث كان ذلك الدستور
يتضمن أيضا جم لسا من الفقهاء من أجل مراقبة أعماله وضمان عدم جتاوزها للشريعة االسالمية 332.وقد
استبدل رئيس اجلمهورية بامللك ،وأضيف اليه االعرتاف بسلطة "املرجع الديين" العليا اليت كان متعارفا عليها
منذ أيام العهد الصفوي ،حيث كان امللوك يأخذون الشرعية السياسية من "الفقيه" الذي يشكل بدوره
امتدادا لنظرية االمامة و"نائبا عاما عن االمام املهدي الغائب" 333.ونظرا الزدواجية الدستور أو مجعه بني
الفكر السياسي الشيعي التقليدي (املرجعية الدينية) والفكر الدميوقراطي احلديث فقد مت وضع كل مؤسسة يف
مقابل األخرى ،حيث مت وضع السلطة التشريعية (جملس الشورى) يف مقابل السلطة التنفيذية (رئيس
اجلمهورية وجملس الوزراء) ووضع جملس صيانة الدستور فوق جملس الشورى ،ووضع جملس تشخيص مصلحة
النظام فوق هؤالء مجيعا ،وأعطيت للقائد (املرجع الديين) سلطات عليا ،ولكن وضع جملس اخلرباء فوقه.

332

 -نصت املادة الثانية من دستور  1906على عدم جواز سن اجمللس ابداً أي قانون مناقض لشرائع اإلسالم املقدسة

 ،وأن العلماء هم الذين يقررون ذلك .وهلذا فالواجب رمسياً يف كل دورة من دورات اجمللس أن تكون فيه جلنة مؤلفة من
مخسة أشخاص هم من اجملتهدين والفقهاء الورعني ،والعارفني أيضاً حباجات العصر ومقتضياته  ،واعتبارهم أعضاء فيه.
ووظيفتهم هي أن يدرسوا مجيع اللوائح التشريعية فإذا وجدوا فيها ما خيالف الشرائع اإلسالمية املقدسة رفضوه .وان قراراهتم
يف هذا الصدد واجب ة التنفيذ وهنائية .وان هذا الشرط من الدستور ال ميكن تغيريه إىل حني ظهور إمام العصر عجل اهلل
فرجه.
333

 -وهو "حممد بن احلسن العسكري" االمام الثاين عشر عند الشيعة االمامية االثين عشرية الذين يعتقدون بوالدته يف

منتصف القرن الثالث اهلجري وغيبته منذ ذلك احلني ،واستمراره على قيد احلياة اىل اليوم وحىت يظهر يف املستقبل.
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وبالرغم من أن الدستور اإليراين احلديث مل يشر اىل نظرية "النيابة العامة للفقهاء" أو كون "القائد" نائبا
عاما عن االمام املهدي ،وامنا نص فقط على أن "والية األمر وإمامة األمة بيد الفقيه العادل" (املادة  )5اال
ان اجلدل حول منبع شرعيته الدينية أو الدستورية ،ظل مستمرا طوال عقود اىل اليوم .وذلك ألن االمام
اخلميين طرح يف عام  1988نظرية "الوالية املطلقة للفقيه" اليت تعلو على الدستور والشعب ،وأعطى
للحاكم القدرة على خرق أية اتفاقية شرعية يعقدها مع األمة ،اذا رأى بعد ذلك أهنا خمالفة لالسالم او
مصلحة البالد 334 .ولكن هذه النظرية مل تنعكس كثريا يف التعديل الدستوري الذي أجري سنة  1989ومل
تتم اإلشارة اىل اعتماد القائد (الويل الفقيه) على "الشرعية الدينية" املستمدة من كون الفقيه نائبا عاما عن
اإلمام املهدي الغائب ،كما كان يعتقد اخلميين ،بل مت تعزيز مبدأ "الشرعية الدستورية" القائمة على انتخاب
اإلمام القائد من قبل "جملس اخلرباء" وخضوعه للنقد واحملاسبة والعزل والتغيري.
وقد أشار االمام اخلميين نفسه اىل موضوع انتخاب القائد من قبل الشعب يف وصيته اليت كتبها سنة 1983
وتليت بعد وفاته ،واليت جاء فيها حتت عنوان":املشاركة يف االنتخابات تكليف إهلي" ما يلي":أوصي الشعب
اجمليد بأن يسجل حضوراً فاعالً يف مجيع االنتخابات ،سواء انتخابات رئاسة اجلمهورية أو انتخابات اخلرباء
لتعيني شورى القيادة أو القائد ،وعليهم أن حيرصوا على إمتام عملية االقرتاع وفق الضوابط املعتربة...ليحرص
اجلميع عند اختيار رئيس اجلمهوريّة ونواب اجمللس على أن يكونوا ممن ملسوا حرمان املستضعفني واجملتمع
 - 334وقال يف خطاب تارخيي وجهه اىل السيد علي اخلامنئي رئيس اجلمهورية آنذاك الذي اعرتض على بعض التجاوزات
الدستورية":يبدو من حديثكم يف صالة اجلمعة أنكم ال تؤمنون أن احلكومة اليت تعين الوالية املخولة من قبل اهلل اىل النيب
األكرم (ص) مقدمة على مجيع األحكام الفرعية اإلهلية .وان استشهادكم بقويل ":ان صالحية احلكومة يف إطار األحكام
اإلهلية" خيالف بصورة كلية ما قلته .ولو كانت صالحيات احلكومة حمصورة يف إطار األحكام الفرعية اإلهلية لوجب أن تلغى
أطروحة احلكومة اإلهلية والوالية املطلقة املفوضة اىل نيب االسالم وأن تصبح دون معىن ...ال بد أن أوضح أن احلكومة شعبة
من والية رسول اهلل (ص) املطلقة ،وواحدة من االحكام األولية لالسالم ،ومقدمة على مجيع األحكام الفرعية حىت الصالة
والصوم واحلج ...ان باستطاعة احلاكم أن يعطل املساحد عند الضرورة ،وأن خيرب املسجد الذي يصبح كمسجد ضرار وال
يستطيع ان يعاجله بدون الت خريب .وتستطيع احلكومة أن تلغي من طرف واحد االتفاقيات الشرعية اليت تعقدها مع
الشعب ،اذا رأهتا خمالفة ملصاحل البلد واالسالم .وتستطيع أن تقف أمام أي أمر عبادي أو غري عبادي اذا كان مضرا مبصاحل
االسالم ،ما دام كذلك ...وما قيل حىت اآلن ،وما قد يقال ،ناشيء من عدم معرفة الوالية املطلقة اإلهلية ...وهناك أمور
أكثر منها ال أريد أن ازعجكم هبا" .صحيفة كيهان ،العدد رقم  13223املؤرخ  16مجادى األوىل  1408هـ املصادف 6
 1988 /1/م واخلميين ،روح اهلل املوسوي :صحيفه نور ،ج  ،20ص 170
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ومظلوميتهم  ...وكذا هو األمر يف انتخاب اخلرباء لتعيني شورى القيادة ـ والقائد باألخص ـ فإذا متَّ انتخاب
هؤالء من قبل أبناء الشعب ...فإ ّن ذلك سيؤدي إىل تفادي الكثري من املشاكل واملعضالت أو حلها
بسهولة ...ومع األخذ بنظر االعتبار املادة التاسعة بعد املائة  ،والعاشرة بعد املائة ،من الدستور يتضح مدى
335
جسامة مسؤولية الشعب يف اختيار اخلرباء ،ومسؤولية اخلرباء يف تعيني القائد أو شورى القيادة".

وتشري رسالة كتبها االمام اخلميين قبل وفاته بأسابيع اىل رئيس جملس مراجعة الدستور ،رئيس جملس اخلرباء
الشيخ علي املشكيين ،اىل ميل اخلميين اىل الفصل بني املرجعية الدينية والقيادة ،وانتخاب القائد من قبل
336
جملس اخلرباء.
مالحظات على الدستور اإليراني
ورغم العناصر اإلجيابية اليت انطوى عليها دستور اجلمهورية االسالمية االيرانية ،الذي يضاهي أرقى
الدساتري الدميوقراطية يف العامل يف الكثري من مواده ويف طريقة إقراره ،فانه بعد جتربته خالل عقود ،بدا وكأنه
يعاين من بعض الثغرات اليت انتهكت روحه وقلصت إجيابياته .فبالرغم من تأكيد الدستور على حاكمية
الشعب املستمدة من حاكمية اهلل ،وسيطرته على مصريه االجتماعي عرب ممارسة الشورى ،تنفيذا لآلية
ورى بـَأيـنَـ ُه أم"38(.الشورى )42وآية " َو َشاوأرُه أم يف أاأل أَمر"159( .آل عمران )3وضرورة
"وأ أَم ُرُه أم ُش َ
القرآنية َ

إدارة شؤون البالد باالعتماد على رأي األمة عرب جملس الشورى (املادة  )6وقيام جملس الشورى بسن القوانني
يف مجيع القضايا ،ضمن احلدود املقررة يف الدستور (املادة  )71وتويل التدقيق والتحقيق يف مجيع شؤون البالد
(املادة ) 76ومسؤولية كل نائب جتاه مجيع أبناء الشعب ،وحقه يف إبداء وجهة نظره يف قضايا البالد الداخلية
 - 335مركز االمام اخلميين الثقايف ،على العنوان التايل ،بتاريخ 2011/1/10
http://www.imamcenter.net/flash_content/index.html
 - 336ومما جاء يف رسالته ":منذ البداية كنت معتقدا ،وأصر على عدم اشرتاط املرجعية ،ويكفي اجملتهد العادل الذي يؤيده
اخلرباء احملرتمون يف أحناء البالد .وحني انتخبت األمة اخلرباء ليعينوا جمتهدا عادال لقيادة حكومتها ،وحني يعينون شخصا
للقيادة فانه سيحوز رضا األمة قطعا .ويف هذه احلالة فهو ويل األمة املنتخب  ،وحكمه نافذ" .علي املؤمن  ،1991قيادة
آية اهلل الخامنئي ..الخلفيات والمباني :ص  ،45نشر منظمة االعالم االسالمي ،رقم  418طهران
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واخلارجية (املادة )84اال أن الدستور حيدد صالحيات جملس الشورى ،ويفرض عليه العمل حتت إشراف
"ويل األمر" املطلق( .املادة  )57ويسلب الشرعية منه اال بوجود "جملس صيانة الدستور"( .املادة  )93ذلك
اجمللس املعني من قبل "القائد" بصورة مباشرة وغري مباشرة ،والذي له احلق يف رفض أي قانون يسنه جملس
الشورى ،كما له احلق بتزكية أو رفض أي مرشح النتخابات جملس الشورى( 337 .املواد من  91اىل  )99مما
يبقي جملس الشورى ضعيفا أمام "القائد" الذي يستطيع عرب جملس صيانة الدستور أن يهيمن على جملس
الشورى وأن يرفض املرشحني الذين يشك بوالئهم للقائد (الويل الفقيه) من الرتشح اىل جملس الشورى رغم
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اتصافهم بالشروط الدستورية من التدين وااللتزام بالدستور.
وإذا كان الدستور يعطي جملس الشورى احلق مبحاسبة رئيس اجلمهورية ومنحه الثقة أو عزله (املواد
 )87،88،89اال أنه ال يسمح له مبحاسبة "القائد" أو نقده أو معارضته ،بالرغم من أنه القائد األعلى يف
البالد ،مما أفقد جملس الشورى القدرة على متثيل إرادة الشعب االيراين بصورة حقيقية.
ويف مقابل ذلك فقد منح الدستور "القائد" (الويل الفقيه) صالحية القيادة دون حتديد لفرتة زمنية أو
فرتتني كما فعل مع رئيس اجلمهورية ،وهو ما جعل "القائد" حاكما مدى احلياة ،مما ال يسمح بتبادل
السلطة بينه وبني غريه من الفقهاء ،يف حني أن منصب القائد أهم وأعلى من منصب رئيس اجلمهورية الذي
حدده الدستور بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ،علما بأن الرئيس منتخب مباشرة من الشعب
بينما "القائد" ليس منتخبا بصورة مباشرة وامنا عرب جملس اخلرباء .إضافة اىل ان الدستور مل يلزم "القائد" بأداء
القسم على الدستور كما ألزم رئيس اجلمهورية ،مما يعطيه حرية يف التصرف أو حىت االنقالب على الدستور.
واذا أخذنا بنظر االعتبار اهلالة الدينية اليت يتمتع هبا "القائد" كويل فقيه واليت متنع عرفيا من انتقاده أو
حماسبته أو املطالبة بعزله فلنا أن نتصور احلالة الديكتاتورية اليت ميكن أن تقع فيها البالد .بيد أن انصار
 - 337يقول الشيخ حسني علي املنتظري الذي كان يرأس جملس خرباء الدستور ،بأنه أقر املادة رقم ( )99القاضية بإشراف
جملس صيانة الدستور على االنتخابات ،من أجل ضمان احليادية واالستقاللية ،وعدم تدخل احلكومة يف االنتخابات ،ولكن
اجمللس مل يلتزم باحلياد وقام باستبعاد بعض املرشحني ،وسلب حرية الناس يف انتخاب من يريدون .موقع املنتظري ،على
العنوان التايل ،بتاريخ http://www.amontazeri.com/farsi/frame2.asp 2011/1/12
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 -وقد قام جملس صيانة الدستور برفض  3605من أصل  8157مرشحا النتخابات جملس الشورى عام ، 2004

وكان أغلب من رفض من اإلصالحيني وبينهم  80نائبا سابقا تقدموا لتجديد واليتهم.
140

الدستور احلايل يؤكدون على استحالة حتول القائد اىل ديكتاتور ،وذلك الشرتاط الدستور متتع القائد بصفة
التقوى والعدالة ابتداء واستدامة ،حسب املادة ( )111اليت تنص على وجوب عزله عن منصبه عند العلم
بفقدانه هلا.
ويرد على هؤالء بأن التقوى أمر نفسي خفي وخاصة يف األمور واملواقف السياسية ،ويصعب تشخيصها أو
توجيه التهمة بانتفاء التقوى لدى القائد ،وبالتايل فان الصالحيات الكبرية اليت يتمتع هبا ،كسلطة تعيني
رئيس القضاء األعلى ،ورئيس جملس صيانة الدستور وستة من أعضائه ،ورئيس هيئة اإلعالم ،تؤهله للهيمنة
على املؤسسات الدستورية املختلفة ،واإلشراف على العملية السياسية برمتها ،وعدم السماح بالرتشح لرئاسة
اجلمهورية أو جملس الشورى أو جملس اخلرباء لغري التابعني خلطه أو املوالني له.
لقد نص الدستور يف املادة ( )111على أن من صالحيات جملس اخلرباء أن يقوم بعملية تقييم لكفاءة
القائد وحىت عزله ،وكان يفرتض يف هذا النص أن يؤسس ملبدأ حماسبة القائد ومساءلته ،كما حياسب رئيس
اجلمهورية ،ولكن النص ال يشري اال اىل قيام جملس اخلرباء مبوضوع تقييم أدائه لوظائفه القانونية ومالحظة
استمرار توفر الشروط القيادية فيه ،واختاذ القرار األخري بعزله واستبداله ،وأما فيما عدا ذلك فلم يشر
الدستور اىل عملية حماسبة القائد على القرارات اخلطرية اليت يتخذها يف جمال األمن والسلم واحلرب والقضاء
واإلعالم ،أو السماح بنقده ومطالبته بتغيري سياساته .ومن املعلوم أن أعضاء جملس اخلرباء ال يرتشحون
لالنتخابات اال بعد موافقة وتزكية جملس صيانة الدستور املعني من قبل القائد ،وبالتايل فاهنم سيخضعون
حكما للقائد وال ميكنهم االعرتاض عليه ،واال سيمنعون من الرتشح مرة أخرى .إضافة اىل أن الدستور مل
يضع يف هذه املادة ( ) 111آلية لعمل جملس اخلرباء يف تقييم كفاءة القائد الشخصية ،أو عزله ،وبأي نسبة
يتم طلب حبث املوضوع من قبل كم نائب مثال ،وكيف يتم التصويت وبأي نسبة؟ كخمسني زائد واحد أو
الثلثني أو االمجاع ،مثال .إن إغفا ل هذه التفاصيل الضرورية لتفعيل املادة يسمح بتجميدها ،ويعطي القائد
حصانة سياسية ترفعه فوق النقد واحملاسبة .وكل هذا يؤكد هيمنة "القائد" على العملية السياسية بشكل
كبري.
ورمبا كانت املادة اخلامسة اليت تقول "إن والية األمر وإمامة األمة يف مجهورية ايران االسالمية ،يف زمن
غيبة االمام املهدي هي بيد الفقيه العادل" توحي باستناد الفقيه القائد اىل "الشرعية الدينية" ،ولكن املادة
غري صرحية وال تقول بأن الفقهاء نواب عامون منصوبون من قبل اإلمام املهدي ،كما كان يعتقد اإلمام
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اخلميين وبعض الفقهاء الشيعة ،بل على العكس فان الدستور يربط بني املادة (اخلامسة) واملادة ( )107اليت
تنص على انتخاب القائد من خالل جملس اخلرباء املنتخب من قبل الشعب ،أي أن شرعيته دستورية
وليست دينية غيبية نابعة من نيابته العامة املفرتضة عن االمام املهدي .وال يوجد نص دستوري يعطي السيادة
للفقهاء بوصفهم ممثلي اهلل يف مقابل سيادة الشعب ،اال أنه يعطي القائد بصفته مرجعا دينيا سلطة عليا فوق
املؤسسات الدستورية األخرى كمجلس الشورى ورئاسة اجلمهورية حسب املادة ( )57اليت تقول" :السلطات
احلاكمة يف مجهورية إيران االسالمية هي السلطة التشريعية ،والسلطة التنفيذية ،والسلطة القضائية ،ومتارس
صالحياهتا بإشراف ويل األمر املطلق وإمام األمة."...
ويعاين الدستور اإليراين أيضا من ازدواجية البعدين الديين والسياسي ،وذلك بانتخاب قائد ميثل الدين
واملرجعية الدينية ،من قبل جملس من الفقهاء ورجال الدين ،وانتخاب رئيس للجمهورية ،ميثل اجلانب
السياسي ،وينتخب مباشرة من قبل الشعب .وهو ما خيلق انفصاال هيكليا بني الديين والسياسي ،وسيطرة
الديين على السياسي .رغم عدم وجود فارق حقيقي بني األثنني  ،فقد انتخب القائد السيد علي اخلامنئي
خليفة لالمام اخلميين سنة  1989بعد أن كان رئيسا للجمهورية بنفس املؤهالت السياسية والدينية اليت كان
يتمتع هبا من قبل ،قبل أن يعلن عن حصوله على درجة "االجتهاد يف الفقه" بعد ثالث سنني .وقد مسح
الدستور (يف املادة  )107بأن ينتخب جملس اخلرباء أحد أعضائه للقيادة  ،اذا مل يشخصوا أحدا من الفقهاء
اجلامعني للشرائط باعتباره األعلم باألحكام واملوضوعات الفقهية ،أو املسائل السياسية واالجتماعية ،أو
حيازته تأييد الرأي العام .ومل يشرتط (يف املادة  ) 109املعدلة أن يكون القائد "مرجعا دينيا" واكتفى باشرتاط
"الكفاءة العلمية الالزمة لإلفتاء يف خمتلف أبواب الفقه".
ونتيجة للتناقضات اليت احتواها الدستور ،فقد عطل جملس صيانة الدستور عمل جملس الشورى يف سن
بعض القوانني الضرورية لل بالد ،مثل قانون العمل ،الذي رفض الفقهاء التصديق عليه ملدة مثانية أعوام ،مما
اضطر وزير العمل لالستنجاد باالمام اخلميين الذي حل املشكلة بإعطاء الصالحيات لتطبيق القانون من
دون توقيع جملس صيانة الدستور عليه ،وأعلن يومها واليته املطلقة اليت تسمح له بذلك ،مث قام االمام
بتأسيس جملس جديد حلل اخلالفات بني املؤسسات الدستورية أمساه مبجلس تشخيص مصلحة النظام ،وهو
يتألف من أعضاء دائمني ومؤقتني كرئيس اجلمهورية ورؤساء اجملالس التنفيذية والتشريعية والقضائية وبعض
الوزراء ،وتكون الكلمة األخرية فيه للقائد.
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وبالرغم من أن الدستور أقر إمكانية إعادة النظر فيه وتعديله ،حسب املادة ( ،)177اال أنه أبعد جملس
الشورى عن عملية إعادة النظر فيه وتعديله ،وأعطى احلق األول للقائد الذي أوكل اليه مسؤولية املبادرة
والتشاور مع جممع تشخيص مصلحة النظام ورئيس اجلمهورية ،والدعوة لتشكيل جملس جديد يهتم بتلك
املسألة( .املادة  )177كما استثىن إجراء أي تعديل جوهري ميس هوية النظام ،واشرتط شروطا يستحيل
معها إجراء أي تعديل آخر إال مببادرة من القائد ،وهو ما يعين إلغاء أية إمكانية لتعديل النظام السياسي
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مببادرة شعبية وبصورة سلمية.
المبحث الخامس :مقارنة بين الدستورين االيراني والسعودي
عند املقارنة بني الفكرين السياسيني الشيعي اإليراين والسين السعودي ،نعثر على مفارقة كبرية تتمثل يف
تطور الفكر الشيعي املعروف بقيامه على أساس "الشرعية الدينية" ،حنو مرحلة متقدمة من "الشرعية
الدستورية"  ،على العكس م ن الفكر السياسي السعودي املعروف بانتمائه للفكر السين القائم تارخييا على
الشورى واالختيار وأهل احلل والعقد ،أو ما يشبه اىل حد كبري "الشرعية الدستورية" ،وسريه بصورة معاكسة
حنو "الشرعية الدينية" القائمة على وجوب طاعة ويل األمر طاعة دينية  ،بغض النظر عن طريقة استيالئه
على السلطة.
ورغـم املالحظــات الـيت قــدمناها علـى الدســتور االيـراين يف الصــفحات املاضـية ،فانــه يبقـى خــارج القيـاس مــع
"األنظمة الثالثة" أو ما يسمى بالدستور السعودي ،ويتمثل االختالف بينهما يف النقاط التالية:

 - 339كما حدث يف سنة  1988عندما نشبت أزمة قانونية بني جملس الشورى وجملس صيانة الدستور حول قانون
العمل ،فأجاز االمام اخلميين لوزير العمل أن يعمل بالقانون املذكور دون أخذ موافقة جملس صيانة الدستور ،وعندما اعرتض
رئيس اجلمهورية على ذلك قال اخلميين بأن احلاكم يستطيع أن يلغي من طرف واحد أية اتفاقية شرعية يعقدها مع الشعب
من طرف واحد ،إذا شعر بأن تلك االتفاقية خمالفة لالسالم أو مصلحة البالد .وذلك يف اشارة اىل الدستور املتفق عليه بني
األمة واالمام .كما أكد على ان صالحية الويل الفقيه هي فوق مجيع األحكام االسالمية واهنا فوق التصور ألهنا شعبة من
والية اهلل ورسوله واألئمة املعصومني .صحيفة كيهان ،العدد رقم  13223املؤرخ  16مجادى األوىل 1408هـ املصادف
 1988/1/6واخلميين ،روح اهلل املوسوي :صحيفه نور ،ج  ،20ص 170
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 -1الدس ــتور االيـ ـراين مل ي ــأت كمنح ــة م ــن املل ــك وامن ــا ج ــاء يف أعق ــاب ث ــورة ش ــعبية وانتخ ــاب جمل ــس
تأسيسي لسن الدستور ،يف أول أيام انتصـار الثـورة ،مث االسـتفتاء عليـه دميوقراطيـا ،علـى العكـس مـن
"الدســتور الســعودي" الــذي جــاء مبنحــة مــن امللــك فهــد بعــد تســعني عامــا مــن قيــام الدولــة الســعودية
الثالثة واستيالء مؤسسها على السلطة غيلةً وبالقوة.
 -2خيتلف النظام االيـراين عـن السـعودي بـأن األول يتبـىن النظـام اجلمهـوري الرئاسـي – الربملـاين  ،ويؤكـد
عل ــى دور الش ــعب يف إدارة ال ــبالد ،ويس ــتمد الش ــرعية م ــن الش ــعب ع ــرب االنتخاب ــات املباش ــرة وغ ــري
املباشــرة جلميــع مســئوليه (القائــد ورئــيس اجلمهوريــة والن ـواب) ،بينمــا يتبــىن الثــاين (الســعودي) النظــام
امللكي املطلق دون أي دور للشعب يف أية انتخابات برملانية ،أو مشاركة سياسية .
 -3يصرح الدستور االيراين يف فقرات عديدة حبقوق الشعب واملساواة بني مجيع أفراده  ،كما يؤكد على
مبدأ سيادة الشعب وقيام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس ذلك ،بينما يغفل
الدستور السعودي االعرتاف حبقوق الشعب أو مبدأ سيادته ويعطي بدال من ذلك كل احلقوق
والسيادة للعائلة املالكة اليت جيعلها فوق اجلميع.
 -4حيرتم الدستور االيراين التعددية الدينية ويعرتف باألقليات املختلفة يف البالد (كالزرادشت واليهود
واملسيحيني اآلشوريني والكلدانيني واألرمن فضال عن أهل السنة) ويعطيها احلق يف انتخاب ممثلني عنها يف
جملس الشورى ،على العكس من الدستور السعودي الذي ال يشري اىل التعددية الطائفية يف السعودية ويرتك
اجملال واسعا أمام فتاوى التكفري والتضليل اليت تصدرها املؤسسة الدينية الرمسية "الوهابية" حبق الشيعة االثين
عشرية واالمساعيلية والصوفية واألشاعرة.
 -5ينص الدستور االيراين بصراحة على احلريات واحلقوق العامة كحرية العقيدة ،والتعبري والصحافة
والتجمع والعمل السياسي ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وتشكيل األحزاب واجلمعيات واالحتادات
املهنية واهليئات االسالمية ،بينما يغفل الدستور السعودي كل ذلك ،أو حيصر العملية السياسية واألمر
باملعروف والنهي عن املنكر بيد احلكومة وأجهزهتا البوليسية.
 -6يساوي الدستور االيراين بني الرجل واملرأة ،حيث يؤكد يف املادة الثالثة (الفقرة  )14على ضمان
احلقوق الشاملة للجميع نساء ورجاال ومساواهتم أمام القانون ،وينص يف املادة ( 20و )21على تأمني
حقوق املرأة يف كافة اجملاالت ،وعلى متتع املرأة كالرجل بصورة متساوية حبماية القانون ومجيع احلقوق
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االنسانية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ضمن املوازين االسالمية ،بينما حيرم الدستور
السعودي املرأة من أبسط حقوقها.
 -7يضمن الدستور االيراين احلصانة للنواب املنتخبني من الشعب يف التعبري عن آرائهم وقيامهم
مبسئولياهتم يف مراقبة املسئولني وحماسبتهم ،وإعطائهم الثقة او سحبها عنهم مبن فيهم رئيس اجلمهورية ،وتويل
التدقيق والتحقيق يف مجيع شئون البالد ،واملصادقة على املواثيق والعقود واملعاهدات واالتفاقيات الدولية،
بينما يكتفي الدستور السعودي بتعيني أعضاء "جملس الشورى" واعتبارهم موظفني يف الدولة بدون حقوق
سياسية أو قدرة على طرح أي قانون أو حماسبة أي مسئول  ،وذلك ألهنم ليسوا منتخبني من الشعب وال
يعربون عن رأيه وسيادته.
 -8ينص الدستور اإليراين على انتخاب رئيس السلطة التنفيذية (رئيس اجلمهورية) ملدة حمددة ،وضرورة
حصول الوزراء على ثقة جملس الشورى ،ألنه يعترب مناصب الدولة مسئولية وليس شرفا ،بينما يعطي الدستور
السعودي احلق للملك أن حيكم اىل ما يشاء وأن يعني من الوزراء كيفما يشاء ،وأن يواصل الوزراء وأمراء
املناطق مهمامهم مدى احلياة بال حماسبة وكأهنا حقوق وراثية هلم وليست مسئوليات وطنية.
 -9يعطي الدستور اإليراين القيادة العليا للفقيه األعلم بالشريعة االسالمية ويشرتط فيه التقوى والكفاءة
السياسية واالجتماعية ،وتأييد الرأي العام ،وينص على انتخابه من قبل "اخلرباء" املنتخبني من قبل الشعب،
بينما يسمح الدستور السعودي الوراثي بتبوؤ أي فرد من أفراد العائلة السعودية للسلطة بالوراثة (بغض النظر
عن كفاءته الشخصية والتزامه الديين)  ،وال يشرتط رضا الشعب عليه ،أو املشاركة يف انتخابه بواسطة مباشرة
أو غري مباشرة ،ومع ذلك يوجب بيعته والتسليم له.
 -10يعترب الدستور االيراين القائد ورئيس اجلمهورية ومجيع املسئولني متساويني مع كل أفراد البالد أمام
القانون ،ويطالب القضاء بإحصاء أموال كل مسئول قبل وبعد حتمله املسئولية ،بينما يعطي الدستور
السعودي امللوك واحلكام من آل سعود حصانة فوق القانون وال يسمح مبحاكمتهم أو نقدهم ،فضال عن
مراقبة أمواهلم وثرواهتم.
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 -11يتحدث الدستور االيراين عن حالة عجز القائد أو فقده لشروط القيادة ،وكيفية استبداله وتغيريه،
بينما يغفل الدستور السعودي ذلك ،ويسمح ببقاء امللك يف سدة العرش حىت لو أصبح عاجزا مشلوال
لسنوات طويلة.
 -12يرتك الدستور اإليراين مساحة حرة واسعة لرجال الدين واملرجعية الدينية القائمة على انتخاب
الشعب وتعدديتها ،وال يسمح بسيطرة الدولة على عملية االجتهاد وإصدار الفتاوى من قبل الفقهاء ،حىت
خارج إطار الدولة أو بالضد منها ،كما انه ال حيصر عملية االجتهاد والفتوى يف مؤسسة دينية خاضعة
للدولة ،على العكس من النظام السعودي الذي عمل منذ بداية تكونه على حصر عملية الفتوى يف جمموعة
من العلماء حتت قيادة آل الشيخ ،وتعيني مفتني وتأسيس هيئة لكبار العلماء ،وحترمي اإلفتاء خارج إطار
340
املؤسسة الدينية التابعة للدولة.
وهناك مالحظات تفصيلية وجزئية أخرى أعرضنا عنها اختصارا للحديث ،وكلها توضح االختالف اجلذري
بني الدستورين االيراين والسعودي يف كون األول منبثقا من الشعب االيراين ومعربا عن إرادته ،على العكس
من الثاين املنبثق من اإلرادة امللكية العليا املتسلطة على الشعب السعودي بالقوة والغلبة .وهذا ما يفسر
تشبث النظام السعودي بالشرعية "الدينية" البديلة عن "الشرعية الدستورية" رغم كونه نظاما علمانيا ،وعدم
تشبث النظام اإليراين القائم على "الشرعية الدستورية" بالشرعية "الدينية" رغم كونه حمكوما من قبل "رجال
دين".
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ينتمي النظام اإليراين اىل الفكر الشيعي ،الذي يؤمن تارخييا بالشرعية الدينية "الثيوقراطية" أكثر من أي
مذهب إسالمي آخر ،حيث يعتقد بأن اإلمامة تشكل امتدادا للنبوة ،وأهنا بالنص والتعيني من قبل اهلل تعاىل
عرب النيب واألئمة السابقني اىل الالحقني ،واىل نواهبم العامني من الفقهاء املراجع ،ولكن النظام اإليراين
اجلمهوري االسالمي ،ولد نتيجة تالقح الفكر الشيعي والفكر الدميوقراطي الغريب اللذين تزاوجا منذ حوايل
مائة عام يف حركة "املشروطة" الدستورية ،وأولدا يف البداية دستور  1906الذي مات يف املهد بعد انقالب
امللوك االيرانيني عليه ،ولكن الروح عادت اليه بعد ثورة  1979الشعبية االسالمية ،وإجراء بعض التعديالت
اجلديدة عليه.
ومل تكن والدة الدستور االسالمي عملية سهلة وبسيطة إذ واجهت معارضة قوية من كثري من رجال الدين
الشيعة الذين كانوا يعتقدون بتعارض االسالم والدميوقراطية ،أو مزامحة الدميوقراطية لسلطة رجال الدين
وشرعيتهم املنبثقة عن نيابتهم العامة عن اإلمام املهدي.
وقد حاول فقهاء آخرون كالنائيين أن ينظروا لشرعية الدميوقراطية باعتبار أهنا حماولة لتقليص طغيان امللوك
وسلطتهم الالشرعية ،وبتغليفها مبوافقة الفقهاء وإشرافهم .بينما كان فقهاء آخرون ينظرون لشرعية احلكومة
العادلة مهما كانت طبيعتها ،يف حني كان بعض منهم يتمسك بالشرعية الدينية ،ولكن الكلمة األخرية
أصبحت بيد الشعب االيراين الذي ثار على استبداد الشاه وأقام مجهورية إسالمية دميوقراطية.
ان النظام اإليراين االسالمي ولد عن طريق ثورة شعبية يف بلد ذي تراث دميوقراطي عريق عمره حوايل
مائة عام .ومع أن الشعب اإليراين خضع لقيادة الفقهاء املراجع ،ورفع شعار االسالم ،اال أنه رفع أيضا شعار
احلرية واجلمهورية اىل جانب االسالم ،ومل يسمح مبصادرة رجال الدين حلقوقه السياسية .وقد احرتم االمام
اخلميين قائد الثورة ومؤسس اجلمهورية االسالمية رغبة الشعب اإليراين يف سن دستور ينظم العالقة بني
الشعب واحلكام ،وبناء نظام دميوقراطي وإقامة جملس شورى منتخب ،بالرغم من أن االمام اخلميين كان يؤمن
بالشرعية الدينية النابعة من السماء عرب نيابة الفقهاء العامة عن االمام املهدي الغائب ،اإلمام الثاين عشر يف
العقيدة الشيعية ،والذي يستمد شرعيته عرب النص والتعيني من آبائه اىل رسول اهلل حممد (ص) تلك النظرية
اليت عرب عنها اخلميين يف بداية شبابه يف األربعينات من القرن العشرين ،مث يف النجف يف السبعينات ،مث بعد
عشر سنوات من إقامة اجلمهورية االسالمية االيرانية ،ولكنه مل يستطع أن يستبدهلا بالشرعية الدستورية اليت
نص عليها الدستور يف عملية انتخاب اإلمام "القائد" ومراقبته وحماسبته وعزله .ومع ذلك مل خيل الدستور
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اإليراين من ثغرات مسحت بتعطيل بعض فقراته ،وإضعاف السلطة الشعبية املمثلة يف جملس الشورى ويف
رئيس اجلمهورية ،يف مقابل املرجع الديين "الويل الفقيه" ،املنتخب هو اآلخر من الشعب ولكن بصورة غري
مباشرة.
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الباب الثالث  :آفاق التطور الدستوري في السعودية وايران
الفصل األول :آفاق التطور الدستوري في المملكة العربية السعودية

سوف نتحدث يف هذا الفصل عن الصراع حول الشرعية السياسية بني احملافظني واالصالحيني يف
السعودية  ،حيث يصر النظام واحملافظون على التمسك بالشرعية الدينية بينما يعمل االصالحيون على
تطوير النظام اىل اعتماد الشرعية الدستورية .وهو صراع يشبه ذلك الذي جرى يف ايران منذ مائة عام ،والذي
ال يزال مستمرا بوترية أخف بعد قيام النظام اجلمهوري االسالمي .وكانت املعركة حول الدميقراطية – كما
رأينا يف الفصل الثاين من الباب األول  -بدأت يف العامل السين يف وقت مبكر أو بالتزامن مع ايران ،وقطعت
شوطا كبريا يف ظل الدولة العثمانية ،ولكن احلديث عن الدميقراطية يف السعودية ظل خافتا جدا يف بداية
تأسيس الدولة السعودية املعتمدة على الشرعية الدينية .ومل يكن رجال الدين الوهابيون يف وارد احلديث عن
الدميقراطية ،فضال عن اعتبار أنفسهم مصدر الشرعية السياسية كما هو احلال يف ايران يف ظل (املرجعية
الدينية) ،وامنا كانوا يقومون بإضفاء تلك الشرعية على آل سعود عن طريق االعرتاف بشرعيتهم وتعزيزها
341
والدفاع عنها ،إما ألهنم حيملون راية "التوحيد" حسب الثقافة الوهابية ،وإما ألهنم حكومة أمر واقع.
وعندما كانت الشرعية الدينية للنظام السعودي تتعرض لالهتزاز يف نظر قطاعات من أبناء احلركة السلفية
(الوهابية)  ،فان الصوت األعلى الذي يرتفع لدى املعارضة ،ردا على ذلك ،هو الصوت السلفي احملافظ
الذي يدعو اىل املهدوية واخلالفة والعودة لاللتزام بالشريعة االسالمية ،اىل جانب بعض األصوات االصالحية
اليت تنادي بالشورى والدميقراطية وقيام النظام على أساس التعاقد االجتماعي.
المبحث األول  :تآكل الشرعية الدينية للنظام السعودي
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 -املفيت السابق عبد العزيز ابن باز ،مجموع فتاوى ومقاالت ،ج  8و  ، 9عنwww.binbaz.org.sa :

فقد تعرضت شرعية النظام "الدينية" يف السبعينات من القرن املاضي ،اىل االهتزاز ،بسبب استفحال التوجه
العلماين للنظام ،وسنه لقوانني اعتربها السلفيون خمالفة للشريعة االسالمية ،مما ادى اىل والدة حركة معارضة
مسلحة يف قلب احلركة الوهابية ،بقيادة جهيمان العتييب ،الذي احتل احلرم املكي يف مطلع القرن اخلامس
عشر اهلجري ( ) 1979ودعا ملبايعة أحد اتباعه (حممد بن عبد اهلل القحطاين) كإمام مهدي منتظر.
واهتزت الشرعية الدينية للنظام ،مرة أخرى ،عندما قرر امللك فهد االستعانة باألمريكيني يف حماربة الرئيس
العراقي صدام حسني عام  1991فيما عرف حبرب حترير الكويت ،فنشأت حركة معارضة تنديدا بالوجود
العسكري االمريكي يف اململكة العربية السعودية "مهد االسالم".
وقادت االحتجاجات حركة عرفت بـ (الصحوة االسالمية) وهي كانت قد نشأت يف الثمانينات من القرن
العشرين ،تزامنا مع انتصار الثورة االسالمية االيرانية وتأسيس اجلمهورية االسالمية ،كحركة فكرية تطالب
باجلمع بني الدين والسياسة 342.ونشطت بعد انتهاء حرب الكويت ،حيث قدم حنو  200من العلماء
والناشطني السلفيني يف أيار  1991مذكرة إىل امللك فهد تطالب بإصالحات "الستعادة الشرعية" اليت
تضررت باستدعاء القوات األمريكية .فقام امللك باإلعالن عن نيته للقيام بإصالحات سياسية من بينها
إنشاء جملس للشورى .مث قام باإلعالن عن (النظام األساسي واألنظمة الثالثة) الذي يشبه الدستور سنة
 1992ولكن هذا اإلعالن مل ميأل الفراغ الدستوري ومل يعد الشرعية الدينية اىل النظام السعودي كما كانت
سابقا ،حيث واصل التيار الصحوي املعارض أعماله ،وقام الشيخ سليمان العودة والشيخ سفر احلوايل
والشيخ عبد اهلل بن جربين يف صيف عام  1992بتنظيم جلنة لالصالح واملشورة  ،وكتابة (مذكرة نصيحة)
اىل امللك ،وقع عليها أكثر من  400شيخ من علماء الدين ،تضمنت أهم مآخذ التيار وأفكاره االصالحية
يف اجملاالت اإلدارية والسياسية واالقتصادية والعسكرية والقضائية واالجتماعية 343 .وانتقدت املذكرة كثريا
 - 342وعرفت تلك احلركة أيضا بـ "السرورية" ،نسبة اىل مؤسسها الشيخ السوري املدرس يف بريدة :حممد سرور بن نايف
زين العابدين (ولد سنة  ،)1938الذي كان ينتمي اىل مجاعة االخوان املسلمني ،ومجع بني الفكر السلفي فيما يتعلق
بالعقيدة ،وبني الفكر احلركي االخواين السياسي ،وكان من أبرز رموز احلركة املشايخ :سلمان العودة وسفر احلوايل وعائض
القرين وناصر العمر.
343

-

موقع

سوالف

للجميع،

مذكرة

النصيحة،

http://swalif.com/forum/showthread.php?t=98782
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على

العنوان

التايل:

من األنظمة (القوانني) اليت تقدم هبا امللك فهد واعتربهتا منافية للحريات العامة أو مستوردة من القوانني
األجنبية الكافرة 344.وانتقدت املذكرة ما أمسته سياسة الفتور والتجاهل واخلذالن والتشويه اإلعالمي ،اليت
تتبعها اململكة يف عالقاهتا مع التوجهات االسالمية ،دوالً وحركات وأفرادا ،وكذلك احلرص الشديد على
عدم ا لتعارض مع مصاحل األنظمة الغربية اليت تقود العداء لالسالم ،وجماراة الواليات املتحدة االمريكية يف
غالب املواقف والعالقات والقرارات مثل االندفاع حنو عملية السالم مع اليهود .وطالبت بتبين سياسة الوحدة
االسالمية والعمل من أجلها ،ودعم قضايا املسلمني يف مجيع احملافل الدولية ،والتعامل حبكمة مع الدول
والتكتالت والتوجهات املعادية لالسالم وعلى رأسها األنظمة الغربية ،وجتنب أي نوع من األحالف أو
أشكال التعاون اليت ختدم األهداف االستعمارية وتؤثر على القرار السياسي للبلد345 .
وطالبت املذكرة بإحياء دور العلماء والدعاة وحتريرهم من تبعيتهم للسلطة اىل تبعية السلطة هلم "وأن يكون
هلم مكانة ال تعدهلا مكانة  ،وأن يكونوا يف مقدمة أهل احلل والعقد واألمر والنهي  ،واليهم ترجع األمة
حكاما وحمكومني لبيان احلكم الشرعي لسائر أمور دينهم ودنياهم" 346.وانتقدت املذكرة عدم استجابة
الدولة ل لعلماء أو استشارهتم يف سن االنظمة (القوانني) يف خمتلف جماالت احلياة الثقافية واالعالمية
واالقتصادية والسياسية الداخلية واخلارجية ،وحذرت من "فصل الدين عن واقع حياة الناس وعزله عن التأثري
يف أمر معاشهم وما قد يرتتب على ذلك أثر خطري يهدم األصل الذي امنا قامت الدولة له من الدعوة
لالسالم وتطبيق أحكامه" .ودعت املذكرة اىل إشراف العلماء على الدولة السعودية ،من خالل ترشيحهم
اىل (جملس علمائي) من ذوي االختصاص وليس من قبل احلكومة347.
وأصدر الدكتور حممد بن عبد اهلل املسعري رئيس "جلنة الدفاع عن احلقوق الشرعية" اليت انبثقت عن تلك
احلركة ،عدة كتب حول عدم شرعية الدولة السعودية ،منها كتاب":أصل االسالم وحقيقة التوحيد" ينتقد فيه

 -344مثل قانون املواطنة السعودية الذي يتضمن" التفرقة والتمييز بني املسلمني وتسمية املسلم أجنبيا يف مواد أنظمة ال
حتصى باعتبار املوطن االقليمي وعلى أساس املولد ،خمالفة بذلك أحكام دار االسالم املعلومة من الدين" ،كما جاء يف
مذكرة النصيحة  ،ص 25

 -345املصدر  ،ص  91و93
 - 346املصدر  ،ص 10
 - 347املصدر
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ادعاء آل سعود بالتوحيد ،ويصفه باملشوه واملبتور ،ومنها "األدلة القطعية على عدم شرعية الدولة السعودية"
و "طاعة أويل األمر" و "حماسبة احلكام" وكلها تصب يف نزع الشرعية الدينية عن نظام آل سعود.
مث تطور التشكيك باهلوية االسالمية للنظام السعودي اىل حد تكفريه على يد جناج راديكايل معارض انبثق
عن حركة الصحوة ،هو تنظيم (القاعدة) بزعامة أسامة بن الدن ،الذي أعلن سنة  1997يف رسالة مفتوحة
وجهها اىل عامة املسلمني وأبناء اجلزيرة العربية باخلصوص" :خيانة النظام السعودي لألمة ،ومواالة الك ّفار
ومناصرهتم ومظاهرهتم على املسلمني ،واعتبار ذلك من نواقض اإلسالم العشرة" .وقام بسحب الشرعية
الدينية عن النظام السعودي قائال ":إن النظام قد مزق شرعيته بيده بأعمال كثرية أمهها -1 :تعطيله
ألحكام الشريعة اإلسالمية ،واستبداهلا بالقوانني الوضعية .. .حىت وصل إىل الظلم العظيم وهو الشرك باهلل
ومشاركة اهلل يف تشريعه للناس ،وإباحة ما حرم اهلل كالربا وغريه حىت يف البلد احلرام عند املسجد احلرام-2 .
عجزه عن محاية البالد وإباحتها السنني الطوال ألعداء األمة من القوات الصليبية األمريكية" .مث قام ابن
الدن بعد ذلك (يف سنة  )2003باهتام النظام السعودي بالردة والكفر  ،وقال :ان "كل من أعان امريكا من
حكام الدول العربية عرب توطني القواعد أو أي نوع من انواع الدعم ولو بالكالم  ،يف قتل املسلمني  ،عليه
348
أن يعلم انه مرتد وخارج عن الدين االسالمي".

 - 348وذلك يف رسالة صوتية اىل قناة اجلزيرة يوم عيد األضحى من سنة  1423املصادف  11شباط  2003وكان
أحد أصدقاء ابن الدن وهو أبو حممد عاصم حممد طاهر املقدسي (سلفي فلسطيين أردين عاش يف الكويت ودرس يف
السعودية) قد أصدر سنة  1990كتابا حتت عنوان" :الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية" .وقد مت نشر الكتاب

يف البداية باسم مستعار هو (أبو الرباء مرشد بن عبد العزيز بن سليمان النجدي) وطبع يف دار القصيم ،لندن 1990راجع
موقع :منرب التوحيد واجلهاد ،مكتبة الشيخ أيب حممد املقدسي ،الكواشف اجللية يف كفر الدولة السعودية ،على العنوان التايل:
http://www.tawhed.ws/t
وقد ازداد تكفري املشايخ الوهابيني للنظام السعودي بعد دعمه للغزو األمريكي ألفغانستان سنة  2001واسقاط حكومة
طالبان ،فأصدر عدد من أئمة املساجد واملشايخ املؤيدين للحركة ،بيانا ينتقد موقف السعودية ويدعو اىل اختاذ موقف
مناصر ألفغانستان وطالبان ،وحىت اىل اجلهاد والقتال يف مواجهة اهلجوم األمريكي ،و أصدر أحد كبار علماء الوهابية وهو
الشيخ محود بن عقالء الشعييب (تويف  )2002بيانا طالب فيه الدول والشعوب اإلسالمية بنصرة دولة طالبان ضد الغرب
الكافر ،مث أصدر فتوى بإعالن "اجلهاد" ضد الواليات املتحدة وحلفائها يف املنطقة ،وأتبعها بفتوى أخرى تنص على تكفري
كل من ظاهر الكفار أو أعاهنم على املسلمني .كما أصدر عدد من تالمذة الشعييب (مثل سليمان علوان وعلي خضري
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المبحث الثاني :المعارضة السعودية بين الشرعية الدينية والشرعية الدستورية
بعد سقوط الشرعية الدينية عن النظام السعودي بدرجة كبرية ،وخاصة يف البيئة الوهابية احلاضنة له،
تنامت الدعوات الشعبية لتأسيس شرعية النظام على أساس جديد ،وانقسمت احلركات االصالحية املعارضة
اىل سلفية وليربالية ،ومحلت مشاريع خمتلفة ،فمنها من دعا اىل اصالح النظام السعودي برتقيع الشرعية
الدينية املهرتئة مع احملافظة عليه ،ومنها من دعا اىل اسقاط النظام وإقامة نظام اخلالفة ،ومنها من دعا اىل
تأسيس عقد اجتماعي جديد وانتخاب احلاكم من األمة ،ومنها من دعا اىل انتخابات برملانية يف ظل امللكية
السعودية.

 -1حركة الصحوة ونظرية والية الفقيه
رفضت حركة املعارضة السلفيةُ املتأثرة بثقافة النظام ،الدميقراطيةَ ،حيث ربط أحد قادهتا وهو الشيخ سفر
احلوايل يف كتابه "العلمانية" بني الدميوقراطية والعلمانية ،فاعتربها شركا  ،وقال أن من ينادي هبا ال يعرف
معىن كلمة التوحيد وال مدلول االسالم ،وأضاف :إن املخطط اليهودي الصلييب يئس من إخراج املسلمني
عن أصل دينهم إىل املذاهب اإلحلادية واملادية فلجأ  -بعد التفكري والتدبري  -إىل ماهو أخبث وأخطر :وهو
اصطناع أنظمة دميوقراطية حتكم بغري ماأنزل اهلل وتدعي يف نفس الوقت اإلسالم .

349

وذهب بعض أعضاء احلركة  ،وخاصة من املنتمني اىل "التيار السروري" التابع للشيخ حممد سرور زين
العابدين  ،اىل حماولة تنظيم العالقة بني املؤسسة الدينية والنظام السعودي بشكل جديد ،يتضمن هيمنة
رجال الدين على رجال السياسة ،وقاموا بإعادة قراءة عقد التحالف التارخيي بني الشيخ حممد بن عبد
الوهاب واألمري حممد بن سعود ،مبا يؤيد وجهة نظرهم  ،حيث قالوا بأن الشيخ كان االمام وأما األمري فقد
كان مساعدا وتابعا له ومؤمترا بأمره ،كما هو حال العالقة بني االمام والرئيس يف اجلمهورية االسالمية
وبشر بن فهد آ ل بشر ،وسلمان العودة ،وناصر العمر ،وحامد العلي) فتاوى تندد بالدعم املقدم لألمريكيني ،وتكفر من
يناصر الكفار ضد املسلمني (األفغان).

 - 349احلوايل ،سفر 1982 ،العلمانية ،ص  ، 692جامعة أم القرى  ،مكة
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االيرانية ،حسب نظرية والية الفقيه .وقد جتلت هذه الدعوة يف مذكرة (النصيحة) اليت طالبت بتبعية األمراء
للعلماء بدال من تبعية العلماء هلم 350 .كما عرب عنها الشيخ صاحل الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء) الذي
351
ذهب اىل القول مببدأ والية العلماء على األمراء.
ورمبا وجد "السروريون" الذاهبون اىل والية العلماء على األمراء ،ما يسند رأيهم يف بعض أقوال املؤرخني
السعوديني كعثمان بن بشر يف كتابه (عنوان اجملد يف تاريخ جند) .وحسن الريكي ( )1817صاحب كتاب
(ملع الشهاب يف سرية حممد بن عبد الوهاب) ،ما يشري اىل هيمنة الشيخ حممد بن عبد الوهاب على آل
سعود 352 .ولكنهم مل يلتفتوا اىل قول املؤرخ األسبق حسني ابن غنام ( تويف حوايل  )1790الذي يؤكد على
بيعة الشيخ لألمري وبقاء األمري على إمارته "إماماً جيتمع عليه املسلمون".

353

 - 350مذكرة النصيحة  ،ص  10وقد اهتم الوزير السعودي الدكتور غازي القصيبـي يف كتابه (حتى التكون فتنة) احلركة
بأهنا تتخذ من الثورة اإلسالمية يف إيران منوذجا .انظر :القصييب ،حىت ال تكون فتنة ،على العنوان التايل:
http://www.maktbtna2211.com/book/5171
وسعود القحطاين ،الصحوة االسالمية السعودية ،دراسة يف حلقات  ،نشرت يف موقع إيالف االلكرتوين بتاريخ
 ،2003/12/23موقع قضايا اخلليج ،مركز قضايا اخلليج للدراسات االسرتاتيجية ،على العنوان التايل:
http://www.gulfissues.net/mpage/gulfarticles/article53-1.htm
وينقل القحطاين عن الباحث السعودي علي العميم قوله يف دراسته (مشايخنا ومشايخ الصحوة) " :كان الصحويون
يتبنون موقفاً سياسياً ميكن وصفه بأنه موال للجسم الديين للدولة السعودية (من اإلمام حممد بن عبد الوهاب اىل الشيخ
عبد العزيز بن باز) وغري موال للجسم السياسي فيها منذ إعادة تأسيسها الثالث على يد املؤسس الكبري امللك عبد العزيز
آل سعود .بكالم آخر كانوا موالني لـ(الدعوة) وغري موالني لـ(الدولة) اليت متخضت عنها يف الطور السعودي الثالث" .املصدر
351

 -ابراهيم  ،فؤاد ،2010:العقيدة والسياسة في السعودية  ،ص  ،179دار امللتقى لندن – بريوت 2010

 - 352ابن بشر ( ،)1835عنوان المجد في تاريخ نجد ،ج ، 1ص  46مطبوعات دارة امللك عبد العزيز ،الرياض،
الطبعة الرابعة  1982والريكي ،حسن بن مجال بن أمحد ،1817 :لمع الشهاب  ،ص 35
353

 -ابن غنام ،حسني (حوايل  )1790تاريخ نجد :روضة األفكار واألفهام  ،ص  87دار الشروق ،القاهرة –

بريوت ،الطبعة الثالثة 1994
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 – 2تنظيم "القاعدة" والدعوة اىل نظام اخلالفة
وأما تنظيم "القاعدة" الذي انشق من حركة املعارضة السلفية وكفر النظام السعودي ،فقد طرح شعار
(اخلالفة)  .ورمبا كان هو أقرب تنظيم معارض يقف اىل ميني النظام أو على قاعدة النظام السعودي الفكرية
املعادية للدميوقراطية ،وحياول فقط سد بعض الثغرات اليت عاىن منها النظام ومسحت بالظلم واالحنراف،
ولذلك فهو ال يدعو اىل الشرعية الدستورية أو الدميوقراطية ،بل يعتربها كفرا وشركا وإحلادا كما يقول شيوخ
النظام .وسوف اقتبس بعض الفقرات اليت تعرب عن فكر القاعدة من كتاب نشرته (اجلبهة اإلعالمية
االسالمية العاملية) التابعة لتنظيم القاعدة ،على موقعها الرمسي سنة  2007حتت عنوان (السياسة الشرعية)
وهو من تأليف حممد بن عبد اهلل السيف اجلابر آل أبو عينني التميمي ( ،)2005 – 1970وهو أحد
354
تالميذ الشيخ بن عثيمني ،أحد كبار علماء السعودية.
يدعو التميمي اىل نظام اخلالفة معتمدا ومسـتعيدا فكـر اخلالفـة كمـا بينـه أبـو يعلـى حممـد بـن احلسـني الفـراء
(ت  )1065يف كتابــه (األحك ــام الســلطانية) ويق ــول ":اخلالفــة ه ــي ال ــيت تك ــون عل ــى منه ــاج النب ــوة ،ويت ــوىل
اإلمامة فيها أفضل من توفرت فيه شروط اإلمامة من املسـلمني" وينتقـد نظـام امللـك العـاض واجلـربي ،الـذي ال
ينظــر فيــه بشــروط اإلمامــة ،وإمنــا يت ـوارث أبنــاء العائلــة الواحــدة اإلمامــة بيــنهم ،وهــذا يرتتــب عليــه يف كثــري مــن
األحيان ترك الكثري من الواجبات الشرعية يف سياسة األمة ،وارتكاب احملرمات مـن ظلـم الرعيـة واعتسـافها مـع
غيــاب الشــورى وحماســبة الــوالة وحمــاكمتهم" 355.ويشــرتط أن يكــون اخلليفــة مــن ق ـريش كمــا جــاء يف حــديث
منسوب اىل النيب األكرم حممد (ص).

356

وهو شرط كان يصر عليه اإلمام أمحد بن حنبـل والفقـه السياسـي

354

 http://www.archive.org/details/Ssiyassa-Char3iya -بتاريخ 2011/9/14

355

 -التميمي ،حممد بن عبد اهلل السيف ،السياسة الشرعية  ،ص  128اجلبهة اإلعالمية االسالمية العاملية2007 ،

ويؤكد الدعوة للخالفة  ،منظر القاعدة يف السعودية فارس آل شويل الزهراين الذي اعتقل يف  ، 2004/8/5يف كتبه
ومقاالته ومقابالته على االنرتنت.
356

 -يقول التميمي  :الشرط الرابع :أن يكون اخلليفة من صميم قريش ،وقد قال صلى اهلل عليه وسلم" :إن هذا األمر يف

قريش ال يعاديهم أحد إال كبه اهلل يف النار على وجهه ما أقاموا الدين" رواه البخاري .ص 114
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الســين يف ظ ــل الــدولتني األموي ــة والعباس ــية ،ولكــن األحن ــاف والعثم ــانيني مل يكون ـوا يؤمن ــون بــه ،وق ــام تنظ ــيم
القاعدة بالتشبث به يف حماولة لنزع الشرعية من نظام آل سعود.
وينطلق هذا التيار السلفي يف دعوته للخالفة أو املهدوية من حديث يرويه أهل السـنة عـن النـيب األكـرم أنـه
قال":تكون النبوة ماشاء اهلل أن تكون ،مث يرفعها اذاشاء ان يرفعها ،مث تكون خالفة على منهاج النبـوة فتكـون
ماشاء اهلل ان تكـون ،مث يرفعهـا اذا شـاء ان يرفعهـا ،مث تكـون ملكـا عاضـا مـا شـاء اهلل ان تكـون ،مث يرفعهـا اذا
شاء ان يرفعهـا  ،مث تكـون ملكـا جربيـاً فتكـون مـا شـاء اهلل ان تكـون ،مث يرفعهـا اذ ا شـاء ان يرفعهـا ،مث تكـون
357
خالفة على منهاج النبوة مث سكت".
ورغم أن التميمي يعترب التوارث من صفات النظام امللكي اجلربي ،اال أنه يعود فيقبل به تقليـدا للفـراء ،كمـا
جاء يف (فصل :يف اختيار اإلمـام) .ومل حيـدد التميمـي ،تبعـا للفـراء ،مـن هـم أهـل احلـل والعقـد وال عـددهم وال
358
طريقة انتخاهبم ،وميضي ليستعني بنظرية ابن تيمية القائمة على (أهل الشوكة).
وأكـد التميمـي علـى الشـورى فقـال يف (بـاب الشـورى وحكمهـا) " :إن الشـورى يف اإلسـالم مـن قواعـد احلكـم
الواجبة اليت يقصد منها إقامة العدل والتحاكم إىل الشريعة اإلسالمية يف مجيع جماالت احليـاة ،ومنـع االسـتبداد
ـورى مــن
والظلــم والفســاد يف األرض  ،وال جيــوز للحــاكم تعطيلهــا والغاؤهــا ،قــال ابـ ُـن َعطيــة رمحــه اهلل " :و ُّ
الشـ َ

قواعــد الشـريعة وعـزائم األحكــام؛ مــن ال يَ أستشــريُ أهـ َـل العلــم والـدمين فَ أعزلُــهُ واجــب .هــذا مــا الَ خــالف فيــه" .
ولكنــه مل يوضــح مــن يعــزل االمــام؟ وكيــف؟ واكتفــى مــرة أخــرى بتقــدمي موعظــة عامــة قــائال":ومن السياســات
االحرتازي ــة :أال يس ــتبد اإلم ــام ب ــاألمر وينف ــرد بسياس ــة الدول ــة ،ف ــإن االس ــتبداد م ــن سياس ــات املل ــوك واحلك ــام
اجلــائرة ،بــل الواجــب أن تكــون الشــورى مــن قواعــد وأســس احلكومــة اإلســالمية".
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وأضــاع التميمــي مبــدأ

 -وكان جهيمـان العتيـيب قـد اعتمـد علـى هـذا احلـديث يف خروجـه مبكـة سـنة  1979ودعوتـه ملبايعـة حممـد بـن عبـد اهلل

القحطاين مهديا منتظر ،وكذلك حسني بن موسى اللحيدي الذي ظهر يف الكويت يف التسعينات وعارض السعودية ،وزعم
أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه امله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي املنتظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر .انظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر موقعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى االنرتنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى العن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوان الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايل:
http://www.almahdy.net/vb/main.php
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الشــورى ،يف مــا بعــد اســتقرار حكــم االمــام ،حيــث أوجــب علـى االمــام استشــارة النــاس واعتــرب الشــورى واجبــة
علــى االمــام ،ولكنــه مل يضــع أيــة آليــة النتخــاب أعضــاء الشــورى وال طريق ــة ال ـزام االمــام ب ـرأي األكثريــة ،ومل
يتحــدث عــن اش ـراف جملــس الشــورى علــى االمــام أوحماســبته ومراقبتــه وحماكمتــه وعزلــه ،ألن كــل هــذه آلي ـات
360
دميقراطية حديثة.
ويف الوقت الذي جتنب فيه التميمـي احلـديث عـن الدسـتور وفصـل السـلطات وقيـام سـلطة تشـريعية مسـتقلة
ومنتخبــة مــن األمــة ،قــام بــاهلجوم علــى الفكــر الــدميقراطي وآلياتــه ومفرداتــه املختلفــة .ويف احلقيقــة فــان كتابــه
يتصدى للدميوقراطية أكثر مما ينظَّر للخالفة ،حيث شن محلة تكفرييـة شـعواء ضـد الدميقراطيـة ومـن يـدعو هلـا.
فاعتربهــا "فتنــة غربيــة" ال يــؤمن هبــا اال املــارقون املرتــدون واملنــافقون الــذين اســتجابوا هلــا  ،وائتمــروا بــأمر راعيتهــا
الوالي ـات املتحــدة 361 .وحــذر مــن "الكفــار احملــاربني واملرتــدين الــدميقراطيني الــذين يســعون إلزالــة اإلســالم،
وحتكــيم الكفــر املســمى بالدميقراطيــة يف بــالد املســلمني ..وحــىت مــن بعــض مــن ينتســبون إىل العلــم الش ــرعي
الــذين خيلطــون احلــق بالباطــل ،ممــن يرفعــون شــعارات إســالمية ،ويتصــدرون للفتــوى واإلرشــاد ،مث خيلطــون مــا
عن ــدهم م ــن احل ــق بال ــدعوة إىل الباط ــل كال ــدعوة إىل الكف ــر املس ــمى بالدميقراطي ــة حبج ــة املص ــلحة الوطني ــة أو
غريهــا" 362.وكمــا فعــل فقهــاء النظــام الســعودي الــذين اعتــربوا الدميقراطيــة شــركا وكف ـرا ،قــال التميم ــي ":إن
363
أعظم ما هنى اهلل عنه ورسوله (ص) الشرك ،ومنه التحاكم إىل الدميقراطية وقوانينها وبرملاناهتا".
وبناء على ذلك رفض التميمي "املشاركة الشعبية" وأمساها "باملشاركة الشركية" ،وفسرها "بأهنا تعين أن يتخذ
بعضهم بعضا أربابا من دون اهلل حني خيتار بعضهم بعضا حكاما ومشرعني برملانيني يشرعون هلم ما توحيه
364
إليهم شياطينهم".
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وقال بصراحة يف باب (حكم االنتخابات العامة)":من القواعد األساسية يف النظام الدميقراطي اختيار
رئيس البالد ،وأعضاء الربملان عن طريق االنتخابات العامة ،وهذا املسلك يف االختيار من مسالك وسبل
الكافرين اليت ال جتوز نسبتها لدين اإلسالم" وساق عدة أدلة على حترمي االنتخابات العامة ،منها :حاكمية
اهلل واإلسالم هلل تعاىل ،وعدم وجود أية حاكمية للشعب أو غريه ،سوى االنقياد ألمر اهلل وحكمه ،كما قال
َحداً) .ومنها  :إبطال الشروط الشرعية الواجب توفرها يف اإلمام أو أعضاء
(والَ يُ أشرُك يف ُحكأمه أ َ
تعاىلَ :
الش ورى ،وإبطال الطريقة الشرعية يف االختيار ،واستبداهلا باالنتخابات الدميقراطية  ،وأن ذلك من التحاكم
إىل الطاغوت وتبديل حكم اهلل تعاىل ،وأن االنتخابات العامة قائمة على أهواء الناس وشهواهتم ،دون مراعاة
أمر اهلل ،ومنها :أن الدميوقراطية تقوم على مبدأ األغلبية ومبدأ املساواة ،وكالمها مرفوضان يف الشريعة
االسالمية ،حسب رأي التميمي ،اضافة اىل أن االنتخابات العامة تلبس على الناس مفهوم الشرعية ،حيث
يرى الكثري منهم أن الشرعية تستمد من أغلبية الناس ،وليس من كتاب اهلل وسنة رسول اهلل (ص) .ولذلك
365
اهتم التميمي دعاة الدميقراطية بالزيغ والضالل وعدم اإلميان باآلخرة.

 - 3حركة االصالح ،والعقد االجتماعي
ويف مقابل تنظيم "القاعدة" الداعي للخالفة والرافض للدميقراطية ،اختذ فريق آخر من حركة املعارضة
السلفية يف التسعينات ،طريقا آخر ،عندما دعا اىل تغيري جذري يف النظام مع الدعوة إلعادة بنائه على
اساس التعاقد االجتماعي .وكان هذا الفريق بقيادة االخواين السابق الدكتور سعد الفقيه ،وأحد املوقعني
على مذكرة (النصيحة) ،والذي هاجر اىل لندن يف التسعينات ،واختذ لنفسه اسم (حركة االصالح).
وحسب املوقع الرمسي للحركة فان برناجمها ال سياسي يهدف اىل تغيري منهجية احلكم من منهجية االستبداد
365

 -املصدر ،ص  148وقد التقى التميمي بذلك مع املنظمر السلفي األردين عاصم املقدسي ،القريب من القاعدة،

الذي قال يف كتابه( :الديموقراطية دين)":ان الدميوقراطية دين غري دين اهلل ،وملّة غري ملة التوحيد ،وان جمالسها النيابية
ليست اال صروحا للشرك ومعاقل للوثنية  ،جيب اجتناهبا لتحقيق التوحيد الذي هو حق اهلل على العبيد ،بل السعي هلدمها
ومعاداة أوليائها وبُغضهم وجهادهم .وان هذا ليس أمرا اجتهاديا كما حيلو لبعض امللبسني أن جيعلوه ،بل هو شرك واضح
مستبني وكفر بواح صراح قد حذر اهلل تعاىل منه يف حمكم تنزيله ،وحاربه املصطفى (ص) طيلة حياته" .موقع منرب التوحيد

واجلهاد ،اخلاص باملقدسي ،الديموقراطية دين ،ص 2
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اىل منهجية اختيار احلاكم والشورى .ويتضمن االعداد لصياغة الدستور وترتيب احلياة النيابية ،وجعل أمر
األمة شورى عرب إقامة املؤسسات الشورية وأوهلا جملس الشورى املنتخب من قبل األمة ،وأن يكون اجمللس هو
السلطة العليا اليت تنتهي اليها والية األمر يف األمة ،ويكون اجتهاده يف كل أمر ملزما للحاكم .وأن يسمي
هذا اجمللس من يتوىل السلطة التنفيذية ،وأن يكون هذا املسؤول ومساعدوه مسؤولني لدى اجمللس عن
أدائهم ،وحيق للمجلس مساءلتهم وعزهلم .وهتدف احلركة اىل وضع دستور تقبل به األمة ،واالستفتاء عليه،
وتنظيم عملية الشورى بعقد اجتماعي واضح املعامل واحلدود وفقاً للشريعة ،وضمن مؤسسات منتظمة ثابتة
فعالة ال أن تكون على هوى احلاكم.
وتؤيد احلركة أي عقد يتفق عليه الناس ويصبح فيه احلاكم من خالل اقرار هذا العقد من قبل األمة مطاعا
وله حق قيادة البلد .ولكن احلركة ،مع ذلك ،ترتدد يف تبين "الشرعية الدستورية" ،حيث تعترب الشرعية
الدينية أساس الشرعية ،وتؤكد "أن املقصود باحلكم الشرعي ،كمصطلح باملعىن الديين هو استيفاء هذا احلكم
للمواصفات الشرعية" وتقصد بذلك العمل بالشريعة االسالمية ،مث ترتدد تبعا للفقه السين التقليدي ،يف
اشرتاط انتخاب احلاكم عرب الشورى ،أو العمل بالشورى ،كأساس للشرعية ،رغم أهنا تعرتف بأن الشورى
واجبة ،ولكنها تتساءل هل يسقط التخلف عنها شرعية احلاكم؟ وهل يعترب احلاكم الذي مل حيقق ذلك آمثا
مع بقاء شرعيته أو أنه غري شرعي وينبغي خلعه واختيار غريه؟ وتذكر احلركة وجود رأيني عند أهل السنة،
ومتيل أخريا اىل الرأي القائل بسقوط الشرعية عن احلاكم املخالف للشورى أو املتغلب على السلطة دون
366
انتخاب.
وبعد تفجر الربيع العريب أصدر الشيخ سلمان العودة ،أحد قادة التيار السروري ،كتابا حتت عنوان (اسئلة
الثورة) عرب فيه عن أمله بأن تتفق األطراف السياسية حول خيار دولة مدنية دميقراطية قائمة على المواطنة
واقرار سيادة الشعب ،وقال ":ان بناء الدميقراطية قائم على التعاقد والوفاق ملا يراعي اهلوية العربية واالسالمية

 /http://www.islah.info/index.php?/site/cat_d03/1325 - 366بتاريخ  2011/9/15وقد
علق الدكتور سعد الفقيه  ،على ما استخلصته من نقاط من موقعه ،يف رسالة بعث هبا اىل الكاتب بتاريخ ،2011/9/22
بالقول" :حنن ال نكفر أفراد النظام لكن نعترب النظام اقرتف الكفر البواح والنظام نفسه ليس عينا حىت يكفر بل يقال اقرتف
الكفر البواح ونقول إن احلديث "إال أن تروا كفرا بواحا" يعفينا من التكفري العيين ويكفينا يف اسقاط الشرعية اقرتاف الكفر
دون تكفري احد " و"اننا مل نرتدد بل جنزم بالراي القائل بسقوط الشرعية".
159

ويضمن العدالة وتساوي الف رص بني األفراد ،ويتميز بفصل السلطات واطالق احلريات العامة ،وتبين خيار
367
الشعب عرب مؤسساته األهلية واملدنية وقنوات التعبري املستقلة".
 - 4إعالن " امللكية الدستورية "
وهو إعالن بادر اليه دعاة اإلصالح الدستوري السلمي واجملتمع األهلي املدين ،حيث قدم أكثر من 100
شخص من النخب املثقفة واألكادميية مبا يف ذلك أساتذة بارزون يف العلم الشرعي يف عدة جامعات
سعودية ،دعاة وقضاة واعالميون ورجال أعمال ،مذكرة وخطاب إىل القيادة السعودية ،حتت عنوان " :نداء
للقيادة والشعب معاً :اإلصالح الدستوري أوالً " .وذلك يف شهر ديسمرب  2003وقد طالبت تلك املذكرة
باصالحات سياسية شاملة تنطلق من املطالبة بالدستور ومن اعالن امللكية الدستورية ،واقرتحت آلية
لتشكيل هيئة وطنية مستقلة ،من أهل الرأي واخلربة والعلم يف الفقه الدستوري والعلوم االجتماعية األخرى
وكذلك أهل العلم الشرعي ،لكي يعدوا مسودة عناصر الدستور ،لعرضها بشكلها النهائي على الشعب
للتصويت عليها ،لكي تشكل عقدا اجتماعيا لعالقة قانونية ملزمة بني اجملتمع والسلطة ،تتحدد هبا احلقوق
والواجبات وآليات الرقابة واحملاسبة على السلطات فيما بينها ،ويبدأ بتطبيق االصالح الدستوري يف غضون
ثالثة سنوات.
وقام الدكتور مرتوك الفاحل عضو هيئة التدريس يف كلية األنظمة والعلوم السياسية يف جامعة امللك سعود،
وأحد املوقعني على تلك املذكرة ،بشرحها قائال :إن مذكرة " اإلصالح الدستوري أوالً " تتضمن اقرار
احلقوق واحلريات العامة واألساسية اليت أقرهتا الشريعة اإلسالمية واملواثيق الدولية واليت التزمت هبا الدولة
السعودية مبا يف ذلك حق التعبري والرأي واالجتماع واملشاركة الشعبية يف اختاذ القرارات وإدارة الشئون العامة
 ،وتدعو اىل فصل السلطات وانتخاب سلطة نيابية " جملس شورى ملزم " انتخاباً شعبياً مباشرة من أهل
الرأي واخلربة والعلم واالختصاصات  ،تتمتع بسلطات رقابية وحماسبة على السلطات األخرى وخاصة
السلطة التنفيذية  ،على أن تكون هلا امكانية القدرة على املسائلة مبا يف ذلك مسائلة الوزراء عن أعماهلم
وكذلك مراقبة املال العام وامليزانية  ،وأضاف:إذا مت التصويت عليه  ،يكون لدينا "عقد اجتماعي جديد " ،
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يقنن العالقة امللزمة بني السلطة واجملتمع  ،الشعب  ،األمة  ،حبيث حتدد احلقوق والواجبات واحلريات ،
وكذلك يصبح املواطن جزءاً أصيال داخل العملية السياسية وليس خارجاً عنها عن طريق ممارسة حق الرتشيح
368
أو التصويت النتخاب ممثلي الشعب يف السلطة النيابية "جملس شورى منتخب ملزم ".
وانتقد الدكتور الفاحل " السلطة املطلقة " اليت يتمتع هبا امللك يف النظام االساسي للحكم احلايل  ،وعدم
وجود آليات للمحاسبة والرقابة ،وتساءل :هل النظام االساسي للحكم يعترب دستورياً ؟ وأجاب :بالتأكيد
ال ،ذلك ألن النظام األساسي للحكم أوالً ،ال يتضمن اآلليات واهلياكل والعناصر الدستورية اليت تضمن
اقامة العدل من خالل وجود آليات احملاسبة والرقابة على السلطة التنفيذية " احلكومة " من قبل سلطة ذات
مرجعية شعبية "الشورى املنتخبة امللزمة" وثانياً ،اضافة إىل عدم اكتمال العناصر األخرى من حيث احلقوق
واحلريات العامة واالساسية للناس وعدم وجود آلية ملزمة هبا وكذلك خلل يف استقالل القضاء .وأكد الفاحل
على ضرورة عرض النظام االساسي للحكم املمنوح من قبل امللك على التصويت الشعيب لكي يصبح دستورا
369
أو دستورياً.
وحرص الدكتور الفاحل واملوقعون على مذكرة "اعالن امللكية الدستورية" ،على حفظ مكانة آل سعود
وحقهم يف احلكم ،دون التطرق اىل أساس شرعيتهم ،أو عرضها على االستفتاء ،والتأكيد على أن املطالبة
مبجلس نيايب منتخب وملزم ال يعين عملية إقصاء ألسرة آل سعود عن احلكم أو تشكيل بديل عنها ،وامنا
370
حماولة للمشاركة الشعبية معها يف احلكم.
وواصل أنصار هذا التيار الليربايل الدستوري كتابة العرائض واملذكرات ،فرفعوا أكثر من ست عرائض اىل ويل
العهد األمري عبد اهلل ،يف الفرتة ما بني  2003و ،2005وكلها تطالب باحلريات األساسية واملشاركة
السياسية ،واستغلوا مناسبة تويل امللك عبد اهلل للسلطة ،فأرسلوا اليه عريضة حتمل عنوان (معامل يف طريق
368
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امللكية الدستورية) بتاريخ  2007/2/2وانطلقوا فيها من بعض الشعارات اليت وردت يف خطابات سابقة
للملك عندما كان وليا للعهد ،أو يف خطاب البيعة ،مثل (املشاركة الشعبية) و(إحقاق احلق وأرساء العدل،
وخدمة املواطنني) .وتذكريه بأن مقتضى البيعة على كتاب اهلل وسنة نبيه هو لزوم العدل والشورى ،وأن العدل
ال يستقر اال بالشورى ،والشورى والعدل ال يستقران اال بأمرين معا ،مها:
األول :وسائل وإجراءات وآليات مؤسسية يف احلكومة والدولة ،يتوافر فيها الوضوح والدقة يف حتديد
املسؤوليات والصالحيات واملساءلة ،وتشكل ضمانات اللتزام العدل يف األنظمة والقرارات والتطبيق .
الثاين :مشاركة شعبية ،عرب املؤسسات األهلية ،اليت تشكل بلورة للرأي العام األصوب ،وقنطرة حضارية
لتوصيله رأس هرم الدولة .
الثاين :إنشاء جملس لنواب األمة أهل احلل والعقد :ضرورة عدم إمكان ضمان حتري املصاحل العامة للشعب
يف أي دولة ،من دون وجود جملس نواب منتخب يقرر املبادئ والقوانني األساسية للمصاحل ،ويفوض
371
احلكومة يف تنفيذ املصاحل والوسائل والتنظيم.
ودعا االصالحيون الدستوريون يف إحدى عرائضهم احلكومة اىل تطبيق االصالحات "فورا" وعربوا عن
خيبة أملهم من ردود فعل احلكومة على العرائض السابقة فقالوا ":لقد وصلت عالقتنا مع القيادة السياسية
اىل طريق مسدود .إن الشخصيات امللكية ال تنوي تطبيق االصالح االجتماعي واالقتصادي والسياسي.
نقول هذا بأسف شديد ،لكننا نعد الناس مبتابعة جهودنا لتجنيب السفينة الغرق .وعندئذ ستكون الدولة
واملواطنون خاسرين" .ومشلت عريضة "دعوة اىل الشعب" حتذيرا من أن تأخري الشورى السياسية يؤذي اجملتمع
372
والدين.
ورغم اجلوانب التقدمية العديدة اليت تنطوي عليها العرائض اليت قدمها االصالحيون الدستوريون فان
الكاتبة السعودية املعارضة مضاوي الرشيد ترى فيها جانبا سلبيا يتمثل يف شرعنة احتكار آل سعود للسلطة،
 - 371القدس العريب ،بتاريخ  2007/2/9وال تستبعد مضاوي الرشيد أن يكون املصلحون الدستوريون قد حظوا برعاية
شخصيات مهمة مثل عدد من األمراء السعوديني ،اضافة اىل االمري طالل وابنه الوليد .وتقول انه يستحيل احلفاظ على
زخم احلركة الدستورية بدون الرعاية امللكية .الرشيد :مساءلة الدولة السعودية ،ص 334
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وتقول":ان الدستور الذي اقرتحه احلامد يؤكد حق آل سعود يف تويل احلكم اىل ما ال هناية ،فهو يشرتط
الرتسيخ الدستوري لالمتيازات والتنظيمات السياسية املوجودة سابقا ،وهو وضع بالكاد جيوز نسبته اىل تفسري
اسالمي .وبعد ان استنفد النظام احلايل قاعدته الفقهية التقليدية اليت طورها العلماء الرمسيون على مر
األجيال ،يبدو أن احلامد وزمالءه خيوضون عملية تزويد النظام حبياة جديدة ،يف إشارة على األرجح اىل
373
تأسيس الدولة السعودية الرابعة".
 - 5مجعية احلقوق املدنية والسياسية
وبعد ذلك بسنوات (بتاريخ  ) 2009/12/12قام عدد من املوقعني على ذلك اإلعالن بتأسيس مجعية
تتبىن العمل من أجل حتقيق األهداف الواردة فيه ،والسعي اىل تأصيل ثقافة الدستور واجملتمع املدين وحقوق
اإلنسان السياسية إسالميا ،باعتبار وسائل احلكم الشوري من أركان العقيدة السياسية اإلسالمية ،اليت ال
جيوز -شرعا -التنازل عنها ،أو التفريط هبا :كالعدالة واحلرية والتعددية الفكرية والسياسية والتسامح ،وحصر
حل كل خالف باألسلوب السلمي ،وكون األمة هي املخولة بتطبيق الشريعة ،وقوامة األمة على احلكومة،
وتداول السلطة ،والتوافقية وحكم األكثرية ،وقيام جملس نواب منتخب من عموم الشعب ،يتوىل اإلشراف
374
على احلكومة ،والتزام احلاكم قرارات نواب األمة املنتخبني.
 - 6حزب األمة اإلسالمي ،والشرعية الدستورية
ويف هذا السياق قام ثلة من املشايخ وأساتذة القانون بتاريخ  2011/2/9وبعد تفجر الثورات الشعبية
العربية املنادية بالدميوقراطية ،باإلعالن عن تشكيل أول حزب أسالمي علين داخل السعودية ،حتت اسم
(حزب األمة االسالمي) من أجل تنظيم حقوق اجملتمع السياسية وتوفري األجواء للمشاركة السياسية،
وان طالقا من حق األمة يف اختيار احلكومة ،اختيارا حرا مباشرا ،وأن تكون البيعة للسلطة بيعة على الرضا
واالختيار بال إكراه وال إجبار ،من األمة أو من ميثلها متثيال حقيقيا من نواهبا وعرفائها ،وحق األمة يف
الشورى يف كل شئوهنا.
373

 -املصدر
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وقد تضمن خطاب احلزب املطالبة بالشرعية الدستورية ،والدعوة الختيار احلكومة وتقدمي البيعة للملك
على أساس الرضا واالختيار ،وإقرار مبدأ (األمة مصدر السلطة) وحق األمة يف الشورى ،واالنتخاب والتزام
375
رأي األكثرية ،والتعددية والتداول السلمي للسلطة ،وحق األمة يف حماسبة احلكومة ومراقبتها وعزهلا.
وقد أثار اإلعالن عن تشكيل حزب األمة االسالمي ،موجة معنوية يف صفوف كثري من املثقفني من
االسالميني والليرباليني لتشكيل أحزاب وطنية مشاهبة ،والبدء حبراك شعيب سياسي يواكب الثورة الشعبية
الدميقراطية املتفجرة يف عدد من البالد العربية .حيث أصدر حوايل  2500شخصية سعودية بيانا بتاريخ
 2011/2/28يطالبون فيه بإصالحات سياسية جذرية تصب يف هدف حتويل النظام السياسي اىل دولة
حقوق ومؤسسات ،ووجهوا خطابا اىل امللك عبد اهلل يطالبون فيه "بأن يكون جملس الشورى منتخباً
سن األنظمة والرقابة على اجلهات التنفيذية مبا يف
بكامل أعضائه ،و أن تكون له الصالحية الكاملة يف ّ
ذلك الرقابة على املال العام ،و له حق مساءلة رئيس الوزراء و وزرائه" كما يطالبون بفصل رئاسة الوزراء
عن امللك على أن حيظى رئيس جملس الوزراء ووزارته بتزكية امللك وبثقة جملس الشورى .وكان األمري طالل
بن عبد العزيز قد مترد مع عدد من اخوته ،يف بداية الستينات ،وطالب بتحكيم الشورى يف ظل ما أمساه
اهليكلية امللكية ،مث عاد اىل أحضان العائلة .وال يزال يؤيد قيام ملكية دستورية على ان ال تكون على
الطريقة الربيطانية والسويدية 376.وكان ملشاركة بعض احلركات السلفية يف مصر وغريها يف االنتخابات
الدميقراطية أثرا كبريا على الفكر السياسي السلفي يف السعودية باجتاه االنفتاح على الدميقراطية ،ورمبا كان
كتاب (أسئلة الثورة) للشيخ سلمان العودة  ،الذي دعا فيه اىل الدميقراطية ،منوذجا لذلك التأثري.
 - 7امللك هلل واحلكم للشعب
ورفعت بعض االصوات من وترية مطالبها اىل املطالبة بتسليم السلطة كاملة اىل الشعب ،كما فعلت
املعارضة السعودية الدكتورة مضاوي الرشيد اليت كتبت يف صحيفة القدس العريب يف لندن  ،مقاال حتت
عنوان" :امللك هلل واحلكم للشعب" تقول ":لن يرضى شعب اجلزيرة بعد اليوم اال بالتغيري الشامل لعقلية
احلكم وممارسته ولن نستحضر مصطلح االصالح الذي صادره النظام بعد ان كان مطلبا شعبيا منذ اكثر من
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عقدين..لقد فات االوان واليوم هو منطلق حلقبة جديدة تتطلب التغيري حتت شعار واحد وهو شعار 'امللك
هلل واحلكم للشعب'" 377.وميكن أن نرى منوذجا آخر هلذا الصوت يف دعوة األمرية بسمة بنت امللك
سعود بن عبد العزيز ،اليت طالبت على صفحة مدونتها على االنرتنت ،بإصالح النظام السعودي ووصفت
378
توريث احلكم بالرق اجلديد ،وقالت":آن األوان للتغيري  ،واملوت أفضل من البقاء حتت سيف الرق".
وهذا الصوت وان يكن فرديا وضعيفا يف اخلارج ،اال انه يعرب عن شرحية من املواطنني الذين يئسوا من
اصالح النظام وحاولوا أو حياولون إعادة بناء الدولة السعودية من جديد على أسس من التعاقد االجتماعي
بني احلكام واحملكومني .ويأيت صدى حلركات يسارية وقومية وشيعية معارضة كانت خالل العقود املاضية ترفع
شعار اسقاط النظام واقامة نظام مجهوري مكانه ،ولكن الدعوة للجمهورية يف ظل املعادالت الدولية واحمللية
القائمة تبدو بعيدة ،ولذلك يكتفي االصالحيون بالدعوة للملكية الدستورية.

الخالصة:
ادعى النظام السعودي االرتكاز يف شرعيته على الدين ،رافعا راية التوحيد ودعم احلركة الوهابية ،ليقيم نظاما
ديكتاتوريا مطلقا .ورفض االصالحات الدميوقراطية باعتبارها شركا وكفرا يتناقض مع االسالم ومبدأ التوحيد.
وسار خالل القرن العشرين عكس التيار االسالمي العام الذي تبىن الفكر الدميوقراطي يف ظل االسالم ومل َير

يف ذلك أي تناقض مع االسالم .ولكن النظام السعودي بدأ يفقد شرعيته الدينية على مراحل منذ اصطدامه
مع "االخوان" يف ثالثينات القرن املاضي ،حىت استدعائه القوات األمريكية يف حرب اخلليج الثانية سنة
 1990ودعمه لغزو أفغانستان سنة  2001وهو ما عرضه للتفسيق والتكفري من قبل قيادات دينية وسياسية
وهابية سعودية ،وأطلق موجة من العرائض والنداءات الستبدال الشرعية الدينية بالشرعية الدستورية ،وإعادة
تأسيس الدولة السعودية على أساس التعاقد االجتماعي احلر بدال من قيامها على أساس القوة والعنف.
ولكن النظام السعودي ارتكز على شرعية األمر الواقع ووجوب طاعة السلطان املتغلب حىت لو كان فاسقا او
377
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احلرية واحلقوق للمواطنني ،وإقامة جملس للشورى.القحطاين ،فهد  :1987صراع األجنحة في العائلة السعودية ص92

الصفا للنشر والتوزيع لندن 1988
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ظاملا ،وهو ما كانت تقول به النظرية السنية التقليدية ،وأضاف عليها النظام السعودي ضرورة الطاعة له
"حىت لو كان احلاكم كافرا" اذا كان الشعب يعجز عن التغيري ،حسب فتوى ابن باز ،وذلك من أجل
مقاومة روح الثورة اليت سرت يف أوصال الشعب السعودي ودفعته للمطالبة بسقوط النظام وانتخاب نظام
جديد على أساس العقد االجتماعي والشرعية الدستورية.

الفصل الثاني:آفاق التطور الدستوري في الجمهورية االيرانية

سوف ننظر يف هذا الفصل يف احتماالت تطور النظام اإليراين من خالل حماوالت تعديل الدستور وتطويره
حنو مزيد من الشرعية الدستورية واملشاركة الشعبية ،حيث سنالحظ آفاق التطور يف نظرية والية الفقيه،
ونسلط الضوء على الصراع اخلفي واملستمر بني أنصار التيارين الديين والدميقراطي،
استمرار الصراع التاريخي بين المشروطة والمشروعة
تعترب إقامة اجلمهورية االسالمية يف إيران ثورة يف الفكر السياسي الشيعي على الفكر االمامي التقليدي،
من حيث التحرر من شروط نظرية اإلمامة املثالية يف اإلمام كالعصمة والنص والساللة العلوية احلسينية ،
واالكتفاء بالعلم والعدالة يف اختيار اإلمام .وهي يف الواقع أقرب اىل الفكر الزيدي أو السين العام الذي ال
حيصر اإلمامة يف أهل البيت وامنا جييزها يف عموم املسلمني 379 .ورغم ذلك ظل الفكر الديين االيراين العام
يؤمن بالفكر االمامي التارخيي ،بعد ربط الفكر السياسي الديين احلديث املتمثل بنظرية "والية الفقيه" بذلك
الفكر ،عن طريق اإلميان بنيابة الفقهاء العامة عن االمام الغائب "املهدي املنتظر" .يف الوقت الذي قام بعض
 - 379وكان مشايخ اإلمامية االثين عشرية يف القرن الرابع اهلجري (كالشيخ حممد بن علي الصدوق وعبد الرمحن بن قبة)
قد رفضوا اقرتاحا قريبا مشاهبا قدم من طرف الزيدية واملعتزلة ،ألنه يشكل  -يف نظرهم  -تناقضا جذريا مع نظرية اإلمامة
اإلهلية .ملزيد من التفصيل انظر :املبحث ا لثاين ( املوقف السليب من االجتهاد ووالية الفقيه) من الفصل األول ،من اجلزء
الثالث (تطور الفكر السياسي الشيعي في عصر الغيبة) ،من كتاب (تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى الى
والية الفقيه) ألمحد الكاتب 1997 ،دار الشورى ،لندن  ،الطبعة األوىل.
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الفقهاء الشيعة احملققني باالنقطاع عن الفكر اإلمامي وتبين فكر سياسي جديد هو الفكر الدميوقراطي،
نتيجة عدم إمياهنم بنظرية والية الفقيه ،أو فرضية النيابة العامة للفقهاء .وكما رأينا يف الفصل الثاين من
الباب الثاين ،فقد حاول الدستور االيراين اجلمع بني الفكر الدميقراطي ونظرية والية الفقيه ،ولكنه مل حيسم
اجلدل املزمن واملشتعل منذ أكثر من مائة عام يف إيران بني الشرعية الدستورية والشرعية الدينية .وهو ما سبب
بعض االرتباك لدى شرحية من الفقهاء واملفكرين دفعهم لإلميان باستحالة اجلمع بني الدميقراطية واالسالم.
فمن ناحية كان البعض يعتقد وال يزال بالشرعية الدينية للفقهاء باعتبارهم نوابا عامني لالمام املهدي
الغائب ،وال يرى أي معىن للجمهورية يف مقابل احلكومة االسالمية اليت يديرها الفقهاء ،يف حني كان البعض
اآلخر ينظر اىل النظام اإليراين كتجربة فاشلة دميقراطيا ،والوقوع يف قبضة احلكومة الدينية .ومل تكن املعركة
بينهما حول االسالم بقدر ما كانت حول النظام السياسي والصراع بني الشرعية الدستورية أو الشرعية الدينية
للحكومة .كما سنرى ذلك يف ما يلي:
المبحث األول :التيار المحافظ  :ال شرعية اال "الشرعية الدينية"
بالرغم من وضوح الدستور االيراين الذي أمجع عليه الشعب االيراين يف االستفتاء الذي أجري مرتني عام
 1979و 1989وتضمنه لفقرات عديدة تنص على سيادة الشعب االيراين وهيمنته على حكامه ومسئوليه
مبن فيهم القائد أو الويل الفقيه (املادة  6مثاال) ،اال ان أنصار الشرعية الدينية (والية الفقيه) اعتربوا دستور
"اجلمهورية االسالمية" مفروضا عليهم ،ومل يقبلوا به اال مؤقتا وبصورة مرحلية ،وبالرغم من هيمنتهم عمليا
على ا لنظام اإليراين ،اال أن بعضهم طالب هبيمنة الفقهاء على النظام بصورة كاملة ،والغاء املالمح
الدميوقراطية منه .وكان على رأس هذا التيار رئيس جملس اخلرباء السابق الشيخ علي مشكيين (تويف ،)2007
ورئيس جملس صيانة الدستور الشيخ أمحد جنيت (ولد  )1927وعضو جملس "اخلرباء" املرجع الديين الشيخ
حممد تقي مصباح يزدي (ولد  ، )1934واالستاذ يف احلوزة العلمية يف قم الشيخ أمحد الواعظي،
وآخرون.
وطبقا للواعظي":فان الدميقراطية واالسالم أمران متعارضان ،وال جيوز انتخاب االمام من الشعب ،ألن
مبدأ األكثرية غري صاحل اذا ما تعارض مع الشريعة االسالمية ،ولذلك ال حاجة النتخاب الويل الفقيه أو
خضوعه إلرادة األمة ،ألنه وحده ميتلك املعرفة الدينية وحق تفسري قوانني اهلل ،وأن شرعيته نابعة من نيابته
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عن اإلمام الغائب املعني من قبل اهلل" 380.وهو ما يؤيده فيه الشيخ مصباح يزدي الذي يقول يف كتابه
"نظرة عابرة على نظرية والية الفقيه"" :ال سلطة للناس بأمجعهم لكي يعطوا السلطة ألحدهم .ال نستطيع أن
نؤسس احلكومة االسالمية ووالية الفقيه على أساس الدميقراطية .إن حق تعيني احلاكم بيد اهلل وهو الذي
يعطي احلق ملن يريد" 381.و"إن اهلل فوض السلطة للنيب ولألئمة االثين عشر وللفقيه اجلامع للشرائط يف
عصر غيبة االمام .وال شرعية ملن يطبق الشريعة اال اذا كان مشروعا" 382.ويفصل يزدي بني املشروعية
واملقبولية ،ويقول بأهنما قد جيتمعان وقد يفرتقان فتكون هنالك حكومة مشروعة ولكنها غري مقبولة من
الناس ،أو مقبولة منهم ولكنها غري مشروعة 383 .ويضيف":إن مشروعية الفقيه من اهلل ،وقيام حكومته
واستقرارها بيد الناس وقبوهلم وانتخاهبم ،وال ربط لقبول الناس أو عدم قبوهلم به بشرعيته .فان شرعيته تأيت
من اهلل وإمام العصر" 384 .ويقول":ان والية الفقيه تستمد شرعيتها من اهلل وليس بتفويض من الشعب".
و"ان املذهب اجلعفري يؤمن بأن الفقيه هو الشخص الوحيد الذي حيق له الوالية بالنيابة عن اإلمام املعصوم
الغائب"385.
ويشبه يزدي انتخاب الفقيه بتحديد اهلالل ،مبا يشبه الكشف .ويقول":كما أن رؤية اهلالل ال جتعل من
رمضان شرعيا وواجبا للصوم ،وامنا تكشف عن حلوله ،فان معرفة الفقيه تكشف عن وجوده .وانتخاب
الشعب للخرباء ،وانتخاب اخلرباء للويل الفقيه يعرب عن كشفهم له ومعرفتهم به ،وليس منحه الشرعية للوالية
- Ahmad Vaezi: 2004, Shia Plitical Thought, p 182, Islamic Centre of England

380

 - 381يزدي ،حممد تقي مصباح  ، 2001نظرة عابرة على نظرية والية الفقيه ،ص  ،22مؤسسة االمام اخلميين للدراسة
والتعليم ،قم  ،الطبعة الثانية عشرة 2010
382

 -املصدر ،ص 53

383

 -املصدر ،ص 55

384

 -املصدر ،ص 70

385

 -مقابلة يف صحيفة القبس الكويتية ،بتاريخ 2010/8/15

http://www.manaar.com/vb/showthread.php?t=13057
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والقيادة .وال دور للناس يف اضفاء الشرعية على الفقيه ،كما مل يكن هلم أي دور يف اضفاء الشرعية على
النيب واالمام .وعلى الناس أن يطيعوا واال فاهنم يعتربون عصاة ويستحقون العقاب يف اآلخرة" 386 .ومبا أن
عملية انتخاب الويل الفقيه هي كشف للمؤهل من قبل جملس اخلرباء ،وليس اضفاء الشرعية عليه ،وال تعاقدا
معه على احلكم  ،فان مصباح يزدي يرفض انتخاب القائد مباشرة من الشعب" ،ألن معرفة العامل الفقيه
كمع رفة استاذ الرياضيات ال تتم من خالل التصويت وامنا من خالل أهل اخلربة به"387 .
وهذا ما ذهب اليه أيضا رئيس جملس اخلرباء السابق علي مشكيين الذي حدد دور جملس اخلرباء يف
انتخاب االمام القائد ،يف (اكتشاف) املرشح املرضي عند اهلل ،وليس نقل السلطة من الشعب إليه ،واجمللس
يقوم هبذا الدور ألن عامة الناس تفتقر إىل األهلية الالزمة لتشخيص القائد الكفء ،وهلذا أوكل األمر إىل
كبار العلماء388.
ويف هذا السياق يقسم حممد مصطفوي القائلني بنظرية "والية الفقيه" اىل اجتاهني :اجتاه التنصيب ،حيث
يعترب أن األساس هو "التنصيب العام " من قبل الشارع ،وليس للخرباء والشعب اال البحث لالطمئنان عن
الوصول اىل أفضل البدائل  ،لتشمله أدلة التنصيب .واالجتاه الثاين هو االنتخاب .ويزعم مصطفوي بأن
أغلب الفقهاء القائلني بنظرية والية الفقيه من علماء االمامية يذهبون اىل التعيني ،وأن دستور اجلمهورية
اال سالمية يتبىن هذه النظرية حينما يصرح يف "املادة السابعة بعد املائة" بأنه "اذا نال أحد الفقهاء اجلامعني
للشرائط ...إقرار واعرتاف الشعب – بأكثريته الساحقة – ملرجعيته وقيادته ...تكون والية األمر بيده ويتوىل
مجيع الصالحيات الناشئة عنها .وعند عدم حتقق ذلك فإن اخلرباء املنتخبني من قبل الشعب يبحثون
ويتشاورون حول كافة األشخاص الذين هلم صالحية املرجعية والقيادة ،فان وجدوا مرجعا واحدا ميلك امتيازا

386

 -يزدي ،نظرة عابرة على نظرية والية الفقيه ،ص 74

387

 -املصدر ،ص 136

388

 -املشكيين ،علي ،يف خطاب افتتاح جملس اخلرباء  ،يف طهران 20 ،مارس 2001
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خاصا للقيادة فأهنم يعرفونه للشعب باعتباره قائدا ،واال فاهنم يعينون ثالثة أو مخسة مراجع من جامعي
شرائط القيادة ،ويعرفوهنم اىل الشعب باعتبارهم أعضاء جمللس القيادة"389.
ويبدو ان مصطفوي يعتمد على النسخة القدمية من الدستور ،وال يالحظ أن املادة  107املعدلة تركز على
موضوع انتخاب جملس اخلرباء من الشعب ،وتشخيصهم لفرد حيظى بتأييد الرأي العام ،وانتخابه للقيادة أو
انتخاب أحدهم واعالنه قائدا ،ومتتع القائد املنتخب بوالية األمر .مما ينفي تبين الدستور الختيار التعيني.
390

وبناء على متتع الفقيه بالشرعية الدينية من اهلل يذهب يزدي اىل أن والية الفقيه فوق الدستور ،وحاكمة
عليه ،وينفي أن يكون الدستور قد أخذ قيمته من خالل تصويت الناس عليه ،بل من توقيع الويل الفقيه
املعني من قبل االمام املهدي عليه .وال قيمة حقيقية أو ذاتية له اذا مل يوقع عليه الفقيه .ويؤكد أن الفقيه هو
الدستور الفقيهَ الشرعيةَ ،إذ أن شرعية الفقيه ال تنبع من الشعب،
الذي أعطى الدستور شرعيته ،ومل يعط
ُ

وامنا من اهلل وامام العصر (اإلمام املهدي) ،ومن هنا يتضح أن الفقيه فوق الدستور وانه حاكم عليه ،وليس
العكس391.
وبناء على ذلك يرى يزدي أن الوظائف احملددة للقائد يف الدستور ( كما يف املادة  )110هي من باب
املثال وليست من باب احلصر .وعليه فان الفقيه يستطيع أن يتجاوز الوظائف املرسومة له ،وأن يعطي لنفسه
صالحيات أخرى اضافية يف ظروف الطواريء .ويستدل يزدي باضافة كلمة "مطلقة" اىل والية الفقيه ،يف
التعديل الدستوري الذي أجري سنة  ، 1989ويعتربها دليال على عدم حمدودية صالحيات الويل الفقيه.

389

 -مصطفوي ،حممد ،نظريات الحكم والدولة دراسة مقارنة بين الفقه االسالمي والقانون الدستوري الوضعي:

 ، 2002ص  243مركز احلضارة لتنمية الفكر االسالمي ،بريوت ،الطبعة الثانية
390

 -ويالحظ أيضا :أن املادة اخلامسة من الدستور املعدل تعطي والية األمر وإمامة األمة اىل الفقيه العادل ،من دون ان

تتحدث عن التعيني ،بالرغم من شطب فقرة منها كانت ملحقة هبا يف الدستور األول تؤكد على "إقرار أكثرية األمة له
وقبوله قائدا هلا".
391

170

 -يزدي ،نظرة عابرة على نظرية والية الفقيه ،ص 117

 392ويقول ":ال يوجد أي دليل من القرآن أو السنة على حمدودية والية الفقيه ضمن الدستور والقوانني
املوضوعة" 393 .ويستشهد مبا قام به اخلميين من تشكيل "جملس تشخيص مصلحة النظام" قبل إضفاء
الصبغة الدستورية عليه ،وتشكيل جملس الثورة الثقافية ،واحملكمة اخلاصة لرجال الدين ،وخمالفة املادة (110
فقرة  )9اليت تنص على إمضاء القائد نتيجة انتخاب رئيس اجلمهورية ،وكتابة االمام اخلميين يف صك
التعيني" :أنا أعينه يف هذا املنصب" 394 .وتأييدا لذلك يقول يزدي إن اإلمام اخلميين كان يكرر دائما ان
شرعية أي نظام أو منصب يف اجلمهورية االسالمية يعتمد على إذن الويل الفقيه 395 .وأنه كان يعترب
انتخاب رئيس اجلمهورية مبثابة اقرتاح من الشعب ،يتوقف على قبوله وتعيينه من قبل اإلمام ،بناء على الوالية
العامة اليت يتمتع هبا .وينقل عنه قوله ":اذا مل ينصب رئيس اجلمهورية بأمر الويل الفقيه فانه طاغوت غري
شرعي واطاعته إطاعة للطاغوت"396.
وبكلمة خمتصرة يرفض الشيخ حممد تقي مصباح يزدي النظام الدميقراطي والشرعية الدستورية ،ويقول "ان
اللجوء اىل الدميوقراطية والقبول بقانون األكثرية هو لرفع االختالفات يف حدود ضيقة ،ولكنها ال متتلك دائما
شرعية ترجيح كل أكثرية على كل أقلية397 .
وميثل يزدي واحملافظون بتوجههم هذا ،الرافض للدميقراطية والشرعية الدستورية ،نفس موقف الشيخ فضل
اهلل النوري ( ) 1909 -الذي عارض "املشروطة" وطرح شعار "املشروعة" وأيد االستبداد .ويعمل احملافظون
392

 -املصدر ،ص 118

393

 -املصدر ،ص 120

394

 -املصدر ،ص 120

395

 -يزدي ،حممد تقي مصباح ،النظرية السياسية االسالمية /االسالم والديموقراطية ،ص  308نقال عن موسوعة

اإلمام اخلميين (صحيفة النور ،ج 9ص )251
396

 -املصدر ،ص 299

397

 -املصدر  ،ص 310

171

اليوم على إلغاء مفهوم "اجلمهورية" وإقامة "حكومة إسالمية" بقيادة الفقهاء بعيدا متاما عن رأي الشعب.
398

ويف سبيل حتقيق هدفهم هذا ،وتعزيز قاعدة نظريتهم ،يقوم احملافظون كل عام حبملة ثقافية إعالمية
واسعة حول "اإلمام املهدي" منبع الشرعية الدينية لنظام والية الفقيه ،فيحتفلون بذكرى مولده يف اخلامس
عشر من شعبان يف كل عام ،ويعبئون اجلماهري االيرانية لزيارة مسجد "مجكران" الذي يقع على مشارف
مدينة قم ،والذي يقال بأن االمام املهدي أمر فالحا قميا يف عامل الرؤيا قبل ألف عام ببنائه ،وحيشدون
أحيانا أعدادا مليونية ،وذلك من أجل ترسيخ فكرة وجود هذا االمام الغائب وإشرافه على دولة والية الفقيه
بصورة مباشرة أو غري مباشرة ،وعرب النيابة العامة للفقهاء أو اخلاصة هلم .ان احملافظني يقومون بكل ذلك من
أجل مقاومة األحباث العلمية املشككة بوالدة "االمام املهدي حممد بن احلسن العسكري" وبفكرة استمراره
على قيد احلياة اىل اليوم399 .
المبحث الثاني :التيار االصالحي  :ال تناقض بين الديموقراطية واإلسالم
وكما مل حيتكر "دعاة املستبدة" الساحة أيام حركة "املشروطة" يف بداية القرن العشرين ،فان الساحة يف
ختل أيضا ممن ينادي بالدميقراطية االسالمية واالحتكام اىل رأي الشعب ،وبناء
ظل اجلمهورية االسالمية مل ُ
الد ولة االسالمية على أساس "الشرعية الدستورية" .فمن ناحية كان املرجع الشيعي األعلى السيد أبو القاسم
اخلوئي ( ) 1993املقيم يف النجف يف العراق ،يرفض نظرية والية الفقيه 400،وكذلك املرجع الكبري يف إيران

398

 -ورمبا كان اطالق القائد السيد علي اخلامنئي على نفسه لقب "ويل أمر املسلمني" خارج حدود إيران ،ودون موافقة

أو استئذان الشعوب األخرى غري االيرانية ،يعتمد على إميانه بتمتع القائد بشرعية دينية تنعدم احلاجة معها اىل أية شرعية
دستورية.
 - 399نقلت وكاالت األنباء  ،األربعاء  7أيار  2008عن الرئيس االيراين حممود امحدي جناد قوله" :إن يد االمام
املهدي املنتظر تُرى بوضوح يف إدارة شؤون البالد كافة ".وذلك يف خطاب له امام طالب الفقه نقله تلفزيون الدولة.
 - 400قال":ان ما استدل به على الوالية املطلقة يف (عصر الغيبة) غري قابل لالعتماد عليه ،ومن هنا قلنا بعدم ثبوت
الوالية له اال يف موردين مها الفتوى والقضاء...ومن هنا يظهر أن الفقيه ليس له احلكم بثبوت اهلالل وال نصب القيم أو
املتويل من دون انعزاهلما مبوته ،ألن هذا كله من شؤون الوالية املطللقة ،وقد عرفت عدم ثبوهتا بدليل ،وامنا الثابت أن له
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السيد كاظم شريعتمداري ( )1986الذي طالب بالعودة اىل دستور  1906الذي ال يعطي الفقهاء اال دور
اإلشراف على عمل جملس الشورى .ومن ناحية أخرى كان مثة تيار اسالمي عريض يرفض هيمنة رجال
الدين على السلطة ،كتيار املفكر وعامل االجتماع الدكتور علي شريعيت ( )1977الذي يعترب أب الثورة
االيرانية ،وجمدد الفكر ال شيعي ،الذي قام خالل الستينات والسبعينات من القرن العشرين بتفسري املفردات
الشيعية تفسريا ثوريا استقطب الشباب وطالب اجلامعات وحرك فيهم الرغبة لالنضمام اىل مسرية الثورة ،فقد
كان يرفض أية وساطة لرجال الدين بني اهلل واالنسان .كذلك كانت هناك حركة جماهدي خلق (أي
الشعب) اليسارية االسالمية ذات القاعدة الشعبية العريضة ،فضال عن تيار حركة حترير إيران (بزعامة رئيس
الوزراء املؤقت ألول وزارة بعد انتصار الثورة االسالمية مهدي بازركان) وأول رئيس بعد اقامة اجلمهورية
االسالمية أبو احلسن بين صدر ،الذي عارض تبين نظرية والية الفقيه ،أثناء مناقشات جملس اخلرباء ،
ووصفها بأهنا ديكتاتورية دينية401 .
وأما يف داخل التيار امللتف حول اخلميين فقد كان مثة فريق يؤمن بنظرية والية الفقيه ،ولكنه يبنيها على
أسس خمالفة لالسس اليت يبين عليها اخلميين تلك النظرية ،كالشيخ حسني علي املنتظري ،رئيس جملس خرباء
الدستور ،وخليفة االمام اخلميين املرشح (واملستقيل الحقا) ،والذي لعب دورا كبريا يف إدخال النظرية يف
الدستور ،ولكنه متيز بالدعوة اىل انتخاب االمام من قبل الشعب ،وعرب عن وجهة نظره بصراحة يف كتابه
القيم "دراسات يف وال ية الفقيه" الذي ألقى أحباثه على طالبه يف قم يف الثمانينات من القرن املاضي.
 402وهو وإن حصر احلق يف اإلمامة بالفقهاء إال أنه مل يؤمن بوجود النص الشخصي عليهم من االمام
املهدي ،ومجع بني نظرية "النيابة العامة" وحق األمة يف االنتخاب ،فقال":الفقهاء صاحلون يف عصر الغيبة
لنيابة ويل العصر (عجل اهلل تعاىل فرجه)  ...ولكن ملا مل يكن تعيينهم باالسم والشخص  ،ومل جيز تعطيل
التصرف يف األمور اليت ال بد من حتققها يف اخلارج" .ص  419و  423كتاب االجتهاد والتقليد ،التنقيح في شرح

العروة الوثقى.

 - 401فكر عدد من أعضاء جملس اخلرباء هم بين صدر ،وحممود طالقاين ،وعزت اهلل سحايب ،وعلي كلزاده غفوري،
ومقدم مراغه اي ،وآخرون ،باالستقالة احتجاجا على طرح موضوع والية الفقيه ،ولكنهم ارتأوا أخريا البقاء ومعارضة
املوضوع من الداخل.
402
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 -املنتظري  ،دراسات في والية الفقيه ،ج 1ص 883

االمامة وامهاهلا ذكر االئمة (عليهم السالم) الصفات والشروط  ،وأحالوا تعيني واجدها وانتخاب فرد من بني
الواجدين اىل االمة أو خربائها  ،فالواجدون للصفات كلهم صاحلون لالمامة  ،ولكن االمام بالفعل هو الذي
انتخبته االمة من بينهم  ،فباالنتخاب يصري الشخص إماما بالفعل واجب االطاعة"403.
وحاول الشيخ املنتظري تفسري "النيابة العامة" بشكل يؤدي اىل سحب الشرعية الدينية من حتت أرجل
الفقهاء ،حيث نفى أن يكون مثة أي نص باخلصوص على أي فقيه من بني عشرات أو مئات الفقهاء،
وفسر النصوص الواردة هبذا الشأن بأهنا جاءت لتحديد صالحيات اإلمام وتبيان شروطه كالفقه والعدالة.
ليصل اىل بناء نظرية والية الفقيه على أساس "الشرعية الدستورية" واالنتخاب .وناقش املنتظري استاذه االمام
اخلميين يف داللة بعض األحاديث الواردة عن اإلمام الصادق (كمقبولة عمر بن حنظلة) على نصب
الف قهاء والة على الناس ،وقال " اهنا تدل على االنتخاب وال يصح االستدالل هبا الثبات الوالية املطلقة
بالنصب"404.
ورفض الشيخ املنتظري الرأي القائل بانتقال سيادة اهلل وحاكميته ،من النـيب واألئمـة االثـين عشـر اىل الفقهـاء
يف "عصــر الغيبــة" حبيــث حيــق هلــم تشــكيل حكومــة ثيوقراطيــة حمضــة ،لــيس للنــاس فيهــا أي أثــر أصــال ،وتبــىن
النظري ــة املقابل ــة وه ــي " أن األم ــة بنفس ــها ه ــي ص ــاحبة الس ــيادة ومص ــدر الس ــلطات" .وق ــال إن لألم ــة ح ــق
االنتخاب ،ولكن ال مطلقا بل ملن وجد الشرائط واملواصفات املعتـربة 405 .وقـام الشـيخ ببنـاء شـرعية احلكومـة
االسالمية على أساس "العقد االجتماعي" وقال":ان انتخاب االمة للوايل حنو من معاقـدة ومعاهـدة بـني األمـة
وبــني ال ـوايل ،فيــدل علــى صــحتها ونفاذهــا مجيــع مــا دل علــى صــحة العقــود ونفاذهــا مــن بنــاء العقــالء ،وقولــه
تعاىل( :يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)"406.
403

 -املصدر  ،ج 1ص  395و460

404

 -املصدر ،ج 1ص 450

405

 -كتاب نظام الحكم في االسالم ،ملخص كتاب دراسات يف والية الفقيه ،ص ص 139 - 138

انتشارات سرايي هتران http://www.amontazeri.com/farsi/frame4.asp 2009
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وفرق املنتظري بني احلكومة االسالمية واحلكومات الدميوقراطية العلمانية ،باتصاف احلاكم يف احلكومة
االسالمية بالعلم والعدالة والتقوى ،والتزامه مبوازين االسالم وقوانينه العادلة املنزلة من اهلل تعاىل407 .
وقال":ال شك أن من تفقه يف الكتاب والسنة وعرف أحكامهما وصار أعلم بأمر اهلل يف احلكومة وحاز
الشروط االخرى ،صاحل للحكومة والوالية يف األمة االسالمية وعلى االمة أن يفحصوا عنه ويولوه ويفوضوا
أمرهم اليه .وال نريد بوالية الفقيه اال هذا"408.

407

 -املصدر  ،ص 18

408

 -املصدر  ،ص 19

ورمبا كان السيد حممد باقر الصدر ( )1980 -قريبا من رأي الشيخ املنتظري ،فقد بادر فور وصول اخلميين اىل طهران
بكتابة رسالتني حول الدستور مها "لمحة فقهية تمهيدية عن دستور الجمهورية االسالمية" و "خالفة االنسان وشهادة
األنبياء" عرب فيهما عن رأيه "بأن اخلالفة العامة لألمة على أساس قاعدة الشورى اليت متنحها حق ممارسة أمورها بنفسها
ضمن إطار اإلشراف والرقابة الدستورية من نائب اإلمام" .و"ان السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية قد أسندت ممارساهتا
إىل األمة ،فاألمة هي صاحبة احلق يف ممارسة هاتني السلطتني بالطريقة اليت يعينها الدستور ،وهذا احلق حق استخالف
ورعاية مستمد من مصدر السلطات احلقيقي وهو اهلل تعاىل" .وبناء على ذلك ذهب الصدر اىل حق األمة يف انتخاب
رئيس السلطة التنفيذية وجملس أهل احلل والعقد باالنتخاب املباشر ،وأكد على دور األمة يف عملية التشريع يف ما أمساها
منطقة الفراغ ،واختيار واحد من االجتهادات املتعددة "وتشمل هذه املنطقة كل احلاالت اليت تركت الشريعة فيها للمكلف
اختيار اختاذ املوقف ،فإن من حق السلطة التشريعية أن تفرض عليه موقفاً معيناً وفقاً ملا تقدره من املصاحل العامة ،على أن ال
يتعارض مع الدستور" .وكذلك أعطى الصدر األمة حق انتخاب املرجع الديين عرب "جملس املرجعية" الذي يتألف من
العلماء وطلبة احلوزة وأئمة املساجد واخلطباء واملؤلفني واملفكرين االسالميني " ،ويف حالة تعدد املرجعيات املتكافئة من ناحية
معني من قبل اهلل تعاىل بالصفات
هذه الشروط ،يعود إىل األمة أمر التعيني من خالل استفتاء شعيب عام" .فـ"املرجع الشهيد َّ
ومعني من قبل االُّمة بالشخص ؛ إذ تقع على االُّمة
كل الشهداء اليت تقدم ذكرهاَّ ،
واخلصائص ،أي بالشروط العامة يف ّ
مسؤولية االختيار الواعي له" .ولكن الصدر ربط الشرعية الدستورية بالشرعية الدينية املتمثلة باملرجعية الدينية ،فقيد انتخاب
الرئيس برتشيح أو امضاء املرجعية ،وقال":إن املرجعية الرشيدة هي املعرب الشرعي عن اإلسالم ،واملرجع هو النائب العام عن
اإلمام من الناحية الشرعية" .وأضاف" :أ ّن دور املرجع كشهيد على االُّمة دور ربّاين ال ميكن التخلّي عنه ،ودوره يف إطار
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وهناك من االصالحيني من تقدم خطوات أكثر من املنتظري ،كتلميذه الشيخ حمسن كديور ،الذي أنكر
شرط الفقاهة لإلمام ،وأجاز انتخاب الشعب ألي شخص من عامة الناس ،كما ينتخب رئيس اجلمهورية
ليقوم مبهمة القيادة لألمة وتطبيق الدستور.
ويرى كديور أن نظرية والية الفقيه ،بصورة عامة تناقض الدميوقراطية ،سواء يف صورهتا املطلقة أو املقيدة،
التعيينية أو االنتخابية ،واهنا ال متلك أي دليل ديين معترب .وذلك ألن االسالم مل يفرض صيغة واحدة معينة
ودائمة للحكم  .ومبا أن حكومة والية الفقيه تدعي االرتكاز على حق الفقهاء من اهلل يف احلكم فاهنا
متناقضة مع حق األمة يف السيادة على نفسها .ومتناقضة مع الدميوقراطية اليت تقوم على أساس املساواة
والسيادة الشعب ية واملشاركة يف السلطة والتشريع وحقوق االنسان .وقال:ان الشعب االيراين فهم من شعار
"اجلمهورية االسالمية" الذي صوت عليه الحقا يف استفتاء عام يف بداية الثورة ،سيادة الشعب بعيدا عن
والية الفقيه .ولكن مت بعد ذلك اضافة هذه النظرية على الدستور .وهي تعين الوالية على الناس من قبل
الفقهاء ،وان الناس غري راشدين إلدارة أمورهم بأنفسهم ،واهنم حمجور عليهم ،وحيتاجون إلجازة الفقهاء يف
كل قرار ،وال دخل للناس يف انتخاب االمام "القائد" وال مراقبته وال حماسبته وال عزله ،وان شرعية مجيع
املؤسسات تنبع من الويل الفقيه وليس من الناس .وان مهمة الناس الرئيسية هي إطاعة الفقهاء واتباعهم

العامة لإلنسان على األرض دور بشري اجتماعي يستم ّد قيمته وعمقه من مدى وجود الشخص يف االُّمة وثقتها
اخلالفة ّ
بقيادته االجتماعية والسياسية".
الصدر  ،حممد باقر ،1979 :لمحة فقهية تمهيدية عن دستور الجمهورية االسالمية ،وخالفة االنسان وشهادة

األنبياء .موقع الصدرين ،وموقع دائرة معارف االمام الشهيد السيد حممد باقر الصدر ،بتاريخ  2011/1/20على العنوان
التايلhttp://www.alsadrain.com/Political/books/19/1.htm#1 :
http://www.mbsadr.com/arabic/pages/texlib.php?nid=6
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ونصرهتم .وان هذه الوالية قهرية وليست اختيارية ودائمة مدى العمر وليست مؤقتة بفرتة حمددة .ومطلقة غري
حمدودة409 .
ويف الوقت الذي يعرتف فيه كديور بأن رأي املنتظري يف "والية الفقيه" يوفر قدرا كبريا من االحرتام لالرادة
الشعبية ،وحق الشعب يف التشريع وانتخاب االمام ،وقيام احلكومة االسالمية على أساس العقد االجتماعي،
إال أنه يأخذ على استاذه أن رأيه حيد من السيادة الشعبية ،ويبتعد عن الدميوقراطية احلقيقية  ،ألنه يعطي
الفقهاء وحدهم حق تبوؤ املناصب القيادية يف الدولة باعتبارهم أولياء أو مرشدين ،وهو ما يتناىف مع مباديء
املساواة يف احلقوق االسالمية .إضافة اىل أن حصر القيادة يف الفقهاء خيرج عملية االنتخاب من يد الشعب
ليحصرها يف جمموعة من اخلرباء الذين يعرفون لوحدهم من تتوفر فيه شروط الفقاهة واألعلمية واملرجعية
الدين ية .مث إن االلتزام بنظام والية الفقيه يفرض على الشعب الطاعة والتقليد ،وهو ما حيرم الشعب من حق
املخالفة والرفض ،ويؤدي اىل متسك الفقيه برأيه يف حاالت االختالف ،أو السيطرة على األمور بالقوة.
ويتابع كديور القول بأن الفقه ليس شرطا يف إدارة اجملتمع ،وأنه ال يوجد أي دليل شرعي معترب على
وجوب أي نوع من نظريات "والية الفقيه" .بل ان هذه النظرية تناقض القواعد املعروفة يف الفقه التقليدي
كقاعدة "الناس مسلطون على أمواهلم وأنفسهم" أو قاعدة "عدم جواز التأمر على مجاعة بغري رضاهم"410.
وذهب كديور يف حماولته نقض شرعية "والية الفقيه" اىل حد بعيد ،وذلك مبناقشة األساس الذي تقوم عليه
وهي نظرية اإلمامة الشيعية القائمة على عصمة األئمة االثين عشر ،فكتب مقاال يستعيد فيه نظرية "العلماء
األبرار" وهي نظرية شيعية قدمية تقوم على النظر اىل األئمة من أهل البيت على أساس أهنم أناس عاديون ال
مي لكون طبيعة فوق بشرية ،وال يعلمون الغيب وليس لديهم علم لدين من اهلل ،وأهنم قد خيطئون ،وأن

409

 -موقع كديور ،مقال عن والية الفقيه والديموقراطية ،على العنوان التايل  ،بتاريخ 2011/1/14

http://www.kadivar.com/Index.asp?DocId=591&AC=1&AF=1&ASB=1&AGM
=1&AL=1&DT=dtv
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العصمة تنحصر برسول اهلل (ص) فقط ،وهو ما خيالف النظرية االمامية السائدة يف إيران ،واليت يرتكز عليها
احملافظون يف التنظري لوالية الفقيه ،واعتبار املرجعية الشيعية امتدادا لإلمامة اإلهلية411 .
وبناء على ذلك مل َير كديور أي تناقض بني االسالم والدميوقراطية والعلمانية ،وطالب بدولة إسالمية
دميقراطية ،ميارس فيها الناس حقهم يف التشريع وتفسري الدين كما يشاؤون ،بعيدا عن االلتزام برؤية فقيه
معني412 .
وقد اعلن عضو حزب جماهدي الثورة االسالمية ،االستاذ اجلامعي هاشم أغا جاري ،عن موقف مشابه يف
تشرين الثاين عام  2002عندما انتقد يف حماضرة له "التقليد" أو تبعية الناس للمراجع الدينيني ،وفكرة وجود
الفقهاء كواسطة بني اهلل واالنسان ،وقارن فيها بني السلطات اليت يتمتع هبا حكام إيران يف ظل والية الفقيه
وبابوات الكنيسة الكاثوليكية يف العصور الوسطى يف أوربا ،وأشار أغاجاري وهو يتحدث يف الذكرى
اخلامسة والعشرين لوفاة شريعيت اىل بعض أفكار وكتابات األخري واليت يتحدث فيها عن "التشيع العلوي
والتشيع الصفوي"  ،وعن حتول رجال الدين يف القسم الثاين اىل رجال سلطة يطوعون الدين خلدمة السياسة،
وعن ضرورة بناء العالقة بني الفقهاء والشعب على شاكلة العالقة بني االستاذ والتلميذ ،وليس على غرار
عالقة القائد والتابع ،أو عالقة األيقونة واملقلد .وأضاف " :الناس ليس قروداً ليكتفوا بالتقليد  ،والتالميذ
يفهمون ويتفاعلون ،ويسعون لتوسيع فهمهم  ،حبيث يتم هلم االستغناء عن األستاذ يف يوم من األيام ،أما
يظل
يظل أبداً سيّداً ،والتابع ّ
العالقة اليت يرغب املتديّنون األصوليون فيها فهى عالقة السيّد والتابع .فالسيّد ّ

أبداً تابعاً  .وهذا ما يشبه األغالل اليت تكبّل العنق  ،أي العبودية األبدية" .وذكر أغاجاري بدعوة شريعيت
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اىل جتديد املذهب الشيعي وإجراء اصالح بنيوي يف الفكر االسالمي ،يشبه االصالح الربوتستاين يف
املسيحية ،ونقل عنه قوله :مل يكن لدينا يف االسالم طبقة باسم الروحانية (رجال الدين) أو سلسلة مراتب
دينية كتلك املعروفة يف النظام الكنسي واليت تبدأ من البابوية اىل األساقفة والكرادلة ،ولكن حوزتنا حتولت يف
السنوات األخرية اىل مؤسسة مشاهبة فيها (آية اهلل العظمى ،وحجة االسالم ،وثقة االسالم)  .ووجه
أغاجاري انتقادا شديدا اىل املؤسسة الدينية الشيعية وقال:ان املسلمني ليسوا قردة حىت يقلدوا تعاليم املراجع
دون نظر  .وان املسلمني ليس عليهم أن يتبعوا رجال الدين بشكل أعمى413 .
وقد أثار أغاجاري غضب املؤسسة الدينية فحكمت عليه إحدى احملاكم باإلعدام بتهمة الردة والتجديف
واالساءة اىل الدين ،واعترب رئيس السلطة القضائية السيد حممود هامشي شاهرودي خطاب أغاجاري امتداداً
حلركة النفاق يف بداية الثورة ،مما فجر مظاهرات طالبية عارمة مناصرة له ،أجربت "القائد" السيد علي
اخلامنئي على التدخل والعفو عنه واطالق سراحه ،بعد حني414 .
الخالصة:
ال توجد آفاق واضحة للصراع بني التيارين الديين والدميقراطي يف إيران ،رغم حماولة كل طرف تعديل الدستور
مبا خيدم توجهاته الدينية أو الدميوقراطية ،وذلك ألن الدستور اإليراين احلايل يرفض (يف املادة  )177إجراء
أي تعديل ميس النظام اجلمهوري ،أو والية األمر وإمامة األمة ،أو مبدأ االعتماد على اآلراء العامة يف إدارة
البالد ،وبالتايل مينع احملافظني من إلغاء املالمح الدميقراطية ،كما مينع االصالحيني من املس بنظام والية
الفقيه ،ويسد األبواب أمام إجراء أي اصالح دميقراطي يف النظام االسالمي ،أو تعزيز الشرعية الدستورية له.
ولكن احملافظني يستسهلون األمر ألهنم ال يعرتفون بأية قدسية للدستور ويرفضون شرعيته الذاتية املستمدة من
كونه عقدا اجتماعيا بني األمة واإلمام ،ويرون أن اإلمام "القائد" ليس ملزما بالعمل بالدستور  ،خاصة وأنه
مل يقسم على ذلك .هذا من جهة ومن جهة أخرى يأمل االصالحيون بتعزيز الشرعية الدستورية ،عن طريق
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الضغط الشعيب الذي يرغم القيادة على احرتام كلمة األمة ومؤسساهتا الدستورية (الرئاسة والربملان) ،أو الثورة
الشعبية اليت تنسف النظام احلايل وتسمح بصياغة دستور جديد أكثر دميقراطية.

الخ ا ا ا ااتمة
الشرعية الدستورية ملتقى الطوائف وبوتقة الوحدة االسالمية
حاولنا يف الفصول املاضية من هذة الدراسة االجابة عن سؤال :هل توجد شرعية دينية للحكام يف االسالم؟
وهل يوجد تناقض بني االسالم والشرعية الدستورية؟ أم أن األنظمة الديكتاتورية املتلبسة باالسالم حتاول
االحياء بوجود تناقض موهوم بني االسالم والشرعية الدستورية ،وان تلك األنظمة الديكتاتورية يف احلقيقة هي
اليت تتناقض مع االسالم .ولكي تكون شرعية ال بد ان تتحلى بالشرعية الدستورية وتتماهى معها وتقوم
عليها؟
كما حاولنا ان نقارن بني التجربتني االسالميتني املعاصرتني يف ايران والسعودية واللتني ختتلفان يف النظرة اىل
الشرعية السياسية بني الدينية والدستورية ،وأن نستبني أسباب ذلك اخلالف وجذوره.
وقد حبثنا يف الفصل األول موقف الرسول األعظم حممد (ص) من مسألة الشرعية السياسية  ،ورأينا أن النيب
كان يتمتع بالشرعية الدينية باعتباره نبيا مرتبطا باهلل تعاىل ،ومع ذلك فقد أقام سلطته على أساس الشورى
والبيعة من املسلمني وااللتزام باالتفاقيات اليت يعقدها معهم .ومبا أن الشرعية الدينية كانت مقتصرة عليه فانه
مل ينقلها اىل أحد من بعده .ومل يعني أحدا خليفة له على الدين أو الدنيا .وكل الدالئل تشري اىل أن النيب قد
أهنى متعمدا سلطته السياسية كما ختم نبوته ،ومل يورثها ألحد ال من قريش وال من أهل البيت.
وأما الصحابة الذين أقاموا بعده دولة (اخلالفة) فاهنم مل يدعوا امتالك أية شرعية دينية ،وامنا نظروا اىل
اخلالفة أو السلطة بأهنا وكالة ونيابة عن األمة ،وكانت نظريتهم أوجتربتهم يف احلكم مرتكزة على مبدأ
الشورى ،أو ما يشبه "الشرعية الدستورية" حسب املصطلح احلديث.
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وحبثنا يف الفصل الثاين تطور الفكر السياسي السين من نظرية الشورى واالختيار ،اىل نظرية القوة العارية
(األموية) اليت تبناها اإلمام أمحد بن حنبل ( )855اىل النظريات الثيوقراطية غري املباشرة (اخلالفة العباسية)
اليت نظَّر هلا كثريون من أهل السنة ،وعلى رأسهم أبو احلسن علي بن حممد املاوردي ( )1058اىل الشرعية
املستندة اىل الشريعة ،وهي نظرية الشيخ أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ( )1328اليت ربط فيها الشرعية
السياسية بتطبيق الشريعة ،بغض النظر عن طريقة وصول احلاكم اىل السلطة ،أو عالقته باألمة .مث توقفنا عند
النظرية الدميقراطية "الدستورية" يف أواخر اخلالفة العثمانية .وقلنا اهنا نظريات أربع كانت وال تزال هتيمن على
قطاعات كبرية من الفكر السياسي السين.
ورأينا يف الفصل الثالث أن فكرة "الشرعية الدينية" طرأت على املسلمني يف القرون الالحقة ،ورمبا كان أول
من دعا اليها هم الشيعة االمامية (اجلعفرية) الذين ولدوا يف القرن الثاين اهلجري (يف أيام االمام حممد بن
علي الباقر) ،واعتقدوا بأن االمامة جزء من النبوة أو امتداد هلا ،وأن اإلمام يتعني بنص من اهلل ،وأن األئمة
من أهل البيت هم نواب اهلل يف األرض ويستمدون شرعيتهم من النيب حممد ،مبا يشبه (نظرية احلق اإلهلي
املباشر) .مث أضفى اخللفاء العباسيون الذين انشقوا عن الشيعة ،على أنفسهم رداء الدين وادعوا "الشرعية
الدينية" بشكل أخف من دعوى الشيعة االمامية ،ومبا يشبه نظرية (احلق اإلهلي غري املباشر).
ورأينا أيضا كيف أن النظرية الشيعية اإلمامية املوسوية وصلت بعد قرنني من نشوئها اىل طريق مسدود مع
"غيبة" اإلمام الثاين عشر "حممد بن احلسن العسكري" سنة ( .)873وتابعنا مسار الفكر اإلمامي يف ما
مسى بـ "عصر الغيبة الكربى" املمتد منذ أكثر من الف عام حىت اآلن ،حيث نشأت نظرية "املرجعية الدينية"
الالسياسية على يد الشيخ حممد بن النعمان املفيد ( ) 1022واليت اكتسبت شرعيتها الدينية من فرضية
"نيابة الفقهاء العامة عن االمام املهدي الغائب" قبل أن تتحول على يد الشيخ أمحد النراقي ( )1829اىل
نظرية دينية سياسية جديدة هي "والية الفقيه" .وقلنا بوجود قاعدتني هلذه النظرية إحدامها دينية تقوم على
أساس "النيابة العامة للفقهاء" واألخرى دستورية ،تقوم على أساس االنتخاب من األمة والتعاقد معها .كما
حتدثنا أيضا عن النظرية الدستورية والدميقراطية.
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وخلصنا يف الباب األول اىل أن النظريات السنية والشيعية حول الشرعية السياسية "الدينية" قامت على
أنقاض الفكر االسالمي األول القائم على الشورى والبيعة الطوعية والنيابة عن األمة ،واعتمدت على
أحاديث موضوعة منسوبة اىل النيب األكرم .وأن تلك النظريات اليت أضفت "الشرعية الدينية" على
السالالت العباسية أو العلوية ،أو أي حاكم متغلب ،ال عالقة هلا باالسالم ،وال بفرتة اخلالفة الراشدة اليت
قامت على أساس قريب من "الشرعية الدستورية".
مث استعرضنا يف الفصل األول من الباب الثاين ،النموذجني "االسالميني" يف احلكم :السعودي ()1932
وااليراين ( )1979اللذين قاما بعد سقوط "اخلالفة العثمانية" يف القرن العشرين ،والحظنا االختالف الكبري
بني طبيعة النظام السعودي "امللكي" املطلق الذي ولد من رحم

انقالب عسكري على حاكم الرياض

العثماين ،واحتالل بقية املناطق السعودية بالقوة ،واعتماد النظام على "الشرعية الدينية" ،واتسامه بالصفة
الفردية االستب دادية يف احلكم ،وإقصاء عامة الشعب ،وعدم إجراء أية انتخابات شعبية  ،أو إقامة جمالس
شورى منتخبة .وحىت عندما اضطر النظام يف التسعينات من القرن املاضي اىل تقدمي "نظام أساسي" ،فان
هذا جاء على شكل "منحة ملكية" ومفرغا من أية مالمح دميقراطية ،وبعيدا عن إعطاء أي دور للشعب يف
انتخاب ممثليه اىل جملس الشورى ،أو مراقبة احلكام وحماسبتهم وعزهلم وتغيريهم ،فضال عن إمكانية انتخاب
امللك أو تغيري النظام أو تعديل الدستور من قبل الشعب.
وقارنا كل ذلك بطبيعة النظام السياسي االيراين "اجلمهوري" املستند اىل دستور مت االستفتاء عليه من
الشعب ،بعد اندالع ثورة شعبية سلمية أطاحت النظام الشاهنشاهي السابق ،واقامت نظاما جديدا
دميوقراطيا يتضمن انتخاب رئيس اجلمهورية ،وأعضاء جملس الشورى وجملس اخلرباء ،إضافة اىل انتخاب
القائد "الويل الفقيه".
وكانت هنالك مفارقة كبرية يف اختالف طبيعة النظام االيراين "اجلمهورية الدميقراطية" عن طبيعة النظام
السعودي "امللكية املطلقة"  ،وذلك النتماء النظام االيراين اىل الرتاث الشيعي الوارث لنظرية احلق اإلهلي
املباشر "اإلمامة اإلهلية" ،وانتماء النظام السعودي اىل الرتاث السين الوارث لنظرية "الشورى" واختيار األمة
لإلمام ،حيث كان يفرتض أن يكون األول أقرب اىل الفكر االستبدادي وأن يكون الثاين أقرب اىل الفكر
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الدميقراطي الدستوري ،على عكس ما حدث يف الواقع ،وهذا ما دعانا للوقوف يف الفصل الثاين من الباب
الثاين ،على أسباب التطور هبذا االجتاه أو ذاك  ،يف الفكرين السين والشيعي عرب التاريخ ،والغوص يف جذور
النظامني الفكرية سعيا وراء اكتشاف السر يف اختالف النظامني هبذه الصورة.
وقد الحظنا أن النظام اإليراين اجلمهوري االسالمي ،ولد نتيجة تالقح الفكر السياسي الشيعي املتأخر
املتمثل يف "املرجعية الدينية" مع الفكر الدميقراطي الغريب ،اللذين تزاوجا منذ حوايل مائة عام يف حركة
"املشروطة" الدستورية ،وأولدا يف البداية دستور  1906مث دستور اجلمهورية االسالمية سنة  1979بينما
ابتعد النظام السعودي عن الفكر السياسي السين األول الذي كان يؤمن بالشورى واختيار اإلمام من قبل
األمة عرب أهل احلل والعقد ،وكذل ك عن الفكر السياسي املتأخر الذي يؤمن بالدميقراطية والشرعية
الدستورية .والتزم مببدأ االستبداد والديكتاتورية املطلقة ،والشرعية "الدينية" ،وذلك لقيامه على القوة
واالحتالل العسكري ،وغياب الشعب العريب يف السعودية عن املشاركة السياسية أو صياغة النظام السياسي،
وس يطرة نظريات سياسية متطرفة تقوم على مبدأ الغلبة واألمر الواقع ،قال هبا بعض الفقهاء السنة كاإلمام
أمحد بن حنبل وابن تيمية وحممد بن عبد الوهاب ،إضافة اىل هيمنة الفكر الوهايب التكفريي على املشهد
السعودي ،والتشكيك بإميان غالبية الناس واعتبار الدميقراطية متناقضة تناقضا جذريا مع االسالم.
ورغم أن االمام اخلميين مؤسس اجلمهورية االيرانية االسالمية ،كان يؤمن بالشرعية الدينية متمثلة بنظرية
"والية الفقيه" اليت تشكل يف رأيه امتدادا لوالية األئمة والنيب واملستمدة من اهلل تعاىل ،اال انه خضع إلرادة
الشعب االيراين الثائر ،والتزم بدرجة كبرية بنظام اجلمهورية االسالمية والشرعية الدستورية .ومل يؤسس شرعيته
على نظرية "النيابة العامة للفقهاء عن اإلمام املهدي" اليت كان يؤمن هبا شخصيا ،وأمنا أسسها على أساس
الدستور واالنتخاب والتعاقد مع الشعب.
وتابعنا يف الباب الثالث حركتني مضادتني يف السعودية وايران:
األوىل :حركة الشعب السعودي لنزع الشرعية الدينية عن النظام احلاكم ،واملطالبة ببناء النظام السياسي
على أساس الشرعية الدستورية واملشاركة الشعبية يف العملية السياسية.
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الثانية :انقالب النظام احلاكم يف ايران جزئيا على الشرعية الدستورية ،وحماولة بعض رجال الدين الشيعة
التنصل من الدميقراطية والعودة اىل الشرعية الدينية.
فقد طرح االمام اخلميين فكرة "الوالية املطلقة" سنة  1988باعتبارها شعبة من والية رسول اهلل املطلقة،
وأعطى احلاكم "صالحية جتاوز اإلرادة الشعبية وإلغاء أية اتفاقية شرعية يعقدها مع األمة (كالدستور) ،من
طرف واحد ،إذا رأى بعد ذلك أهنا خمالفة ملصلحة االسالم أو البالد" .ومت عمليا القضاء على كثري من
املكتسبات الدميقراطية للشعب االيراين ،وذلك بإخضاع املؤسسات الدستورية كرئاسة اجلمهورية وجملس
الشورى وجملس اخلرباء والق ضاء واإلعالم إلرادة "القائد" العليا ،الذي أصبح يتحكم فعليا يف كل العمليات
االنتخابية من خالل "جملس صيانة الدستور" املعني من قبل القائد ،والذي يشرف على تلك العمليات ،وال
يسمح برتشيح أو انتخاب أي شخص (نائب أو رئيس) ال يوايل القائد أو خيرج على إرادته ،مما أدى اىل
تفريغ املؤسسات الدميقراطية من دورها احليوي يف املعارضة واالصالح والتغيري والتعبري عن رأي الشعب بصورة
كاملة وحرة.
وعادت اىل إيران أجواء الصراع التارخيي بني "املشروطة" و"املستبدة" أو بعبارة أخرى بني احملافظني الذين
يطالبون بإلغاء اجلمهورية والدميقراطية ،واالصالحيني الذي يطالبون مبزيد من احلرية والدميقراطية واملشاركة
الشعبية وتعزيز الشرعية الدستورية.
ويف الوقت الذي بدأت فيه الشرعية الدستورية ترتاجع يف إيران لصاحل الشرعية الدينية  ،على املستوى
الرمسي ،فان الشرعية الدينية للنظام السعودي بدأت ترتاجع لصاحل الشرعية الدستورية ،لدى قطاعات شعبية
واسعة ،خاصة لدى احلركة الوهابية احلاضنة األوىل للنظام ،وأداته يف السيطرة على الشعب .وبينما طالب
بعض السلفيني املعارضني للنظام باخلالفة أو هيمنة الفقهاء على النظام ،كهيمنة الفقهاء الشيعة على النظام
اإليراين ،فان معظم احلركات املعارضة االسالمية والليربالية أخذت تطالب ببناء النظام السعودي على أسس
جديدة من الشرعية الدستورية والتعاقد االجتماعي .ولكن هذه احلركات مل تستطع حىت اآلن أن تشكل
بديال حامسا للنظام السعودي ،أو قوة قادرة على فرض التغيري يف البالد.
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وهنا كان ال بد أ ن نتوقف عند انتكاسة احلركة الدستورية يف ايران ،وعجز احلركة الدميقراطية يف السعودية،
لصاحل دعاوى "الشرعية الدينية" يف كل من إيران والسعودية ،والتساؤل عن األرضية اليت تقف عليها تلك
الدعوى هنا وهناك؟ وكيف ميكن تعزيز مسرية الشعوب حنو مزيد من املشاركة السياسية على أساس الشرعية
الدستورية؟
ما هي عقدة األزمة السعودية؟
إن أزمة التطور الدستوري يف السعودية تكمن  ،يف نظري ،يف الفكر السين احلنبلي التيمي الوهايب الذي
يسيطر على الثقافة العامة يف ذلك البلد ،والذي يشكل قاعدة فكرية للديكتاتورية والعنف وتربير القوة
والدعوة للخضوع اليها ،وما مل يتم حل مشكلة التساهل يف تقبل احلديث ،والعودة اىل مبادئ القرآن الكرمي
والعقل ،ونقد األحاد يث الضعيفة اليت يتشبث هبا السنة والوهابيون ،ستظل احلركة الدميقراطية يف السعودية
ضعيفة وعاجزة  ،وسيظل الشعب بصورة عامة خاضعا للنظام السعودي بصيغته احلالية .
إن الوهابيني يعتقدون بأهنم قاموا بثورة توحيدية يف جمتمع جاهلي وأن األمة االسالمية تعاين بصورة عامة
من الشرك ،وال تزال ثورهتم مستمرة ألن اجملتمع االسالمي ال يزال ينطوي على شرك كثري ،وبالتايل فهم
يك ّفرون عامة الشعب (وطوائف كبرية من األمة االسالمية) سرا أو جهارا ،ومن َمث فهم يرفضون إقامة أي
حكم على أساس الشورى أو الشرعية الدستورية ،ويقبلونه فقط اذا كان مستندا على منطق الثورة املفروضة
على عامة الناس .ولذلك ال ميكن أن يفكروا أبداً باستفتاء الشعب أو الرجوع اليه يف سن قانون أو انتخاب
زعيم ،إذ أهنم يشعرون دوما بأهنم أقلية وأهنم لن يصبحوا أكثرية يف يوم ما ،وبالتايل فال سبيل أمامهم سوى
اللجوء اىل نظريات ديكتاتورية يف احلكم ،إضافة اىل اعتقادهم بأن الشرعية تأيت من تطبيق الشريعة ،كما
كان يقول ابن تيمية ،وان طريقة الوصول اىل احلكم ليست مهمة  ،وال مانع من التوسل بالقوة والقهر ،كما
يقول اإلمام أمحد ابن حنبل الذي مينح الشرعية ألي حاكم قاهر متسلط.
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وكما رأينا فان املعارضة السلفية يف السعودية رفضت الدميقراطية بشدة ،وطرحت شعار اخلالفة االسالمية
ذات احملتوى الديكتاتوري ،اليت ال ختتلف عن نظام آل سعود سوى ببعض األمور اجلزئية كهوية اخلليفة
القبلية (القرشية).
ما هي جذور األزمة االيرانية؟
وأما أزمة التطور الدستوري يف ايران فتكمن يف تفشي نظريات دينية  ،غري مستندة اىل أدلة شرعية كافية،
تتمثل يف نظرية االمامة اإلهلية ألهل البيت اليت يؤمن هبا الشيعة االمامية (الذين يشكلون غالبية الشعب
االيراين) والنظريات املتفرعة منها وهي فرضية والدة االمام الثاين عشر "حممد بن احلسن العسكري"  ،وغيبته،
ونظرية "املرجعية الدينية" ونيابة الفقهاء العامة عن االمام املهدي الغائب  ،واليت تطورت يف النهاية اىل نظرية
والية الفقيه املطلقة .ورغم أن الرأي الشيعي القدمي القائل حبرمة إقامة الدولة يف عصر الغيبة ،قد فتح اجملال
واسعا أ مام قيام أنظمة ملكية بديلة غري دينية يف العهدين الصفوي والقاجاري ،كما فتح نافذة على الفكر
الدميقراطي كبديل عن تلك األنظمة أو يف ظلها ،اال ان التأويل اجلديد الثوري ملفهوم الغيبة ودور الشيعة
والفقهاء يف ظل غيبة االمام املهدي ،والذي أدى اىل ابتداع نظرية والية الفقيه على قاعدة النيابة العامة
للفقهاء ،مسح بتقليص الشرعية الدستورية لصاحل الشرعية الدينية ،وما مل تعاجل جذور املشكلة يف الفكر
الشيعي االمامي ال ميكن التقدم حنو األمام ،وستظل املرجعية الدينية اليت تدعي امتالكها الشرعية الدينية
حتاول اهليمنة على األمور وإقامة نظام ديكتاتوري باسم الدين.
اكبت الثورة االيرانية منذ بداياهتا الفكرية وأنا يف العراق حيث كنت أنتمي حلركة سياسية دينية هي
لقد و ُ

"احلركة املرجعية" (أو "منظمة العمل االسالمي") واليت قامت على أساس نظرية "والية الفقيه" و"نيابة
الفقهاء العامة عن االما م املهدي" واالميان بالشرعية الدينية وحصرها بالفقهاء العدول ،ولكين فوجئت
باحلدود الواسعة املطلقة اليت منحها االمام اخلميين للويل الفقيه ،سنة  ،1988بناء على اعتقاده بالشرعية
الدينية الغيبية للفقهاء ،وعدم حاجتهم ألية شرعية دستورية ،مما دفعين ملراجعة تلك النظرية واكتشاف قيامها
على ثالثة مقوالت هي:
186

أوال :نظرية االمامة اإلهلية ألهل البيت.
ثانيا :فرضية وجود ولد لالمام احلسن العسكري ،ولد يف منتصف القرن الثالث اهلجري ،بصورة سرية ،مث
غاب واختفى منذ ذلك احلني ،وانه املهدي املنتظر الذي سيخرج يوما من األيام لكي ميأل األرض قسطا
وعدال بعد أن متأل ظلما وجورا.
ثالثا :فرضية نيابة الفقهاء العامة عن ذلك االمام املختفي ،وهي فرضية ابتدعها الشيخ حممد بن النعمان
املفيد يف القرن اخلامس اهلجري ،إكماال لدعوى جمموعة من األشخاص يف أواخر القرن الثالث وبداية الرابع،
زعموا فيها أهنم نواب خاصون لالمام الغائب ،فيما عرف بفرتة "الغيبة الصغرى" .وتطورت فرضية النيابة
العامة تدرجييا خالل الف عام من "جواز تصدي الفقهاء لبعض األمور احلسبية واالجتماعية الضرورية" اىل
نظرية سياسية كاملة هي نظرية "والية الفقيه" اليت حتاول احتكار الشرعية الدينية يف مقابل الشرعية
الدستورية.
وميكن القول ان نظرية "والية الفقيه" شكلت ثورة على الفكر اإلمامي "الثيوقراطي املباشر" باجتاه
"الثيوقراطية غري املباشرة" ،وهي تشكل بذلك خطوة كبرية حنو األمام ،وحنو التحرر من الفكر اإلمامي
املثايل ،ولكنها ال تزال حتتفظ ببعض خملفات تلك النظرية ،من حيث ربط الشرعية بالفقه وبالشريعة،
وبدعوى نيابة الفقهاء العامة عن االمام املهدي .
وكانت هذه النظريات والفرضيات موضوع كتابني يل مها "تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى اىل
والية الفقيه"  1997و" التشيع السياسي والتشيع الديين" 2009
الشرعية الدينية والعنف
إن إميان التيارين الدينيني احملافظني يف ايران والسعودية بالشرعية الدينية قادمها ويقودمها اىل ممارسة العنف
من أجل التوصل اىل السلطة أو احملافظة عليها ،وعدم االهتمام كثريا بنيل ثقة اجلمهور أو احرتام رأي الشعب
يف هوية احلاكم وطبيعة ال نظام "االسالمي" .وهو ما يدفعنا لطرح سؤال مهم جدا يواجه مجيع احلركات
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االسالمية اليت تسعى اىل إقامة دولة اخلالفة أو الدولة االسالمية عن طريق االنقالب العسكري أو العنف
واالرهاب ،وهو :هل يشرعن االسالم استعمال القوة واغتصاب السلطة من أجل تطبيق الشريعة؟ وماذا يبقى
من الشريعة واالسالم اذا استعملنا القوة والقتل من أجل تطبيق االسالم؟ وهل يؤيد االسالم مبدأ الغاية تربر
الوسيلة؟ أم أن األنظمة الديكتاتورية يف احلقيقة تتناقض مع االسالم؟ وال ميكن ان تكون حكومة ديكتاتورية
إسالميةً بأي وجه من الوجوه.
ان الذين يدعون ال شرعية الدينية من خالل االستيالء على السلطة بالقوة وإعالن تطبيق بعض بنود
الشريعة االسالمية ،ينسون أهنم ينتهكون أهم مباديء الشريعة االسالمية بالسيطرة على الناس والتصرف
بأمواهلم وأنفسهم دون إذن منهم ،كما حياولون التسرت على حقيقة كوهنم رجاال غري معصومني ومعرضني
للهوى وحب الدنيا وحب السلطة  ،وهو ما يستدعي منهم االستعانة حبزب من أهل الدنيا غري األتقياء
الذين ال يتورعون عن اقرتاف أي جرمية من أجل الدفاع عن احلاكم يف مواجهة خصومه ،وهو ما يقتضي من
احلاكم ان يعامل حزبه او عصبته معاملة تفضيلية فيسمح هلم بنهب أموال الناس بأية طريقة ،ويغض الطرف
عن أعماهلم وجتاوزاهتم للقانون ،وهكذا جيد احلاكم "االسالمي" أو "اخلليفة" الديكتاتور نفسه يدور يف دائرة
دنيوية بعيدة عن مباديء الشريعة االسالمية وقيمها األخالقية ،ويسري حنو هاوية الدنيا والفساد واالستبداد،
بدال من الصعود اىل السماء واالرتباط باهلل واالخالص يف العمل له .ولنا يف جتربة احلكومات "االسالمية"
اليت قامت عرب التاريخ باسم اخلالفة مث انقلبت على األمة وابتعدت عن الدين ،خري درس ودليل على ذلك،
وهذا ما يدفعنا للسؤال عن حقيقة وإمكانية إقامة "دولة إسالمية" على أيدي أناس غري معصومني وغري
منزهني عن األهواء والشهوات وحب الدنيا وحب السلطة والزعامة؟ واذا كان ذلك مستحيال أو بعيدا فلماذا
نسبغ عليهم وعلى من يدعي إقامة الدولة االسالمية أو اخلالفة ،الشرعية الدينية وجنعل منه مقدسا ونعفيه
من طلب الشرعية الدستورية ورضا األمة ومراقبتها وحماسبتها وحقها يف تغيريه؟ وملاذا نسمح لكل من يرفع
شعار االسالم أن يستويل على السلطة بالقوة؟ أو حيافظ عليها بالقوة واالستبداد؟
الخالصة:
بناءا على ما تقدم ميكننا وضع النقاط التالية كمرتكزات مقبولة لدى الغالبية العظمى من املسلمني :
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 ان السيادة والسلطان يف األصل مها هلل تعاىل ،فاهلل مناط كل شيء يف احلياة الدنيا ،ولكن اهلل تعاىل ملخيول أحدا غري األنبياء حكم الدنيا ،ولذلك فان السيادة العملية هي لكل انسان على نفسه أو بصورة عامة
للشعب .اهنا حق من حقوقه ميارسها ضمن احلدود املعينة يف القرآن الكرمي الذي هو مصدر التشريع الروحي
والزمين الرئيسي يف اجملتمع االسالمي.
 ان املؤمنني مجيعا هم خلفاء اهلل على األرض .واخلالفة مسئولية وحق لكل منهم دون متييز من حيثاللون أو اللسان أو العرق.
 ان هذه اخلالفة هي مصدر احلقوق السياسية اليت ميارسها الناس ،ومنها الرتشيح واالنتخاب وابداء الرأيواملشورة وتويل الوظائف العامة ،والتعاقد مع احلاكم على أساس الدستور.
 ان أولياء األمر يف االسالم يستمدون سلطاهنم من الشعب الذي خيتارهم ال من اهلل .فقد يتوىل االمامةمن جيرح يف عدالته ويف دينه يف الواقع .فهل تكون واليته مستمدة من اهلل ،وهو فاسق ومنحرف عن الدين؟
أم جيب أن يستمد شرعيته من الناس على األقل؟
 ان احلكومات املتغلبة واملسيطرة بالقوة ال ميكن أن تكون اسالمية حىت لو طبقت بعض أجزاء الشريعة،وذلك ألن الغاية ال تربر الوسيلة ،وألن الغصب أسوء اجلرائم خاصة عندما يتعلق حبرية أمة وإرادهتا ،وممارسة
الظلم حبقها ،وألن االغتصاب السياسي ينطوي على جرائم متتالية ومستمرة وكثرية من القتل والتعذيب
والنهب للثروات والكذب والنفاق والدجل ،مما ال يتفق مع الشريعة االسالمية ،وألن السارق مثال ال ميكن
أن يكون "اسالميا" اذا صلى ركعتني أو انفق بعض ماله املسروق.
ان حاكمية الشريعة ال تعين بالضرورة شرعية احلاكم الذي يدعي تطبيقها ،اذ ال بد ان يأخذ الشرعية
حلكمه من الناس ،وذلك ألنه ليس من الشريعة أن حيكمهم بدون رضاهم .وان الشورى جزء أساس وحيوي
من الشريعة االسالمية.
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 إن قيام أي نظام عل ى ادعاء الشرعية الدينية يستلزم دعم األيديولوجيات الطائفية الشيعية أو السنية،اليت تربر تلك الشرعية ،ويؤدي اىل بناء تلك الدولة على أساس التمييز الطائفي وإقصاء من ال يؤمن
بأيديولوجية النظام الطائفية ،ومصادرة حقوقه االنسانية ورمبا حياته ،ويؤدي بالتايل اىل ممارسة الظلم حبق
شرائح واسعة من املواطنني ،وهذا يتناقض مع االسالم وروح الشريعة االسالمية.
 ميكن الفصل بني جمال القوانني االسالمية الثابتة اجملمع عليها بني املسلمني واليت ال تتغري ،وبني جمالالسلطة واالدارة واحلكم ،وذلك برتك القوانني االجتماعية للقضاء واجملتمع ،وبرفعها فوق العملية الدميقراطية،
وإخضاع العملية السياسية ،أي السلطة واحلكم ،اىل االنتخابات ،وأخذ رأي األمة هبوية احلاكم وشكل
احلكم والدستور الذي ينظم احلياة السياسية ،أي أن يكون اجملتمع اسالميا وتكون احلكومة مدنية دميقراطية.
 ان جمال تشريع اجملالس النيابية ليس ثوابت الدين ،أو العبادات ،وامنا املساحة املفتوحة لالنسان واليتحيتكرها احلكام  ،وميكن جمللس الشورى املنتخب أن يشرع ما يشاء من القوانني على ضوء املباديء
االسالمية واملصلحة العامة ،وهو ما يقوم به الفقهاء عادة ويضفون عليه عنوان الفتوى  ،بينما هو يف احلقيقة
يدخل يف خانة القوانني املدنية العرفية .وان اعتماد مبدأ األكثرية يف تشريع القوانني ال يشمل القوانني
االسالمية الثابتة ،وبالتايل ال يشكل مربرا لرفض الشورى أو الدميوقراطية ،ألن جمال احلكم غري جمال األحكام
الدينية أو الشريعة االسالمية ،وال خوف من سيطرة غري املتقني أو الكفار والفاسقني على السلطة من خالل
االنتخابات ،ألن الضامن لعدم احنراف السلطة هو الشعب واذا كان الشعب فاسقا أو منحرفا أو كافرا فلن
تستطيع أية حكومة اسالمية ان تفرض نفسها عليه ،وما دامت السلطة شيئا مدنيا خيص الشعب فال بد ان
تقوم على مبدأ األك ثرية ،والعدل واملساواة ،وان اهلل تعاىل مل يعني أحدا وصيا على الناس حىت حيكم عليهم
بالكفر والفسق ويصادر حقوقهم ،واذا كانت األكثرية مع الباطل – فرضا  -فما هو الدليل على كون أقلية
معينة مع احلق؟ وملاذا ال تكون األقليات األخرى غري احلاكمة مع احلق؟ وما الذي يفضل أقلية على أقلية أو
على األكثرية  ،أو يعطيها احلق يف السيطرة واحلكم؟ ومن قال بأن هذه احلركة أو تلك ،مثال ،تشكل "الفرقة
الناجية الوحيدة"؟ وكيف تدعي لنفسها الشرعية الدينية وترفض الشرعية الدستورية؟
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 ان إضفاء الشيعة والسنة الشرعية الدينية على أمناط احلكم التارخيية ،وجعلها جزءا من الدين ،عطلويعطل التطور املطلوب باجتاه الشرعية الدستورية ،وذلك اعتقادا من أنصار الشرعية الدينية حبرمة ادخال أي
شيء جديد اىل الدين واعتبار ذلك بدعة حمرمة ،يف حني كان ميكن ،وال يزال ،فصل األنظمة السياسية عن
دائرة الدين وادخاهلا يف اجملال العريف املفتوح على التطور واالبداع واخرتاع صيغ جديدة أكثر عدالة ومتثيال
إلرادة األمة ،يف ظل الشرعية الدستورية .وبناء على ذلك فان "الشرعية الدستورية" تشكل بوتقة للوحدة
االسالمية  ،وملتقى الطوائف االسالمية على فكر سياسي جديد وموحد.

أحمد الكاتب
لندن  1حزيران 2012

المصادر
-1

المصادر السنية والسعودية ،في التاريخ والحديث والكالم والفكر السياسي

 املطليب ،حممد بن إسحاق بن يسار ( :)768السيرة النبوية ،املعروفة بسرية ابن هشام ،حممد عبد امللكاحلمريي ( ، )833حقق أصلها ،وضبط غرائبها ،وعلق عليها حممد حمىي الدين عبد احلميد ،نشر :مكتبة
حممد علي صبيح وأوالده  ،مبيدان االزهر مبصر  1963مطبعة املدين 295 ،ش رمسيس بالقاهرة
 / 827851موقع مكتبة يعسوب الدين ،بتاريخ  2009/11/1و دار الصحابة للرتاث بطنطا1995 ،
 الدينوري  ،عبد اهلل بن مسلم ابن قتيبة ( ،)889اإلمامة والسياسة ،حتقيق الدكتور طه حممد الزيين ،داراملنتظر بريوت 1985
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 الطربي ،حممد بن جرير ( ،)922تاريخ الرسل والملوك ،أو األمم والملوك ،مكتبة مشكاة االسالمية،على

التايل:

العنوان

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=13&book=620
 -ابن كثري ،امساعيل بن حيىي بن عمر ( :)1372البداية والنهاية ،

موقع مكتبة املشكاة

http://www.almeshkat.com/books/open.php?cat=13&book=366
 ابن األثري ،علي بن حممد بن عبد الكرمي اجلزري ( ،)1233الكامل في التاريخ ،مكتبة مشكاة  ،علىالعنوان

التايل:

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=13&book=428
 الشهرستاين ،حممد بن عبد الكرمي بن أمحد ( ،)1153الملل والنحل ،المكتبة الشاملة ،على العنوانالتالي:
http://shamela.ws/index.php/author/139
البالذري،أمحد بن حيىي ( ،)892أنساب األشراف  ،حتقيق حممد باقر احملمودي  ،دار التعارفللمطبوعات  ،الطبعة االوىل  ،بريوت 1977 ،
 ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد احلضرمي ( )1406تاريخ ابن خلدون املسمى بـ العبر وديوان المبتدأوالخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر  ،مكتبة مشكاة
االسالمية:
http://www.almeshkat.net/books/open.php?book=430&cat=13
ابن أيب احلديد ،عبد احلميد بن هبة اهلل ( ،)1258شرح نهج البالغة ،حتيق حممد أبو الفضل ابراهيم،دار احياء الكتب العربية عيسى البايب احلليب وشركاه ،موقع مكتبة يعسوب الدين األلكرتونية
http://www.yasoob.net/books/htm1/m015/18/no1893.htm
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ابن زجنويه  ،محيد بن خملد بن قتيبة اخلراساين ( ،)865األموال،http://waqfeya.com/book.php?bid=889

موقع املكتبة الوقفية

 السيوطي  ،جالل الدين عبد الرمحن بن الكمال ( ، )1505تاريخ الخلفاء  ،مكتبة مشكاة ،علىالعنوان التايل:

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=12&book=497
املتقي اهلندي ،علي بن حسام الدين (  ، )1567كنز العمال في سنن األقوال واألفعال  ،املكتبةالشاملة ،على العنوان التايل:
http://shamela.ws/index.php/author/418
ابن اجلوزي ،أبو الفرج عبد الرمحن بن علي (: )1201مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ،حتقيق أبو أنس املصري السلفي حلمي بن حممد بن امساعيل  1996القاهرة  ،دار ابن خلدون،
االسكندرية ،موقع مكتبة املصطفى األلكرتونية
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=015332.pdf

على العنوان التايل:
الطنبور ،هاين ،موسوعة التاريخ االسالمي،http://www.hanialtanbour.com/maw/31/source/pg_003_0029.htm
البخاري ،حممد بن امساعيل ( :)869صحيح البخاري ،من موسوعة احلديث الشريف ،الكتب الستة،دار السالم ،الرياض السعودية ،الطبعة الثالثة 2000

-النيسابوري ،مسلم بن احلجاج القشريي ( :)874صحيح مسلم ،باب فضائل علي بن أيب طالب ،

الصحابة .من موسوعة احلديث الشريف  ،الكتب الستة ،دار السالم  ،الرياض السعودية،
كتاب فضائل ّ
الطبعة الثالثة 2000
االمام أمحد بن حنبل ،مسند االمام أحمد بن حنبل ،دار املنهاج ،جدة السعودية ،الطبعة األوىل 2011-

أمحد

بن

حنبل،

أصول

السنة،

موقع

مكتبة

املسجد

http://www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=1094
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النبوي

الشريف

 -القاضي اهلمداين ،عبد اجلبار بن أمحد ( :)1025المغني في التوحيد واإلمامة ،الدار املصرية للتأليف

والرتمجة 1960م 1965-م

 -القاضي أبو بكر الباقالين ( )1012التمهيد ،تراث الفكر السياسي االسالمي ،مجع وإعداد يوسف

أيبش وكوسوجي ياسوشي ،الناشر  :تراث ،بريوت ،الطبعة الثانية 2005

املاوردي  ،أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري ( ، )1058قوانين الوزراة وسياسة الملك،حتقيق وتقدمي رضوان السيد ،دار الطليعة  ،بريوت ،الطبعة الثانية 1993
 املاوردي ،األحكام السلطانية والواليات الدينية ،دار الكتب العلمية  ،لبنان ،وتراث الفكر السياسياالسالمي
 ابن حزم األندلسي ( ، )1064الفصل بين الملل والنحل ،تراث الفكر السياسي االسالمي إمام احلرم اجلويين ( )1085غياث األمم ،تراث الفكر السياسي االسالمي ابن مجاعة ،بدر الدين ( )1332تحرير األحكام في تدبير أهل االسالم  ،تراث الفكر السياسياالسالمي.
 الفراء ،أبو يعلى حممد بن احلسني ( )1065األحكام السلطانية .دار الفكر  ،بريوت  1994تراثالفكر السياسي اإلسالمي ،مجع وإعداد يوسف أيبش وكوسوجي ياسوشي ،الناشر  :تراث ،بريوت ،الطبعة
الثانية 2005
 البغدادي ،عبد القاهر بن طاهر بن حممد التميمي ( ،)1037الفرق بين الفرق  ،وفضائح المعتزلة،أصول الدين ،تراث الفكر السياسي اإلسالمي
 الغزايل ،أبو حامد حممد بن حامد ( ،)1111فضائح الباطنية ،واالقتصاد في االعتقاد ،مكتبةاملصطفى األلكرتونية ،على العنوان التايلhttp://al-mostafa.info/books/ :
 القاضي اهلمداين ،عبد اجلبار بن أمحد ( ،)1025تثبيت دالئل النبوة  ،املكتبة الشاملة ،على العنوانالتايلhttp://shamela.ws/index.php/book/9789 :
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 أبو يوسف القاضي ،يعقوب بن إبراهيم ( )798الخراج ،املكتبة الشاملة:http://shamela.ws/index.php/author/276
 ابن قدامة املقدسي ( ،)1232الكافي في فقه االمام أحمد – كتاب أهل البغي  ،على العنوان التايل:http://forum.stop55.com/54645.html
الاللكائي ،هبة اهلل بن احلسن ( ، )1027شرح اصول اعتقاد أهل السنة ،حتقيق أمحد بن سعدالغامدي ،دار طيبة الرياض ،الطبعة الثامنة 2003
 أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ) ،(1328منهاج السنة  ،مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ج 35باب اخلالفة وامللك  ،السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية ،االستقامة ،موقع ابن تيمية على
العنوان التايل /http://www.taimiah.org :وموقع شبكة مشكاة االسالمية
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=25&book=470
وموقع نداء اإلميان ،املكتبة االسالمية
http://www.al-eman.com/ISLAMLIB/viewtoc.asp?BID=252
رشيد رضا ،حممد ( ، )1935الخالفة أو اإلمامة الكبرى  ،تراث الفكر السياسي االسالمي -السنهوري عبد الرزاق  ،1926فقه الخالفة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية ،اهليئة املصرية العامة

للكتاب  ،الطبعة الثانية 1993

 اإلمام حسن البنا ،رسالة (إسالمنا) للمؤمتر اخلامس لإلخوان املسلمني ،تراث الفكر السياسي اإلسالمي إمساعيل ،حيىي ،منهج السنة في العالقة بين الحاكم والمحكوم  ،دار الوفاء  ،املنصورة ،مصر ،الطبعةاألوىل 1986
 حلمي ،مصطفى ،1977نظام الخالفة في الفكر اإلسالمي ،دار األنصار  ،القاهرة 1977 عبد اخلالق ،فريد  ،1998في الفقه السياسي اإلسالمي ،الطبعة األوىل دار الشروق ،القاهرة العشماوي ،املستشار حممد سعيد ،الخالفة اإلسالمية  ،مؤسسة االنتشار العريب  ،بريوت 2004195

 كوناكاتا ،حسن  :1994النظرية السياسية عند ابن تيمية ،دار األخالء  ،الدمام ومركز الدراساتواالعالم ،الرياض 1994
 -عبد الرازق ،علي  ،1925االسالم وأصول الحكم  ،دراسة ووثائق حممد عمارة ،املؤسسة العربية

للدراسات والنشر ،بريوت  2000وتراث الفكر السياسي االسالمي،

 عبد الكرمي ،خليل  ،1997قريش من القبيلة الى الدولة المركزية ،مؤسسة االنتشار العريب بريوتوسينا للنشر ،القاهرة ،الطبعة الثانية 1997
 عبد الكرمي ،خليل  ، 1995االسالم بين الدولة الدينية والدولة المدنية ،سينا للنشر ،القاهرة ،الطبعةاألوىل 1995
 الشاذيل ،حممود ثابت  ،1989المسألة الشرقية دراسة وثائقية عن الخالفة العثمانية - 1299 ،1923مكتبة وهبة  ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1989
 األنصاري ،فاضل  ،2000قصة الطوائف ،دار الكنوز األدبية  ،بريوت ،الطبعة األوىل. -العزاوي ،قيس جواد  1994الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل االنحطاط ،الدار العربية للعلوم،

بريوت ،الطبعة الثانية 2003

 اخلطيب ،أنور  ،1970المجموعة الدستورية ،الدولة والنظم السياسية  ،الطبعة األوىل ،الناشر املؤلف وجيه كوثراين  ،1996الدولة واخلالفة يف اخلطاب العريب أبان الثورة الكمالية يف تركيا  ،دار الطليعةبريوت  1996الطبعة األوىل
 الرشيد  ،عبد العزيز بن أمحد  ،1926تاريخ الكويت  ،مكتبة احلياة بريوت 1978 العاصمي النجدي ،عبد الرمحن بن حممد بن قاسم  ،1972الدرر السنية في األجوبة النجدية  ،موقعمشكاة
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=10&book=487
وموقع الدرر السنيةhttp://www.dorar.net/book_index/10126 ،
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ابن غنام ،حسني (حوايل  ،)1790تاريخ نجد :روضة األفكار واألفهام  ،دار الشروق ،القاهرة –بريوت ،الطبعة الثالثة 1994

 ابن بشر  ،عثمان بن عبد اهلل ( ، )1835عنوان المجد في تاريخ نجد ،مطبوعات دارة امللك عبدالعزيز ،الرياض ،الطبعة الرابعة 1982

 الريكي ،حسن بن مجال بن أمحد ( ،)1817لمع الشهاب  ،دارة امللك عبد العزيز بالرياض 2008 موقع الشيخ عبد العزيز ابن باز http://www.binbaz.org.sa/mat/8647 ، موقع الشيخ حممد صاحل بن عثيمنيhttp://www.ibnothaimeen.com/all/soun...le_16230.shtml
 املقدسي ،عاصم حممد طاهر  ،1994الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية ،نشر يف البدايةحتت اسم حركي هو مرشد بن عبد العزيز بن سليمان النجدي ،دار القصيم ،لندن  ،وموقع التوحيد
واجلهاد ،التابع للمقدسي ،و الديموقراطية دين
www.tawhed.ws/dl?i=iti4u3zp
 التوجيري  ،عبد العزيز  :1997 ،لسراة الليل هتف الصباح  ،رياض الريس للكتب والنشر ،بريوت ،الطبعة الثالثة 1998

 الدميجي ،عبد اهلل بن عمر :1987اإلمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ،دار طيبة للنشروالتوزيع ،الرياض1987 ،
 الندوة العاملية للشباب املسلم :الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرةhttp://www.saaid.net/feraq/mthahb/index.htm
 املوقع الرمسي للشيخ الرباك ،على العنوان التايل:http://albrrak.ccell.mobi/index.php?option=com_ftawa&task
=view&id=10888
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http://majles.alukah.net/showthread.php?t=36109
كشك  ،حممد جالل ،السعوديون والحل اإلسالمي ،الطبعة الثالثة  ، 1982على العنوان التايل:http://www.ibtesama.com/vb/urls.php?ref=http://www.archive.o
rg/download/AlsaudiounWaAlhalAlislami/alsaudioun.pdf
 سالمة ،غسان  ،1980السياسة الخارجية السعودية منذ عام  ، 1945معهد االمناء العريب ،بريوت1980
 ابراهيم ،فؤاد  ،2010العقيدة والسياسة في السعودية ،دار امللتقى لندن بريوت ،ط 1 ابن باز  ،أمحد عبد اهلل  ،2000النظام السياسي والدستوري للملكة العربية السعودية ،دار اخلرجييللنشر والتوزيع الرياض  ،ط 2000 ،3
 القحطاين  ،فهد  ،1987صراع األجنحة في العائلة السعودية  ،الصفا للنشر والتوزيع لندن 1988 الياسيين  ،أمين  ، 1990اإلسالم والعرش الدين والدولة في السعودية  ،كتاب األهايل رقم 26القاهرة 1990
 النحوي ،عدنان علي رضا ،1985 ،الشورى ال الديموقراطية  ،دار النحوي ،الرياض ،الطبعة الرابعة-

الشريف،

حممد

شاكر

،1991

حقيقة

الديموقراطية،

موقع

صيد

الفوائد،

http://saaid.net/Doat/alsharef/k5.zip
 الرشيد  ،مضاوي  ،2009مساءلة الدولة السعودية ،دار الساقي لندن الرحياين  ،ملوك العرب ،دار اجليل بريوت ،الطبعة الثامنة -احلوايل ،سفر  ،1982العلمانية نشأتها وتكورها وأثرها في الحياة االسالمية المعاصرة ،جامعة أم

القرى  ،مكة 1982
-

القصييب،

غازي

،

حتى

التكون

فتنة،

http://www.maktbtna2211.com/book/5171
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على

العنوان

التايل:

 القحطاين ،سعود ،الصحوة االسالمية السعودية ،دراسة يف حلقات  ،نشرت يف موقع إيالف االلكرتوينبتاريخ  ،2003/12/23موقع قضايا اخلليج ،مركز قضايا اخلليج للدراسات االسرتاتيجية ،على العنوان
التايلhttp://www.gulfissues.net/mpage/gulfarticles/article53-1.htm:
 التميمي ،حممد بن عبد اهلل السيف ،السياسة الشرعية  ،اجلبهة اإلعالمية االسالمية العاملية2007 ،على العنوان التايل:
http://www.archive.org/details/Ssiyassa-Char3iya
العودة ،سلمان  ،2012أسئلة الثورة ،مركز مناء للبحوث والدراسات ،بريوت ،الطبعة األوىل 2012-القحطاين  ،فهد  ،1987صراع األجنحة في العائلة السعودية الصفا للنشر والتوزيع لندن 1988

 موقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع اللحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ،حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن موسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى  .علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى العن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوان التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايل:http://www.almahdy.net/vb/main.php
موقع جتمع طالب جامعة امللك سعود/http://www.cksu.com/vb/t164585 ،موقع حقوق االنسان واجملتمع املدين يف السعودية.على
للجميع،
سوالف
موقع
النصيحة،
مذكرة
http://swalif.com/forum/showthread.php?t=98782

العنوان

حركة
موقع/http://www.islah.info/index.php?/site/cat_d03/1325
-موقع

حقوق

االنسان

واجملتمع

املدين

يف

االصالح

السعودية http://www.humriht-

civsocsa.org/arti...tion=show&id=1
http://www.ksarights.org/news.php?action=show&id=1
موقع الساحة http://www.alsaha.com/sahat/4/topics/285193199

التايل:

 جملة األسبوع العريب بتاريخ 1975/5/12 جريدة الشرق األوسط عدد( )6156بتاريخ  1416/5/12هـ القدس العريب ،بتاريخ  2007/2/9القدس العريب ،بتاريخ 2011/2/27 قناة يب يب سي  ،بتاريخ  17فرباير 2011 -قناة اجلزيرة ،يوم عيد األضحى من سنة  1423املصادف  11شباط 2003

 -2المصادر الشيعية وااليرانية ،التاريخية والحديثية والكالمية والفقهية والفكرية والسياسية

 اإلمام علي بن أيب طالب ،نهج البالغة  ،مجع الشريف الرضي ،حممد بن احلسني ( )1015موقع مركزاألحباث العقائدية ،على العنوان التايل/http://www.aqaed.com/book/498 :

 الشريف املرتضى  ،1044علي بن احلسني ،الشافي في االمامة ،موقع مركز األحباث العقائدية ،علىالعنوان التايل/http://www.aqaed.com/book/247 :
 النوخبيت ،احلسن بن موسى (تويف حوايل  :)912فرق الشيعة  ،طبعة استانبول سنه  ،1931مكتبةاملصطفى ،على العنوان

التايل:

http://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=i000325.pdf

 -األشعري القمي ،سعد بن عبد اهلل (  :) 905المقاالت والفرق ،مكتبة املصطفى:
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http://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=i000325.pdf

 اهلاليل ،كتاب سليم بن قيس الهاللي (تويف حوايل  )690حتقيق حممد باقر األنصاري الزجناين ،موقعالتايل،
العنوان
على
امليزان
/http://www.mezan.net/books/aqida/solaim_a

بتاريخ

:2010/2/27

 املسعودي ،علي بن احلسني ( :)957مروج الذهب ومعادن الجوهر ،مكتبة املصطفى:http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=i003481.pdf

-

الثقفي ،إبراهيم بن حممد ( :)896الغارات ،موقع مكتبة يعسوب الدين :

http://www.yasoob.com/books/htm1/m013/11/no1119.html

 -الكليين ،حممد بن يعقوب بن اسحاق ( )940الكايف ،كتاب احلجة ،وكتاب الروضة ،و كتاب اإلميان

والكفر ،موقع امليزان  ،على العنوان التايل:

http://mezan.net/books/kafi.html

الصفار ،حممد بن احلسن فروخ ( ،)902بصائر الدرجات ،مكتبة يعسوب الدين ،على العنوان التايل:
http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/09/no0974.html

املفيد ،حممد بن حممد بن النعمان ( ،)1022المقنعة – كتاب الحدود ،والرساالة االولاى حاول الغيباة ،
عــدة رســائل  ،األمااالي ،واإلرشاااد ،والفصااول المختااارة ماان العيااون والمحاساان ،مكتبــة يعســوب الــدين،
على العنوان التايل:
http://www.yasoob.com/books/htm1/m013/11/no1173.html
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وشبكة الشيعة العاملية ،على العنوان التايل:
http://shiaweb.org/shia/almufid/al-gaiba/resala_1a.html

 -اخلصـ ـ ــييب ،احلسـ ـ ــني بـ ـ ــن محـ ـ ــدان ( : )945الهدايا ا ااة الكبا ا اارى،

موسسةةةةةةة الةةةةةةة لب  .ةةةةةةةرو

ل ةةةةةةةا .

الط ع الرا ع 1991

 الصــدوق ،حممــد بــن علــي بــن بابويــه ( ،)991إكمااال الاادين وإتمااام النعمااة ،مؤسســة النشــر االســالميالتابعة جلماعة املدرسني بقم ،ايران1985 ،
 الطوسي  ،حممد بن احلسن (،)1067كتاب الغيبة ،مكتبة نينوى احلديثة  ،طهران 1965 الطــربي الصــغري ،حممــد بــن جريــر بــن رســتم ( ،)1020دالئاال اإلمامااة  ،مركــز األحبــاث العقائديــة ،عل ــىالعنوان التايل:

/http://www.aqaed.com/book/179
 الطربســي ،أمحــد بــن علــي بــن أيب طالــب ( ،)1223االحتجاااج ،مركــز األحبــاث العقائديــة  ،علــى العن ـوانالتايل:
/http://www.aqaed.com/book/31
الكركــي ،علــي بــن احلســني بــن عبــد العــايل ( ،)1533جــامع املقاصــد ،مؤسســة آل البيــت إلحيــاء الـرتاث ،قــم
1988
 حممد الصدر :الغيبة الصغرى ،على موقع شبكة االمامني احلسنني ،على العنوان التايل:http://tinyit.cc/http://www.alhassanain.com/arabic/show_book.php?bo

 األفندي ،املريزا عبد اهلل األصفهاين ( ،)1718رياض العلماء  ،حتقيق أمحد احلسيين ،نشر املكتبةاملرعشية ،مطبعة اخليام قم . 1980
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 النراقي ،أمحد ( ،)1829عوائد االيام في بيان قواعد االحكام ،طبعة حجرية قدمية ،ومركز األحباثوالدراسات العقائدية ،على العنوان التايل:
http://www.naraqi.com/ara/g/g03/g03.htm
 األنصاري ،مرتضى بن حممد أمني ( ، )1864المكاسب ،مؤسسة االمام الكاظم  ،على العنوان التايل:http://www.alkadhum.org/other/hawza/doros/fqh/almakaseb/index
1.htm
 اخلوئي  ،أبو القاسم ( :)1992التنقيح في شرح العروة الوثقى  /كتاب االجتهاد والتقليد ،موقع اهلالبيت ،على العنوان التايل:
http://tinyit.cc/19ec2

 النجفي ،حممد حسن ( ،)1849جواهر الكالم ،كتاب القضاء  ،مكتبة املصطفى  ،على العنوان التايل:http://tinyit.cc/1c60b

 اهلمداين ،رضا ( :)1982مصباح الفقيه  ،مكتبة الشيعة ،على العنوان التايل:http://tinyit.cc/cdaa5

 النائيين ،حممد حسني ،تنبياه األماة وتنزياه الملاة ،ضـمن كتـاب (ضـد االسـتبداد ،الفقـه السياسـي الشـيعييف عصر الغيبة) لتوفيق السيف  ،1999املركز الثقايف العريب  ،بريوت والدار البيضاء.

 اخلميين ،روح اهلل املوسوي :1941،كشف األسرار  ،ترمجة وطبع دار احملجة البيضاء  ،بريوت 2000ومكتبة الفقيه ،الساملية ،الكويت
 اخلميين ،روح اهلل املوسوي ،كشف األسرار  ،ترمجة حممد البنداري وحممد أمحد اخلطيب ،وطبع دارعمار للطباعة والنشر يف األردن 1987
اخلميين  ،1975كتاب البيع ،ص  ، 472موقع مكتبة الكوثر ،بتاريخ 2010/9/13
203

http://www.al-kawthar.com/maktaba/moallef1.htm
اخلميين :1969 ،احلكومة االسالمية  ،موقع مكتبة الكوثر ،بتاريخ ، 2010/9/13
http://www.al-kawthar.com/maktaba/moallef1.htm
 اخلميين ،صحيفة النور ،مركز االمام اخلميين الثقايف ،على العنوان التايل ،بتاريخ 2011/1/10http://www.imamcenter.net/flash_content/index.html
 دس ــتور اجلمهوري ــة االيراني ــة االس ــالمية ،املع ــدل س ــنة  ، 1989نش ــر املستش ــارية الثقافي ــة للجمهوري ــةاالسالمية االيرانية يف دمشق ،بدون تاريخ.
 صالح اخلرسان  :1999حزب الدعوة االسالمية حقائق ووثائق ،ص  114نشر املؤسسة العربيةللدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،دمشق
 كديور ،حمسن  ، 2007سياست نامه خراساني ،قطعات سياسي در آثار بيشكامان اسالم سياسيدر ايران معاصر( ،انظر حبث والية الفقيه ووالية عدول املؤمنني) هتران ،انتشارات كوير ،الطبعة الثانية
 ، 2009موقع كديور بتاريخ 2011/1/9
http://www.kadivar.com/Index.asp?DocId=976&AC=1&AF=1&AS
B=1&AGM=1&AL=1&DT=dtv
كديور ،حمسن  ،2007مقال حتت عنوان :إعادة قراءة نظرية العلماء األبرار ،جملة مدرسة ،العدد 3http://www.drsoroush.com/Persian/News_Archive/P-NWS13881019SahneGardanan.html

 كديور ،يف حديث مع جملة "دير شبيغل" األملانية بتاريخ  2متوز (يوليو)  ، 2009على املوقع التايل،بتاريخ 2011/1/14
http://www.metransparent.com/spip.php?article7510&lang=ar&i
d_forum=7883
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 موقع كديور ،مقال عن والية الفقيه والديموقراطية ،على العنوان التايل:http://www.kadivar.com/Index.asp?DocId=591&AC=1&AF=1&AS
B=1&AGM=1&AL=1&DT=dtv
-

نص

حماضرة

،

أغاجاري

منتدى

منار،

على

العنوان

التايل:

http://www.manaar.com/vb/showthread.php?t=7157
 الكاتب ،أمحد  ،2009التشيع السياسي والتشيع الديني ،مؤسسة االنتشار العريب ،بريوت ،ط 1 موقع الشيخ فضل اهلل النوري ،على العنوان التايلhttp://sheikhfazlollah.com/ ،حسن

حجايب

،

موقع

جملس

اخلرباء

االيراين،

على

العنوان

التايل

http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/ma
gazines/016/12.htm
 تقي صويف نياركي ،نظرة على أفكار االمام الخميني من المشروطة ،موقع الشيخ فضل اهلل النوري. الشريازي ،عبد احلسني  ،1906المشروطة المشروعة  ،موقع الشيخ فضل اهلل النوري،http://sheikhfazlollah.com/
 جملة انديشه قم ،مركز مطالعات وباسخكوئي به شبهات ،على العنوان التايل:http://andisheqom.com/Files/faq.php?level=4&id=715&urlId=918
املنتظري ،حسني علي  : 2001المذكرات  ،ملف 48موقع الصرح احلسيين 2010
http://www.alsarh.org/showthread.php?t=29687
املنتظري ،حسني علي ( ، )2009دراسات في والية الفقيه ،كتاب نظام الحكم في االسالم ،ملخص
انتشارات
الفقيه،
والية
يف
دراسات
كتاب
http://www.amontazeri.com/farsi/frame4.asp
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سرايي

هتران

2009

كرمي ،علي عبد اهلل  ،2008دستور الجمهورية االسالمية االيرانية ،بريوت مركز احلضارة لتنمية الفكر،الطبعة األوىل.
 املشكيين ،علي ،يف خطاب افتتاح جملس اخلرباء  ،يف طهران 20 ،مارس 2001 وثائق مجلس خبراء الدستور ،اجمللد األول ،نشر دائرة العالقات العامة واألمور الثقافية يف جملسالتايل:
العنوان
على
،
طهران
1985
االسالمي،
الشورى
http://www.majlesekhobregan.ir/pdf/tadvin_qaanoon_asaasi/qaano
on-e_asaasi-1.pdf
 صحيفة كيهان ،العدد رقم  13223املؤرخ  16مجادى األوىل  1408هـ املصادف  1988 /1/ 6مواخلميين ،روح اهلل املوسوي :صحيفه نور ج ،20
املؤمن ،علي  ، 1991قيادة آية اهلل الخامنئي ..الخلفيات والمباني ،نشر منظمة االعالم االسالمي،رقم  418طهران
 يزدي ،حممد تقي مصباح  ، 2001نظرة عابرة على نظرية والية الفقيه ،مؤسسة االمام اخلميينللدراسة والتعليم ،قم ،الطبعة الثانية عشرة 2010
 يزدي ،حممد تقي مصباح  ،النظرية السياسية االسالمية /االسالم والديموقراطية ،موسوعة اإلماماخلميين (صحيفة النور)
 مصطفوي ،حممد ،نظريات الحكم والدولة دراسة مقارنة بين الفقه االسالمي والقانون الدستوريالوضعي ، 2002 :ص  243مركز احلضارة لتنمية الفكر االسالمي ،بريوت ،الطبعة الثانية
 الصدر ،حممد باقر الصدر ( )1980 -حملة فقهية متهيدية عن دستور اجلمهورية االسالمية و خالفةاالنسان وشهادة األنبياء 1979 .موقع الصدرين ،وموقع دائرة معارف االمام الشهيد السيد حممد باقر
الصدر ،على العنوان التايل:
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http://www.alsadrain.com/Political/books/19/1.htm#1
http://www.mbsadr.com/arabic/pages/texlib.php?nid=6
- Noorbakesh, Mahdi 1996: Religion, Politcs, and Ideological
Trends in Contemporary Iran. Iran and The Gulf: A Search for
Stability, The Emirats Center for Stratigic Studies and Research,
Abu Dhabi, UAE
- Ahmad Vaezi: 2004, Shia Plitical Thought, p 182, Islamic
Centre of England

صدر للمؤلف:
-1

تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى اىل والية الفقيه

-2

تطور الفكر السياسي السين حنو خالفة دميقراطية

-3

الفكر السياسي الوهايب ..قراءة حتليلية

-4

السنة والشيعة ..وحدة الدين  ،خالف السياسة والتاريخ

-5

التشيع السياسي والتشيع الديين

-6

املرجعية الدينية الشيعية وآفاق التطور ،االمام الشريازي منوذجا

-7

ح ـوارات أمحــد الكاتــب مــع العلمــاء واملراجــع واملفك ـرين حــول "وجــود االمــام املهــدي حممــد بــن
احلسن العسكري"

(تعر ف الكتاب وضع في الغلف األخ ر)
هذا الكتاب
يحاول حل عقدتين تقفان في مواجهة الربيع العربي ،هما :االستبداد والطائفية
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بعد سبات طويل هبت اجلماهري العربية يف مواجهة األنظمة االستبدادية الطاغية ،مطالبة بالعدالة واحلرية
والدميقراطية ،ولكنها واجهت وتواجه االستبداد الذي يتلفع بستار الدين ،ويرفض الدميقراطية أو االستناد
اىل الشرعية الشعبية الدستورية
تلك الشرعية اليت تشكل قاعدة اخللفاء الراشدين ،ومتثل الفكر السياسي االسالمي األول ،قبل أن تولد
املذاهب والطوائف اليت نبتت يف ظل الديكتاتورية وتبنت مبادئ االستبداد.
وبالرغم من عودة الفكر السياسي االسالمي (السين والشيعي) اىل قواعده األوىل ،أي الشرعية الدستورية،
فان بعض األنظمة اليت ترفع شعار االسالم حتاول التشبث بالفكر الطائفي  ،وتتسرت بالشرعية الدينية املزيفة
لتواجه املطالب الشعبية بالدميقراطية ،وال تتلكأ باستخدام النعرات الطائفية لتمزق اجملتمع وتثري حروبا أهلية
من أجل احملافظة على استبدادها وسيطرهتا على الشعوب بصورة غري شرعية.
هذا الكتاب حياول التأصيل للشرعية الدستورية يف مواجهة دعاوى الشرعية الدينية ،كما حياول التأكيد
على ومهية اخلالفات الطائفية التارخيية البائدة يف ظل التطور الفكري املشرتك حنو الشرعية الدستورية ،بعيدا
عن نظرية االمامة واخلالفة.
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