أحمد الكاتب يحاور قادة حزب التحرير حول الخالفة والديموقراطية
يف زياريت ملعرض الكتاب العريب يف لبنان يف خريف سنة  2007دخلت مكتبة دار األمة التابعة
حلزب التحرير ،وبينما كنت أتصفح عناوين الكتب اليت كانت تدعو للخالفة اإلسالمية وهتاجم
الدميوقراطية ؛ سألين املشرف على املكتبة عن رأيي حبزب التحرير فقلت له :بصراحة إنه سليب ،فاستفسر
بتعجب :ملاذا؟! فقلت له :ألنه ال يؤمن بالدميوقراطية .مما زاد يف تعجبه ودفعه لطلب التوضيح والتعرف
علي أكثر ،فعرفته بنفسي وحدثته عن كتايب اجلديد":تطور الفكر السياسي السين حنو خالفة دميوقراطية"
وأعطيته رابط الكتاب على موقعي يف شبكة املعلومات (اإلنتنت) .وملا كان اجلمع بني اخلالفة
والدميوقراطية بالنسبة لعضو يف حزب التحرير يعترب كاجلمع بني النقيضني ،طلب مين التواصل واحلوار
حول املوضوع .وكان ذلك اللقاء مناسبة للتعرف على بعض قادة حزب التحرير يف لبنان ،الذين اهتموا
بكتايب اجلديد ،ودعوين للقاء هبم والتحاور معهم حول الدميوقراطية اليت أدعو إليها ويرفضوهنا بشدة.
وعقدوا ندوة دعوين إليها ملناقشة كتايب ،وألقى املسؤول اإلعالمي يف احلزب األخ أمحد القصص كلمة
نقدية للكتاب ،وأخذوا علي عدم أخذ كتبهم الكثرية حول املوضوع باالعتبار .كما أعطوين جمموعة من
كتبهم اليت يدعون فيها إىل اخلالفة وحماربة الدميوقراطية .وهي:
 -1نظام احلكم يف اإلسالم ،للشيخ تقي الدين النبهاين ،مؤسس حزب التحرير ،وعبد القدمي
زلوم ،الطبعة السادسة( ،معتمدة) 2002
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الدولة اإلسالمية ،للنبهاين ،دار األمة بريوت ،الطبعة األوىل سنة  1953الطبعة السابعة
(معتمدة) 2002
الشخصية اإلسالمية ،اجلزء األول واجلزء الثاين ،دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت
2003
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اخلالفة ،من منشورات حزب التحرير2007 ،
ميثاق األمة ،من منشورات حزب التحرير ،الطبعة الرابعة 1998
حتمية صراع احلضارات ،حزب التحرير2002 ،
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أجهزة دولة اخلالفة يف احلكم واإلدارة ،من منشورات حزب التحرير ،الطبعة األوىل 2005
إزالة األتربة عن اجلذور ..ربط األفكار واألحكام بالعقيدة اإلسالمية ،من كتب احلزب
املعتمدة األساسية الداخلية.
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وبالرغم من أنين كنت قد اطلعت على بعض كتب حزب التحرير سابقا ،ونقلت بعض الفقرات منها،
إال أنين استفدت من احلوارات اليت أجريتها معهم ومن الكتب اليت أعطوين إياها كثريا ،وبعضها من
املكتبة اخلاصة الداخلية للحزب ،يف تكوين صورة أدق لفكر حزب التحرير حول مشروعهم للخالفة.
وقد وجدت أن احلزب رغم دعوته للخالفة ،ينطوي على تطور فكري كبري خيتلف عن الصورة السلبية
ا ملوروثة عن الفكر السياسي السين ،واليت ال يزال يتشبث هبا بعض السلفيني ،كما وجدت بالطبع بعض
املواقف املتشددة اليت ترفض التطور الدميوقراطي.
وسوف أقدم ملخصا ألهم األفكار واملالحظات اليت وردت يف حوارايت مع قادة حزب التحرير
(وباألخص الدكتور حممد جابر  ،رئيس احلزب واالخوة عثمان البخش وأمحد القصص ) والكتب
املنشورة من قبلهم ،وأبدأ بالنقاط اليت أراها إجيابية ،وهي:
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الخليفة نائب األمة

ويف هذا يقول احلزب على لسان مؤسسه الشيخ تقي الدين النبهاين":اخلليفة هو الذي ينوب عن األمة
يف احلكم والسلطان ،ويف تنفيذ أحكام الشرع .ذلك أن اإلسالم قد جعل احلكم والسلطان لألمة ،تنيب
فيه من يقوم به نيابة عنها .وقد أوجب اهلل عليها تنفيذ أحكام الشرع مجيعها .ومبا أن اخلليفة إمنا ينصبه
املسلمون ،لذلك كان واقعه أنه نائب عن األمة يف احلكم والسلطان ،ويف تنفيذ أحكام الشرع ،لذلك
فانه ال يكون خليف ة إال إذا بايعته األمة ،فبيعتها له باخلالفة جعلته نائبا عنها ،وانعقاد اخلالفة له هبذه
البيعة أعطاه السلطان ،وأوجب على األمة طاعته .وال يكون من يلي أمر املسلمني خليفة إال إذا بايعه
أهل احلل والعقد يف األمة بيعة انعقاد شرعية ،بالرضى واالختيار ،وكان جامعا لشروط انعقاد اخلالفة".

 -2اشتراط العدالة في انعقاد الخالفة
ويف هذا اجملال يقول احلزب ":يشتط أن يكون املرشح للخالفة عدال ،فال يصح أن يكون فاسقا.
والعدالة شرط الزم النعقاد اخلالفة والستمرارها .ألن اهلل تعاىل اشتط يف الشاهد أن يكون عدال".
 – 3عدم اشتراط القرشية
ويف هذا يقول حزب التحرير ":ال يشتط النعقاد اخلالفة أن يكون اخلليفة قرشيا .وأما ما روى
البخاري عن معاوية أنه قال :مسعت رسول اهلل يقول ":إن هذا األمر يف قريش ال يعاديهم أحد إال كبه
اهلل على وجهه  ،ما أقاموا الدين" وما روى البخاري عن ابن عمر أنه قال :قال رسول اهلل":ال يزال هذا
األمر يف قريش ما بقي منهم اثنان" فهذه األحاديث وغريها مما صح إسناده للرسول من جعل والية
األمر لقريش ،فإهنا وردت بصيغة اإلخبار ،ومل يرد وال حديث واحد بصيغة األمر ،وصيغة اإلخبار وإن
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كانت تفيد الطلب ،ولكنه ال يعترب طلبا جا زما ما مل يقتن بقرينة تدل على التأكيد ،ومل يقتن بأية قرينة
تدل على التأكيد وال يف رواية صحيحة ،فدل على أنه للندب ال للوجوب  ،فيكون شرط أفضلية ،ال
شرط انعقاد ...فاحلديث ينص على أن األمر فيهم ،وعلى النهي عن معاداهتم .وأيضا فان كلمة
"قريش" اسم وليس صفة ،ويقال له يف اصطالح علم األصول :لقب ،ومفهوم االسم أي مفهوم اللقب
ال يعمل به مطلقا ،ألن االسم أي اللقب ال مفهوم له ،ولذلك فإن النص على قريش ال يعين أن ال
جيعل يف غري قريش ،وال يعين قوله "ان هذا األمر يف قريش" و "ال يزال هذا األمر يف قريش" أن هذا
األمر ال يصح أن يكون يف غري قريش ..فيكون النص عليهم غري مانع من وجود غريهم يف اخلالفة".
 -4اشتراط رضا األمة في انعقاد الخالفة
ويف هذا اجملال يقول النبهاين ،وحزب التحرير":اخلالفة عقد مراضاة واختيار ،ألهنا بيعة بالطاعة ملن له
حق الطاعة من والية األمر ،فال بد فيها من رضا من يبايع ليتوالها ،ورضا املبايعني له  ..وكذلك ال
جيوز أخذ البيعة من الناس باإلجبار واإلكراه ،ألنه حينئذ ال يصح اعتبار العقد فيها صحيحا ملنافاة
اإلجبار هلا ،ألهنا عقد مراضاة واختيار ،ال يدخله إكراه وال إجبار ،كأي عقد من العقود ...ومن هنا
يتبني أنه ال يكون أحد خليفة إال إذا واله املسلمون" .ويؤكد"أن اخلالفة عقد مراضاة واختيار ،فال جيرب
أحد على قبوهلا ،وال جيرب أحد على اختيار من يتوالها" ويقول ":ال يكون أحد خليفة إال إذا واله
املسلمون ،وال ميلك أحد صالحيات اخلالفة إال إذا مت عقدها له على الوجه الشرعي كأي عقد من
العقود يف اإلسالم".
 -5األمة هي التي تنصب الخليفة
ويف هذا يقول الشيخ النبهاين":ان الشارع قد جعل السلطان لألمة ،وجعل نصب اخلليفة للمسلمني
عامة ،ومل جيعله لفئة دون فئة ،وال جلماعة دون مجاعة ،فالبيعة فرض على املسلمني عامة" :من مات
وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية" ..ولذلك ليس أهل احلل والعقد هم أصحاب احلق يف نصب
اخلليفة دون باقي املسلمني ،وكذلك ليس أصحاب احلق أشخاصا معينني ،وإمنا هذا احلق جلميع
املسلمني دون استثناء أحد ،حىت الفجار واملنافقني ،ما داموا مسلمني بالغني ،ألن النصوص جاءت
عامة ،ومل يرد ما خيصصها" .ويضيف":ان اجتمع عدة ممن توفرت فيهم صفات اخلليفة فاخلليفة من
انعقدت له البيعة من األكثر ،واملخالف باغ" .ويقول":جيب أن ميكن مجيع املسلمني من مباشرة حقهم
يف نصب اخلليفة ،بغض النظر عما إذا استعملوا هذا احلق ،أم مل يستعملوه ،أي جيب أن يكون يف قدرة
كل مسلم التمكن من القيام بنصب اخلليفة ،بتمكينه من ذلك متكينا تاما ...ألن الفرض الذي فرضه
اهلل هو أن جيري نصب اخلليفة من املسلمني برضاهم ،ال أن جيريه مجيع املسلمني ...وال يشتط عدد
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معني فيمن يقومون بنصب اخلليفة ،بل أي عدد بايع اخلليفة ،وحتقق يف هذه البيعة رضا املسلمني
بسكوهتم ،أو بإقباهلم على طاعته بناء على بيعته ،أو بأي شيء يدل على رضاهم  ،يكون اخلليفة
املنصوب خليفة للمسلمني مجيعا ،ويكون هو اخلليفة شرعا ،ولو قام بنصبه مخسة أشخاص ،إذ يتحقق
فيهم اجلمع يف إجراء نصب اخلليفة ،ويتحقق الرضا بالسكوت واملبادرة إىل الطاعة ...أما إذا مل يتحقق
رضا مجيع املسلمني ،فإنه ال يتم نصب اخلليفة إال إذا قام بنصبه مجاعة يتحقق يف نصبهم له رضا مجهرة
املسلمني ،أي أكثريتهم ،مهما كان عدد هذه اجلماعة ...وعلى ذلك فليس بيعة أهل احلل والعقد هي
اليت جيري فيها نصب اخلليفة ،وليس وجود بيعتهم شرطا جلعل نصب اخلليفة نصبا شرعيا ،بل بيعة أهل
احلل والعقد أمارة من اإلمارات الدالة على حتقق رضا املسلمني هبذه البيعة ،ألن أهل احلل والعقد كانوا
يعتربون املمثلني للمسلمني ،وكل أمارة تدل على حتقق رضا املسلمني ببيعة خليفة ،يتم هبا نصب
اخلليفة ،ويكون نصبه هبا نصبا شرعيا .وعلى ذلك فاحلكم الشرعي هو أن يقوم بنصب اخلليفة مجع
يتحقق يف نصبهم له رضا املسلمني ،بأي أمارة من إمارات التحقق ،سواء أكان ذلك بكون املبايعني
أكثر أهل احلل والعقد ،أم بكوهنم أكثر املمثلني للمسلمني ،أم كان بسكوت املسلمني عن بيعتهم له،
أم مبسارعتهم بالطاعة بناء على هذه البيعة ...وليس من احلكم الشرعي كوهنم أهل احلل والعقد ،وال
كوهنم مخسة أو مخسمائة أو أكثر أو أقل ،أو كوهنم من أهل العاصمة ،أو أهل األقاليم ،بل احلكم
الشرعي كون بيعتهم يتحقق فيها الرضا من قبل مجهرة املسلمني ،بأية أمارة من اإلمارات ،مع متكينهم
من إبداء رأيهم متكينا تاما".
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رفض االستخالف والعهد

ويف هذا اجملال يقول الشيخ النبهاين وحزب التحرير يف عدد من كتبه":ال تنعقد اخلالفة باالستخالف،
أي بالعهد ألهنا عقد بني املسلمني واخلليفة ،فيشتط يف انعقادها بيعة من املسلمني ،وقبول من
الشخص الذي بايعوه .واالستخالف أو العهد ال يتأتى أن حيصل فيه ذلك ،فال تنعقد به خالفة .وعلى
ذلك فاستخالف خليفة خلليفة آخر يأيت بعده ال حيصل فيه عقد اخلالفة ،ألنه ال ميلك حق عقدها،
وألن اخلالفة للمس لمني ال للخليفة .فاملسلمون يعقدوهنا ملن يشاءون ،فاستخالف اخلليفة غريه ،أي
عهده باخلالفة لغريه ،ال يصح ،ألنه إعطاء ملا ال ميلك ،وإعطاء ما ال ميلك ال جيوز شرعا ..وعقده
فضويل ال يصح ..وأما ما روي أن أبا بكر استخلف عمر ،وأن عمر استخلف الستة ،وأن الصحابة
سكتوا ،ومل ينكروا ذلك ،فكان سكوهتم إمجاعا ،فإن ذلك ال يدل على جواز االستخالف ،وذلك ألن
أبا بكر مل يستخلف خليفة ،وإمنا استشار املسلمني فيمن يكون خليفة هلم ،فرشح عليا وعمر .ان
املسلمني خالل ثالثة أشهر يف حياة أيب بكر اختاروا عمر بأكثريتهم ،مث بعد وفاة أيب بكر جاء الناس
وبايعوا عمر ،وحينئذ انعقدت اخلالفة لعمر ،أما قبل البيعة فلم يكن خليفة ،ومل تنعقد اخلالفة له ،ال
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بتشيح أيب بكر وال باختيار املسلمني له ،وإمنا انعقدت حني بايعوه ،وقبل اخلالفة" .ويضيف ":إن نظام
والية العهد يعترب منكرا يف النظام اإلسالمي ،وخمالفا له كل املخالفة ،وذلك ألن السلطان هو لألمة
وليس للخليفة .وإذا كان اخلليفة إمنا ينوب عن األمة يف السلطان مع بقائه هلا ،فكيف جيوز له أن مينحه
لغريه؟ وما فعله أبو بكر لعمر ،مل يكن والية عهد ،بل كان انتخابا من األمة يف حياة اخلليفة ،مث
حصلت له البيعة بعد موته .. .خبالف ما فعله معاوية من تولية ابنه يزيد ،فإنه خيالف نظام اإلسالم".
ويقول ":من اجلدير ذكره أن العهد باخلالفة لالبن مل يكن هو الذي جيعل االبن خليفة بعد أبيه ،بل
انه كان ينصب ببيعة جديدة تؤخذ من الناس ،انعقادا وطاعة ،بعد وفاة اخلليفة السابق .غري أنه كان
يساء تطبيق البيعة أحيانا فبدل أخذها بالرضا واالختيار ،تؤخذ باإلكراه ،إال أن البيعة يف مجيع األحوال
كانت هي الطريقة لنصب اخلليفة طيلة عصور الدولة اإلسالمية ،فتنعقد اخلالفة له بالبيعة وليس بالوراثة
أو والية العهد".

ويشرح ذلك مفصال يف موضع آخر ،فيقول ":أبو بكر استشار املسلمني يف بيعة عمر بعد أن ثقل املرض على أيب
بكر ،وظن أنه ميت ،مجع الناس فقال":إنه قد نزل يب ما قد ترون ،وال أظنين إال ميتا ملا يب ،وقد أطلق اهلل أميانكم من
بيعيت ،وحل عنكم عقديت ،ورد عليكم أمركم ،فأمروا عليكم من أحببتم ،فإنكم إن أمرمت يف حياة مين كان أجدر أن ال
ختتلفوا بعدي" غري أن الناس مل يتفقوا على من خيلف أبا بكر ،فرجعوا إليه فقالوا :رأينا يا خليفة رسول اهلل رأيك ،قال:
فلعلكم ختتلفون ،قالوا :ال ،قال فعليكم عهد اهلل على الرضا؟ قالوا :نعم ،قال :أمهلوين حىت أنظر هلل ولدينه ولعباده.
وعاود أبو بكر استشارة كبار الصحابة ،وكانت استشارته هلم سرية ..وبعد ان استقر رأيه على عمر ،استشار الناس
استشارة علنية،إذ أشرف على الناس من بيته ،وخاطبهم قائال :أترضون مبن استخلف عليكم؟ فإين واهلل ما ألوت من
جهد الرأي ،وال وليت ذا قرابة ،فقالوا  :نعم ،فتابع قائال :واين قد استعملت عليكم عمر بن اخلطاب ،فامسعوا له
وأطيعوا ،فأجاب الناس :مسعنا وأطعنا...وأقبل الناس على بيعة عمر إقباال تاما ..فكانت بيعة عمر بن اخلطاب يف
املسجد من املسلمني هي البيعة اليت انعقدت له هبا اخللفة ،وهبا وجبت له الطاعة عليهم .وأما عهد أيب بكر إليه فلم
يعد كونه ترشيحا له باخلالفة ،وحصرا للتشيح هلا فيه ،ومل تنعقد له به خالفة ،ومل جتب له به طاعة".

 -7رفض االنقالب العسكري
ونتيجة إلميان حزب التحرير بأن السلطان لألمة وضرورة انتخاب اإلمام طوعا بإرادهتا ،فقد رفض
االعتاف بشرعية حكومة املتسلط ،أو القادم عرب االنقالبات العسكرية ،وقال":إذا قام متسلط واستوىل
على احلكم بالقوة فإنه ال يصبح بذلك خليفة ،ولو أعلن نفسه خليفة للمسلمني ،ألنه مل تنعقد له
خالفة من قبل املسلمني ،ولو أخذ البيعة على الناس باإلكراه واإلجبار ال يصبح خليفة ولو بويع ،ألن
البيعة واإلجبار ال تعترب وال تنعقد هبا اخلالفة ،ألهنا عقد مراضاة واختيار ال يتم باإلكراه واإلجبار ،فال
تنعقد إال بالبيعة عن رضا واختيار ،إال ان هذا املتسلط إذا استطاع أن يقنع الناس بأن مصلحة املسلمني
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يف بيعته ،وأن إقامة أحكام الشرع حتتم بيعته ،وقنعوا بذلك ورضوا ،مث بايعوه عن رضا واختيار ،فانه
يصبح خليفة منذ اللحظة اليت بويع فيها عن رضا واختيار ،ولو كان أخذ السلطان ابتداء بالتسلط
والقوة ،فالشرط هو حصول البيعة ،وأن يكون حصوهلا عن رضا واختيار ،سواء كان من حصلت له
البيعة هو احلاكم والسلطان ،أو مل يكن".
ويضيف ":إذا مل يكن للمسلمني دولة خالفة وال خليفة ،وتطبق عليهم أنظمة الكفر وأحكامه –

كما هو احلال اليوم -فقام املسلمون ،أو مجاعة منهم ،أو أصحاب القوة واملنعة فيهم ،يف قطر أو أكثر
من أقطار املسلمني ،فاستولوا على السلطة يف ذلك القطر ،وأزالوا احلاكم الذي حيكمهم بأنظمة الكفر
وأحكامه ،بغية استئناف احلياة اإلسالمية ،والعودة إىل احلكم مبا أنزل اهلل ،فيجوز ملن قاموا باالستيالء
على السلطة أن يرشحوا شخصا من املسلمني املؤهلني ليتوىل احلكم والسلطان ،واجلامعني لشروط انعقاد
اخلالفة ،وأن جيمعوا أهل احلل والعقد يف ذلك القطر أو أكثرهم ،وأن يطلبوا منهم أن يبايعوا هذا
الشخص الذي رشحوه ليكون خليفة ،فيقوم أهل احلل والعقد مببايعته بالرضا واالختيار ،على كتاب اهلل
وسنة رسوله ،فتنعقد له اخلالفة هبذه البيعة ،مث يبايعه املسلمون يف ذلك القطر مبايعة عامة ،مبايعة طاعة
ورضا ،ومن مث يباشر فورا بوضع اإلسالم كامال موضع التطبيق والتنفيذ ،دون تأخري .وبذلك تعود دولة
اخلالفة إىل احلياة ،ويعود تطبيق أحكام اإلسالم وأنظمته إىل الوجود ،وتتحول الدار يف ذلك القطر إىل
دار اإلسالم".
وقد رفض احلزب بشدة االستيالء على السلطة بالقوة ،ومسى ذلك اغتصابا ،وقال ":ان عقد اخلالفة
عقد مراضاة واختيار كسائر العقود ال يتم اال بني عاقدين أحدمها :األمة ،والثاين :احلاكم أو اخلليفة،
فهو عقد حكم ،فإذا فقد فيه أحد العاقدين بطل العقد كليا ،فكان كأي عقد من العقود الباطلة،
ويعترب احلاكم حينئذ مغتصبا للحكم ،كأي مغتصب ،ويطبق يف حقه حكم الغاصب".
وتساءل حزب التحرير عن املوقف من الغاصب املتسلط من غري بيعة من املسلمني وال اختيار منهم
وحكم باالسالم ،فهل جيب اخلروج عليه؟ مث نقل آراء بعض العلماء الذين أوصوا بالصرب وطاعة احلاكم
الظامل 1.ولكنه أخذ عليهم اجلمع يف البحث بني عدة مسائل ،كالبحث يف احلاكم الظامل ويف أئمة
 - 1نقل ابن التني عن الداودي قال ":الذي عليه العلماء يف أمراء اجلور أنه إن قدر على خلعه بغري فتنة وال ظلم
وجب ،وإال فالصرب" .وقال يف الفتح :وقد أمجع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان املتغلب واجلهاد معه ،وان طاعته
خري من اخلروج عليه ملا يف ذلك من حقن الدماء ،وتسكني الدمهاء ،ومل يستثنوا من ذلك اال إذا وقع من السلطان
الكفر الصريح فال جتوز طاعته يف ذلك ،بل جتب جماهدته ملن قدر عليها كما يف احلديث" .وقال الشوكاين ":وقد
استدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة ومنابذتهم بالسيف ومكافحتهم بالقتال بعمومات من الكتاب

والسنة يف وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وال شك وال ريب أن األحاديث اليت ذكرها املصنف يف هذا
الباب ،وذكرناها أخص من تلك العمومات مطلقا ،وهي متواترة املعىن ،كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة".
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اجلور ويف السلطان املتغلب ،على اعتبار أن كل ذلك مسألة واحدة هي منازعة السلطان ،وقالوا بوجوب
طاعتهم وعدم اخلروج عليهم ،واستدلوا باألحاديث الواردة يف طاعة احلاكم ولو ظلم مثل حديث حذيفة
"تسمع وتطيع لألمري وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فامسع وأطع" (مسلم) يف مقابل من استدل
بعمومات من الكتاب والسنة يف وجوب االمر باملعروف والنهي عن املنكر ،فقالوا هذه األحاديث
أخص من تلك العمومات مطلقا ،أي أنها خصصت العام فتصرف لغير الحاكم  ،ويستثنى منها
الحاكم" .وقالوا ":إن السلطان مستثنى من حكم الغاصب ،ألن أدلة حكم الغاصب عامة،
وجاءت أدلة طاعة الحاكم خاصة ،فهي مخصصة لذلك العموم ،أي مستثناة من ذلك العموم فال
يطبق حكم الغاصب في حق السلطان ،بدليل أن الرسول (ص) يقول يف حديث حذيفة بن اليمان
"يكون بعدي أئمة ال يهتدون هبداي وال يستنون بسنيت ،وسيقوم فيهم رجال قلوهبم قلوب الشياطني يف
جثمان إنس .قال قلت :كيف أصنع يا رسول اهلل إن أدركت ذلك؟ قال :تسمع وتطع لألمري وإن
ضرب ظهرك وأخذ مالك فامسع وأطع"( .مسلم) فهذا مخصص لعموم أدلة الغصب بل لعموم أدلة
كل األحكام ،يستثنى منها الحاكم ،فال خيرج عليه الغتصاب السلطة ،فال يطبق يف حقه حكم
الغاصب .بدليل ما نقله الشوكاين  ،قال ":وحكى ابن املنذر عن الشافعي أنه قال :من أريد ماله أو
حرميه أو نفسه فله املقاتلة ،وليس عليه عقل ،وال دية ،وال كفارة ،قال ابن املنذر :والذي عليه أهل العلم

أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغري تفصيل ،إال أن كل من يحفظ عنه من علماء
الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان لآلثار الواردة باألمر بالصبر على جوره وترك القيام
عليه" .انتهى .فهذا يدل على أهنم يستثنون احلاكم حىت لو كانت املسألة من باب الغصب.
ورغم اعتاف حزب التحرير بتلك األحاديث ،وإميانه بتخصيصها للعموم الوارد يف الكتاب والسنة ،إال
أنه فرق بني ارتكاب احلاكم للظلم يف أثناء حكمه ،وبني اغتصاب السلطة من البداية ،وقال":إن
األدلة الخاصة التي تستثني الحاكم انما هي في حق الحاكم ،إذا كان حاكما ،ولكن مغتصب
السلطة حين ارتكب جريمته لم يكن حاكما ،بل كان شخصا عاديا من الناس ،فاغتصبها وهو
ليس بحاكم ،وبعد اغتصابها صار حاكما ،فال تنطبق عليه األحاديث ،ألن اجلرمية قد ارتكبت من
قبله وهو ليس حباكم ،ولذلك ال تنطبق عليه أحاديث األمر بالصرب على أئمة اجلور ،وينطبق عليه حكم

وقال النووي يف شرح حديث عبادة على عبارة "إال أن تروا كفرا صراحا" :املراد بالكفر هنا املعصية ،ومعىن احلديث  :ال
تنازعوا والة األمر يف واليتهم وال تعتضوا عليهم إال أن تروا منهم منكرا حمققا تعلمونه من قواعد االسالم ،فإذا رأيتم
ذلك فانكروه عليهم ،وقولوا باحلق حيثما كنتم" .وقال يف الفتح تعقيبا على كالم النووي ":وقال غريه إن كانت املنازعة
يف الوالية فال ينازعه مبا يقدح يف الوالية إال إذا ارتكب الكفر ،ومحل رواية املعصية على ما إذا كانت املنازعة فيما عدا
الوالية ،فإذا مل يقدح يف الوالية نازعه يف املعصية ،بأن ينكر عليه برفق ويتوصل اىل تثبيت احلق له بغري عنف ،وحمل
ذلك إذا كان قادرا".
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الغاصب ،وال يدخل يف االستثناء .وهلذا فانه يطبق يف حقه مغتصب السلطة من األمة بالقوة حكم
الغاصب ،وال كالم".
ومتسك حزب التحرير بوجوب رد الغاصب ما غصبه لصاحبه وتغليظ العقوبة عليه ،وجبواز مقاتلته لرده
عن أخذ املغصوب ،والستجاعه منه قتاال بالسيف ،ولو أدى لقتله .واستدل على ذلك مبا روي عن
السائب بن يزيد  ،عن أبيه ،قال قال رسول اهلل (ص) ":ال يأخذن أحدكم متاع صاحبه جادا وال العبا،
وإذا وجد أحدكم عصا صاحبه فلريددها عليه" (أمحد) وعن احلسن عن مسرة عن النيب (ص) قال :على
اليد ما أخذت حىت تؤديه" (ابن ماجة) وأما الدليل على مقاتلة الغاصب بالسيف ملنعه من الغصب
والستداد املغصوب ما رواه مسلم وأمحد عن أيب هريرة قال :جاء رجل اىل رسول اهلل (ص) فقال :يا
رسول اهلل أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مايل؟ قال فال تعطه مالك؟ قال :أرأيت إن قاتلين؟ قال :قاتله،
قال :أرأيت إن قتلين؟ قا ل :فأنت شهيد ،قال :أرأيت إن قتلته؟ قال :هو يف النار" (مسلم) ويف رواية":
يا رسول اهلل أرأيت إن عدي على مايل ،قال :فانشد باهلل ،قال فإن أبوا علي ،قال :فانشد باهلل ،قال:
فإن أبوا علي؟ قال :فانشد باهلل .قال فإن أبوا علي ،قال :فقاتل ،فان قتلت ففي اجلنة ،وان قتلت ففي
النار" (النسائي) ففي هذا احلديث طلب جازم مبقاتلة الغاصب ،أي غاصب ،بداللة قوله (ص) فإن
قتلت ففي اجلنة ،وإن قتلت ففي النار ،وهي وإن صرفت عن الوجوب مبقاتلة غاصب املال لوجود قرينة
مانعة من الوجوب ،وهي أن ملالك املال أن يسامح الغاصب مباله ،إال اهنا باقية على الوجوب مبقاتلة
غاصب السلطة بقرينة مقاتلة الصحابة ليزيد".
وقال ":هذا هو حكم الغاصب ،وهذه أدلته وهذا هو حكم من يأخذ السلطة بالقوة من غير أن
تعطيه إياها األمة ،فكل من يقدم على اغتصاب السلطة وأخذها بالقوة من غير ان تعطيه إياها
األمة ،وهو السلطان المتغلب ،إذا لم تبايعه بالرضا واالختيار فحكمه أن يقاتل بالسيف ،حتى
يمنع من اغتصاب السلطة ،وحتى تسترد منه وتعاد لألمة".

واستشهد مبوقف الصحابة من جرمية اغتصاب السلطة ألول مرة يف االسالم ،تلك اجلرمية اليت ارتكبها
معاوية البنه يزيد ،وارتكبها يزيد حني تسلم احلكم بالفعل ..وأخذ السلطة والبيعة بالقوة .وذلك حني
ثار كبار الصحابة على السلطان املتغلب  ،ومل يسكتوا عليه  ،بل نازعوه وقاوموه وخلعوه كما فعل عبد
اهلل بن الزبري واحلسني بن علي وأهل املدينة الذين مل يكتفوا باالنكار واالمتناع عن البيعة  ،كما حصل
منهم جتاه معاوية ،بل شهروا بوجهه السيف وأعلنوا عليه القتال.
ولفت احلزب هنا إىل موقف الصحابة من معاوية ،حيث مل يقاتلوه على اغتصاب السلطة بل اكتفوا باالنكار واملقاومة،
ألن معاوية كان حاكما وتوىل أخذ البيعة ليزيد وهو حاكم ،أي ارتكب هذا العمل وهو حاكم ،والحاكم مستثنى من

عموم أدلة الغصب باألحاديث الواردة في طاعته ،مثل حديث حذيفة "تسمع وتطيع ،وإن ضرب ظهرك وأخذ

مالك فامسع وأطع" والحاكم ال يحل قتاله مهما عمل ،إال يف حالة واحدة ،إذا أظهر الكفر البواح ،ألن هذه الحالة

8

جاء بها النص ،وما عداها ال يجوز ،ألحاديث الطاعة والصبر على جور األئمة ،ولذلك مل يقاتله الصحابة واكتفوا

باالنكار بالقول .أما لو ارتكب هذه الفعلة النكراء ولم يكن حاكما فانه يقاتل بالسيف أي السالح.

 -8انتخاب مجلس الشورى
وهو صيغة متطورة عن (أهل احلل والعقد) يرى حزب التحرير أهنم جيب أن يأتوا عن طريق االنتخاب
وليس التعيني  ،ويعطيهم دورا أكرب مما كان هلم يف التاريخ اإلسالمي ،أي دورا إلزاميا وليس استشاريا
فقط ،ولو أن احلزب يفصل يف األمور فيعطي احلق جمللس الشورى أن يفرض رأيه يف بعض األحيان،
ويعطي اخلليفة احلق يف فرض رأيه يف أمور معينة.
وحول انتخاب جملس الشورى يقول احلزب يف الدستور الذي يقتحه للمسلمني ":ينتخب أعضاء
جملس األمة انتخابا .ولكل من حيمل التابعية إذا كان بالغا عاقال احلق يف أن يكون عضوا يف جملس
األمة ،رجال كان أو امرأة ،مسلما كان أو غري مسلم ،إال ان عضوية غري املسلم قاصرة على إظهار
الشكوى من ظلم احلكام أو من إساءة تطبيق اإلسالم" .ويقول يف موضع آخر":ينتخب أعضاء جملس
األمة انتخابا ،وال يعينون تعيينا ،وذلك أهنم وكالء يف الرأي عن الناس ،والوكيل إمنا خيتاره موكله ،وال
يف رض الوكيل على املوكل مطلقا ،والن أعضاء جملس األمة ممثلون للناس أفرادا ومجاعات يف الرأي،
ومعرفة املمثل يف البقعة الواسعة ،والقوم غري املعروفني ،ال تتأتى إال ملن خيتاره ممثال له ...وعلى ذلك فانه
يستنبط من كون أعضاء جملس األمة وكالء يف الرأي ،ومن كون العلة اليت وجد من أجلها جملس األمة
هي التمثيل لألفراد واجلماعات يف الرأي واحملاسبة".
وحول إلزامية جملس الشورى يقول ":الشورى واملشورة هي أخذ الرأي مطلقا ،وهي غري ملزمة يف
التشريع ،والتعريف واألمور الفكرية ككشف احلقائق ،ويف األمور الفنية والعلمية ،وتكون ملزمة عند
استشارة اخلليفة يف كل ما هو من األمور العملية واألعمال اليت ال حتتاج إىل حبث وإنعام نظر .واملسائل
اليت تكون فيها الشورى ملزمة عند استشارة اخلليفة يؤخذ فيها برأي األكثرية بغض النظر عن كونه صوابا
أو خطأ ،أما ما عداها مما يدخل حتت الشورى فيتحرى فيها عن الصواب بغض النظر عن األكثرية أو
األقلية".
ويؤكد":أن جملس األمة يتكون من أشخاص ميثلون املسلمني يف الرأي ،لريجع إليهم اخلليفة
الستشارهتم يف األمور ،وهم ينوبون عن األمة يف حماسبة احلكام ...وأن الشورى حق جلميع املسلمني
على اخلليفة ،فلهم عليه أن يرجع إليهم يف أمور الستشارهتم فيها...وكما أن للمسلمني حق الشورى
على اخلليفة ،فانه جيب عليهم حماسبة احلكام على أعماهلم وتصرفاهتم ،واهلل سبحانه وتعاىل فرض على
املسلمني حماسبة احلكام ،وأمرهم أمرا جازما مبحاسبتهم والتغيري عليهم إذا هضموا حقوق الرعية ،أو
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قصروا بواجباهتم حتوها ،أو أمهلوا شأنا من شؤوهنا ،أو خالفوا أحكام اإلسالم ،أو حكموا بغري ما أنزل
اهلل".
وبناء على ذلك يرى حزب التحرير أن جملس األمة له الصالحيات التالية:
أ – استشارة اخلليفة له وإشارته على اخلليفة يف األعمال واألمور العملية املتعلقة برعاية الشؤون يف
السياسة الداخلية ،مما ال حتتاج إىل حبث فكري عميق ،وإنعام نظر
ب -حماسبة اخلليفة على مجيع األعمال اليت حتصل بالفعل يف الدولة...
ج  -إظهار عدم الرضا عن املعاونني والوالة والعمال ،ويكون رأي أكثرية اجمللس يف ذلك ملزما،
وعلى اخلليفة عزهلم يف احلال..
د – انتخاب اخلليفة ،وذلك عرب حصر املرشحني للخالفة من الذين قررت حمكمة املظامل توفر
شروط االنعقاد فيهم .ويقول يف املادة  33من الدستور":إن طريقة نصب اخلليفة هي:
جيري األعضاء املسلمون يف جملس األمة حصر املرشحني هلذا املنصب وتعلن أمساؤهم مث
أ-
يطلب من املسلمني انتخاب واحد منهم.
ب-

تعلن نتيجة االنتخاب ويعرف املسلمون من نال أكثر أصوات املنتخبني".

 – 9عزل الخليفة

وذلك فيما إذا تغريت حال اخلليفة تغريا خيرجه عن اخلالفة ،ويرى احلزب أن العزل يتم عرب حمكمة

املظامل ،اليت يعطيها وحدها احلق يف تقرير ما إذا كانت تغريت حال اخلليفة تغريا خيرجه عن اخلالفة أم
ال ،وبالتايل عزله أو إنذاره.
 -10حرية األحزاب

ويؤكد حزب التحرير على "حق املسلمني يف إقامة أحزاب سياسية حملاسبة احلكام أو الوصول للحكم
عن طريق األمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة اإلسالمية ،وأن تكون األحكام اليت تتبناها أحكاما
شرعية ،وال حيتاج إنشاء احلزب ألي ترخيص".
ويقول ":ملا كان احلاكم عرضة ألن جتافيه التقوى ،كان ال بد من وسيلة مادية جتربه على التنفيذ ،أو
تقصيه عن احلكم ،وتقيم مكانه احلاكم الذي يطبق اإلسالم وحيمل دعوته ،وهذه الوسيلة العملية هي
األمة .ولذلك كان من واجب األمة اإلسالمية إذا رأت حاكما جائرا مستحال حلرم اهلل ،ناكثا لعهد اهلل،
خمالفا لسنة رسول اهلل ،عامال يف عباد اهلل باإلمث والعدوان أن تغري عليه بالقول أو الفعل أو تغريه.
وحتتاج األمة إىل تكتل صحيح على أساس اإلسالم.
وهذا التكتل هو احلزب املبدئي الذي يقوم على أساس اإلسالم.
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ومىت ما قام احلزب وقاد األمة صار هو الرقيب على الدولة ،ألنه األمة أو ممثل األمة .وهو الذي يقودها
وجيعلها تقوم بواجبها ،وهو مناقشة الدولة وحماسبتها ،والتغيري عليها بالقول أو الفعل ،أو تغيريها إذا
خيف على اإلسالم منها.
ويتعسر على األمة أن تناقش أو حتاسب الدولة دون أن يكون هلا حزب يتوىل مركز قيادة األمة جتاه
الدولة ،لوجود صعوبات مجة أمامها ،ال يذللها إال وجود قيادة موحدة تتمثل يف تكتل ،ال يف فرد أو
أفراد .ومن هنا كان لزاما أن يقوم يف األمة حزب سياسي مبدئي .وإذن فان الضمانة احلقيقية لتطبيق
اإلسالم ومحل دعوته وإحسان تطبيقه هي احلزب السياسي اإلسالمي".
 -11وحدة الدولة اإلسالمية
ويف هذا اجملال يقول حزب التحرير":ان الدولة اإلسالمية استمرت يف احلكم دولة واحدة ووحدة
واحدة ،مل تتجزأ ومل تكن دوال ،وإمنا كانت حماوالت للوصل واىل احلكم رغبة يف تنفيذ فهم معني
لإلسالم يف شؤون احلكم ،مث انتهت وظلت اخلالفة واحدة وظلت الدولة اإلسالمية وحدة واحدة".
ويضيف ":لقد كان تعدد فهم اإلسالم وعدم تبين اخلليفة أحكاما معينة يف نظام احلكم  ..أثر يف متكني
بعض احلكام من اخللفاء والوالة من توجيه احلكم وجهة تؤثر يف وحدة الدولة ويف قوهتا ،ولكن ذلك مل
يؤثر يف وجودها ،فقد كانت الوالية العامة للوالة وإعطاؤهم صالحيات واسعة نيابة عن اخلليفة سببا يف
حترك أحاسيس السيادة فيهم ،فصاروا شبه مستقلني يف الوالية ،واكتفوا ببيعة اخلليفة والدعاء له على
املنابر وضرب النقد بامسه وما شابه ذلك من األمور الشكلية .وبقي أمر احلكم يف أيديهم مما جعل هذه
الواليات شبه دول مستقلة ،مثل احلمدانيني والسلجوقيني وغريهم ،إال ان الوالية العامة مل تؤثر يف وحدة
الدولة باعتبارها والية عامة ...ومهما بلغت قوة الوايل مل يكن جيرؤ على عدم االعتاف باخلليفة ،ومل
تكن الدولة اإلسالمية يف يوم من األيام احتاد واليات ،حىت يف أشد عهود استقالل الوالة ،وإمنا كانت
دولة واحدة هلا خليفة واحد ،هو وحده صاحب الصالحية يف كل ناحية من نواحي الدولة يف املركز ،
ويف الواليات ،واملدن والقرى والدساكر على السواء".
وأكد األخ أمحد القصص ،املتحدث باسم احلزب يف لبنان ،يف رساالة خاصاة تعقيباا علاى احلاوار باأن
احلاازب ال يعماال علااى إعااادة اخلالفااة بشااكلها االسااتبدادي الااذي حصاال منااذ بدايااة العهااد األمااوي .وإمنااا
يعماال علااى إعااادة اخلالفااة كمااا شاارعها اإلسااالم ،وكاناات حياااة الرسااول صاالى اهلل عليااه وساالم يف املدينااة
تطبيقااع عمليااع هلااا والتزمهااا بعااده اخللفاااء الراشاادون ،وهااي ليساات ظاااهرة تارخييااة ،وإمنااا هااي أحكااام شاارعية
دلت عليها األدلة الشرعية.
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واشار إىل إدراك احلزب لواقع االستبداد بالسلطة واغتصاهبا منذ بداية العهد األموي وإدراك خطورهتاا
الكبارية ،وعاارض احللااول والضاامانات للحااؤول دون عودهتااا .وقااال":إن خالفنااا األساسااي مع ك ل يس ف ي
تفاصيل نظام الحك م ،وإن ك ان ه ذا الخ الف موج ودام .إنم ا الخ الف الحقيق ي ف ي م نهل التفكي ر.
فبينمااا يبحااث احلاازب يف األدلااة الشاارعية ليأخااذ منهااا األحكااام املتعلقااة بنظااام احلكاام وسااائر أنظمااة احلياااة
واجملتمع والدولة ،ترى أنت أن ال وجود لنظام سياسي يف اإلسالم ،وبالتايل تبحث عان ذلاك النظاام لادى

جتارب األمم األخرى ،وال سيما لدى الغربيني .وهذا متوقع منك حين ت رى أن ال ثق ة بش يء م ن الس نة
المنقول ة ع اان الرس ااول ص االى اهلل علي ااه وس االم ،وه ااو خ ااالف آخ اار بينن ااا وبين ااك ورد ذك ااره يف الن اادوة ال اايت

عقدناها وإياك يف بريوت .وهو اخلالف األهم .وباحملصلة فإناك أخاي الكارمي ال تعارض مشاروعاع إساالمياع،
وإمنااا انضااممت ماان حيااث ال تاادري إىل املسا نياوقني للحضااارة الغربيااة أو جوانااب منهااا علااى األقاال .وإنااين ال
أدري بعااد ذلااك مل تصا نيار علااى تصاادير كتابااك بعناوان "حنااو خالفااة دميقراطيااة"! فمااا داماات اخلالفااة ظاااهرة
تارخيية ال نظاماع إسالمياع ،فلماذا تضعها عنواناع لكتابك؟!
أخااي الكاارمي ،إن اغتصاااب الساالطة واالسااتبداد هب اا كاناات ماان أهاام عواماال تراجااع الدولااة اإلسااالمية
واحنطاااط األمااة ،وقااد حلظهااا احلاازب ضاامن إساااءات تطبيااق اإلسااالم .إال أن عواماال االحنطاااط يف األمااة
أوسااع بكثااري ماان أن ختتصاار يف هااذا اجلانااب .فاااألمم تتخااذ هويتهااا ماان ثقافتهااا وأفكارهااا وأنظمتهااا الاايت
بتلمسااك عواماال النهااوض لألمااة ماان
تطبقهااا ،فااإن هااي باادلت هااذه املكونااات فقااد باادلت هويتهااا .وإنااك ني
الغرب تكون قاد طلبات الاداء للشافاء عوضااع عان الادواء .فالدميقراطياة كانات مان مكوناات هناوض اجملتماع
الغااريب بوصاافه جمتمع ااع يقااوم علااى عقياادة فصاال الاادين عاان احلياااة ،وبالتااايل فااإن كوهنااا ماان عواماال هنااوض
الغرب ال يعين البتة أن تكون من عوامل هنوض األمة اإلسالمية .ذلك أنه ال ميكان أن تتوافاق ماع العقيادة
اإلسااالمية الاايت تنبااين عليهااا أفكارهااا وتنبثااق منهااا أنظمااة خاصااة هبااا .فأناات حااني تقتاابس نظامااع ساااهم يف

هنوض جمتماع ذي هوياة معيناة ،إىل جمتماع ياراد تكويناه هبويتاه اخلاصاة املختلفاة ،تكاون كمان ينقال دمااع مان
ميده بالقوة والعافية".
جسد إىل جسد آخر مغاير له يف فئة الدم ،فيقتله بدل أن ني
وأضاف ":إن ختصيص السنة للكتااب ال ينطباق علياه مادلول "اهليمناة" .إذ التخصايص هاو مان قبيال

التبياني الااذي ذكااره اهلل تعاااىل يف كتابااه العزيااز بقولااه :وأنزلنا إلياك الااذكر لتبااني للناااس مااا ناازل إلايهم ولعلهاام
يتفكا اارون وحنا اان نوافقا ااك يف منا ااع هيمنا ااة السا اانة علا ااى القا اارآن ،ولا ااذلك نا اارفض نسا ااخ القا اارآن بالس ا اانة.
إن وجوب طاعة احلاكم الظامل ال تعين ،فيما نتبناه ،أن تشاركه يف معصيته ،أو أن تنفذ املعصاية الايت أمار
هبااا .وإمنااا يعااين أن تبقااى مطيع ااع لااه يف سااائر أوامااره املوافقااة للشاارع .كمااا أن طاعتااه ال تعااين السااكوت عاان

حماسبته وأماره وهنياه ،وإمناا يبقاى ذلاك واجبااع ،وقاد مسااه الرساول صالى اهلل علياه وسالم جهااداع وصاف قتيلاه
بس ا ا ا ا ا ا اايد الش ا ا ا ا ا ا ااهداء .وبالت ا ا ا ا ا ا ااايل ف ا ا ا ا ا ا ااإن ذل ا ا ا ا ا ا ااك ال يتع ا ا ا ا ا ا ااارض م ا ا ا ا ا ا ااع أم ا ا ا ا ا ا اار اهلل تع ا ا ا ا ا ا اااىل بالع ا ا ا ا ا ا اادل.
قد ورد يف كتبنا أن لكل فرد من أفراد الرعية التظلم لدى حمكمة املظامل علاى اخلليفاة إن رأى مناه ظلمااع،
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ويف ه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااذه احل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااال ف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااإن اخلليف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة ال س ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا االطان ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااه عل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااى حمكم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة املظ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااامل.
وقد ورد أيضااع أن احلااكم إن بلا يف ظلماه حاد الفساق ،فاإن حمكماة املظاامل الايت ال سالطان لاه عليهاا يف

ه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااذه احل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااال أيض ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااع ،حتك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اام بعزل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااه.
إن القااول بعاادم طاعااة احلاااكم الظااامل مطلقااع ،يااؤدي إىل اسااتمرار الفوضااى والتماارد يف الدولااة اإلسااالمية،
ألن حتديد الظلم ليس أمراع ميسوراع لكل النااس ،ولايس حمال اتفااق باني مجايعهم .وإن أخاذنا بعاني االعتباار
أن احلكام هم من البشر غري املعصومني ،فإنه يتوقع باني آوناة وأخارى أن يقاع مانهم خطاأ أو ظلام .وختيال
الواقع لو أننا أحتنا لكل فرد من الرعية إعالن التمرد والعصيان عند أول خطأ أو ظلم .وما أعرفاه أناك مان
الذين رفضوا "نظرية" وجوب أن يكون احلاكم "معصوماع" .وللمناسابة ،فإناه حاىت األنظماة الدميقراطياة الايت
تااردد ذكرهااا يف كتاباتااك ،ال تعطااي الناااس احلااق بااأن خيااالفوا الق اوانني واملراساايم والق ارارات الرمسيااة أو احلااق
بالتمرد واخلروج بالسالح على احلاكم ،إن هو خالف القوانني أو ارتكب ظلماع".
وتقبل حتيايت
أخوك أمحد القصص

ويف مقابل هذه النقاط اإلجيابية  ،وجدت نقاطا أخرى يصر عليها حزب التحرير ،وأرى أهنا تشكل
نقاط ضعف سلبية  ،وهي:
 -1حتليل عوامل اهنيار الدولة اإلسالمية
 -2دعوى استمرار اخلالفة عرب التاريخ
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تضخيم دور اخلليفة مقابل األمة ،والتكيز املبال فيه على مسألة اخلالفة
التشبث بالفكر االستبدادي القدمي
رفض التطور الدميوقراطي واعتباره شركا وكفرا
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التناقض يف االلتزام بشروط البيعة
الدعوة للخنوع للحاكم الفاسق الظامل،
متسكه بأصول املذهب السين القاضية هبيمنة احلديث على القرآن الكرمي
اإلميان بالتوسع اجلغرايف بالقوة

تحليل عوامل انهيار الدولة اإلسالمية
حيث يقوم حزب التحرير بتحليل عوامل اهنيار الدولة اإلسالمية ،وإعادهتا إىل أسباب ثقافية أكثر من
عودهت ا ألسباب سياسية ،ويهمل دور االستبداد يف إضعاف الدولة اإلسالمية ،منذ عهد اخللفاء
الراشدين الذين سقطوا يف الفتنة الكربى ،فيقول":استمر اإلبداع واالجتهاد واالستنباط حىت القرن
اخلامس اهلجري ،احلادي عشر امليالدي ،فأخذ اإلبداع يضعف واالجتهاد يقل ،فأدى ذلك إىل ضعف

كيان الدولة ،مث كانت احلروب الصليبية فشغل املسلمون هبا إىل ان انتهت بانتصار املسلمني ،فجاء
املماليك وحكموا وهم ال يقدرون االجتهاد ،وال يعنون باألفكار ،فزاد الضعف الفكري واستتبعه
الضعف السياسي .وزاد الطني بلة غزو التتار وطرحهم كتب اإلسالم يف دجلة وقضاؤهم على ثروة فكرية
هائلة ،فكان هذا الضعف الفكري الذي أوقف االجتهاد ،واقتصر حبث املسائل املستجدة على إصدار
الفتاوى وتأويل النصوص ،فهبط املستوى الفكري يف الدولة ،وأدى إىل هبوط املستوى السياسية ،مث جاء
العثمانيون وتسلموا احلكم يف الدولة اإلسالمية وشغلوا بالقوة العسكرية وبالفتوحات ...ولكن املستوى
الفكري مل يرتفع".
ويضيف ":أدرك أعداء اإلسالم أهنم لن يستطيعوا إضعاف الدولة ما دام اإلسالم قويا يف نفوس
املسلمني قويا يف فهمه قويا يف تطبيقه ،فعمدوا إىل إجياد الوسائل اليت تضعف فهم املسلمني له وتضعف
تطبيقهم ألحكامه .أما الوس ائل اليت استعملوها إلضعاف فهمه فكثرية ،منا ما يتعلق بنصوصه ومنها ما
يتعلق باللغة اليت يؤدي هبا ،ومنها ما يتعلق بانطباقه على واقع احلياة ،فقد عدموا إىل األحاديث النبوية
يدسون فيها أحاديث مكذوبة مل يقلها الرسول (ص) ولكنهم زوروها وضمنوها معاين غري إسالمية
ومف اهيم تناقض اإلسالم حىت يأخذها املسلمون ويعملوا فيها فيبعدوا عن اإلسالم ،وبالفعل كذبوا على
الرسول (ص) أحاديث كثرية دسوها بني األحاديث وأشاعوها بني الناس ،غري أن املسلمني فطنوا هلؤالء
الزنادقة وقضوا على مؤامراهتم فهب العلماء جيمعون احلديث ويضعون تاريخ رواته وأوصافهم ويبينون
احلديث الصحيح من الضعيف من املكذوب...حىت أصبح بإمكان املسلم إذا تتبع احلديث أن يعرف
صحته من ضعفه من كذبه  ،مبعرفة سنده ومتنه" .ويشري إىل تدهور اللغة العربية وكيف " أدى إىل وقف
االجتهاد وصار ال ميكن استنباط األحكام ملن ال يعرف هذه اللغة ،فانفصلت اللغة العربية عن اإلسالم،
واضطرب على الدولة فهم األحكام ،وبالطبع اضطرب عليها تطبيقه ،فكان لذلك أثر كبري يف الدولة
أضعفها وأضعف فهم احلوادث املتجددة ،مما جعل املشاكل اليت حتدث ال تعاجل أو تعاجل معاجلة غري
صحيحة ،فجعل هذا أمام الدولة مشاكل تتاكم إىل أن سببت هلا اهلزال واالضمحالل.
أما بالنسبة النطباق اإلسالم على وقائع احلياة فقد عمدوا يف القرون األوىل إىل حماولة التوفيق بني
الفلسفة اهلندية واإلسالم ،وفسر الزهد يف الدنيا وطلب اآلخرة ،بالتقشف وتعذيب اجلسد ،فصرف
الكثريين عن مباهج احلياة وعن خوض غمارها ...مث كان الغزو الثقايف من الغرب لبالد املسلمني حيمل
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حضارة تناقض حضارة اإلسالم ،ويوهم املسلمني أنه أخذها منهم ،ويأتيهم بأنظمة تناقض نظام
اإلسالم ،ويوهم املسلمني أهنا تتفق مع أحكام اإلسالم ،ويعطيهم قوانني تناقض األحكام الشرعية،
ويبني للمسلمني أهنا ال ختالف اإلسالم ،فأثر ذلك يف املسلمني تأثريا كبريا ،أدى إىل أن تتحكم فيهم
احلضارة الغربية ،فريون احلياة بأهنا املنفعة ،وأدى إىل أن يأخذوا ببعض األنظمة الغربية يف الدولة
العثمانية ،فيؤولوا الربا ويفتحوا املصارف ،وأدى إىل أن يأخذوا القوانني الغربية ،فيعطلوا احلدود الشرعية
ويأخذوا من الغرب قوانني العقوبات ،فكان هذا العمل طامة كربى على الدولة أبعدها عن احلكم
باإلسالم ،وان كانت قد تذرعت بالفتاوى يف جواز هذه األعمال ،فكان بعدها هذا قد أضعف فيها
حرارة اإلميان ،وبالطبع صارت تسري على غري هدى ،فأدى ذلك إىل الضعف واالحنالل.
هذا من ناحية الفهم ،أما من ناحية التطبيق فقد تظافرت عدة عوامل أدت إىل إساءة التطبيق ،منها أن
األحزاب السياسية اليت كانت ترى أن رأيها هو الذي جيب أن ينفذ فقد اختذت األعمال احلربية طريقة
للوصول إىل احلكم لتطبق رأيها ،ومل تتخذ األمة طريقة لذلك ،فقام العباسيون واستولوا على فارس
والعراق واختذوها نقطة ارتكاز لينتقلوا منها حىت استولوا على الدولة ليكون احلكم يف بين هاشم ،مث كان
الفاطميون الذين اختذوا مصر  ،وأقاموا فيها دولة ليتخذوا منها نقطة ارتكاز ينتقلون منها ليستولوا على
الدولة اإلسالمية ليكون احلكم قائما على األفكار اإلمساعيلية املخالفة للشرع ،فأوجدوا يف احلالة األوىل
صدمة أوقفت الفتوحات عند حد ،وشغلت الدولة بالداخل ،وأوجدوا يف احلالة الثانية صراعا بني دولتني
مما جعل املسلمني يعيشون يف دولتني يف حني أنه ال جيوز أن يكون للمسلمني أكثر من دولة واحدة،
فكان لذلك أثر يف إضعاف الدولة ،ويف وقوفها عن الفتح وعن محل الدعوة .إال أن الذي أدى إىل اختاذ
األحزاب السياسية هذه الطريقة هو ما حصل من اخللفاء األمويني من اتباع طريقة العهد للخليفة مث
البيعة له  ،مما مل جيعل األمل موجودا يف انتظار البيعة واالعتماد عليها يف الوصول إىل احلكم ،فقد عهد
معاوية إىل ابنه يزيد وأخذ البيعة له  ،مث صار كل خليفة يعهد إىل من بعده ،مث يبايعه الناس ،وهذا وجه
املسلمني ملبايعة من يعهد إليه باخلالفة ،وقلما يبايعون شخصا آخر فحملت هذه الطريقة األحزاب
السياسية ألن تتخذ القوة طريقة للوصول إىل احلكم .ومع أن العهد طريقة اختذها أبو بكر يف عهده إىل
عمر ،إال أن إساءة تطبيقها أدى إىل هذه النتائج ،فأبو بكر أخذ رأي املسلمني فيمن يكون خليفة
بعده ،وظهر من املذاكرة أن املرشحني للخالفة حمصورون بعلي وعمر ،مث كان العهد لعمر فانتخب،
وبعد وفاة أيب بكر حصلت البيعة لعمر ،وهذا أمر شرعي ،غري أن اخللفاء الذين عهدوا فيما بعد لغريهم
قد أساءوا تطبيق هذه الطريقة ،فجعلوا العهد ألبنائهم أو إخواهنم أو من أسرهتم ،وجعلوه ألكثر من
واحد يف بعض األحيان ،فكانت إساءة التطبيق هذه سببا يف حرمان املسلمني من بيعة من يريدون،
فأدى إىل ضعف الدولة ،غري أن هذا مل يؤثر يوم كانت الدولة قوية ،ولكنه ظهر أثره فيما بعد حني
ضعفت الدولة".
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على أن األمر يف الدولة مل يقتصر على أمر بيعة اخلليفة ،بل تعدى ذلك إىل الوالة ،فان سكوت الدولة
العباسية على عبد الرمحن الداخل يف األندلس وتركها له يستقل فيها ،قطع من الدولة اإلسالمية جزءا
يدار إدارة منفردة من قبل والة أطلقوا على أنفسهم فيما بعد اسم أمري املؤمنني ،وانه وان كانت األندلس
مل تنفصل عن جسن الدولة ومل ينفصل املسلمون فيها عن باقي املسلمني ،وظلوا جزءا من األمة
اإلسالمية ولكنها مع ذلك كانت منفصلة اإلدارة ،فادى ذلك إىل تسرب الضعف هلا مما سهل استيالء
الكفار عليها وأخذهم هلا والدولة اإلسالمية يف عنفوان جمدها وأوج قوهتا ،ومل تستطع أن تدفع عنها
عادية األعداء لالحنالل الذي كان يف كيان األندلس .هذا يف املغرب ،أما يف املشرق فإن إعطاء الوالية
العامة للوالة ،وجعل الصالحيات الواسعة هلم حرك فيها أحاسيس السيادة وأطمعهم ،فاستقلوا باإلدارة
الداخلية ،ورضي اخلليفة منهم ذلك ،واكتفى بالدعوة له على املنابر ،ويف صدور براءة التعيني منه ،ويف
ضرب النقد بامسه ،وإرسال اخلراج له فكانت الواليات يف استقالهلا الداخلي تشبه الدويالت ،كما كان
احلال مع السلجوقيني واحلمدانيني وغريهم ،وهذا أيضا كان من أسباب الضعف..
وتتخلص عوامل ضعف الدولة اليت سببت ذهاهبا يف عاملني اثنني :ضعف فهم اإلسالم ،وإساءة
تطبيقه ،ولذلك فان الذي يعيد دولة اإلسالم هو فهم اإلسالم فهما صحيحا ،والذين حيفظ قوة الدولة
هو استمرارها على الفهم الصحيح لإلسالم ،وإحساهنا تطبيقه يف الداخل ومحل دعوته إىل اخلارج".
ويالحظ هنا أن حزب التحرير بالرغم من مالمسته لعامل الصراع على السلطة ،إال أنه مل يتحدث
بصراحة عن موضوع اغتصاب السلطة بالقوة واحملافظة عليها يف العائلة اخلاصة ،وتوريثها لإلخوان
واألبناء ،وعزى سقوط الدولة اإلسالمية إىل سوء فهم اإلسالم وعدم تطبيقه بصورة سليمة ،بينما كان
ينبغي التوقف عند عامل االستبداد طويال ،وإعادة بقية الظواهر اليت اعتت اجملتمع اإلسالمي إليه،
وذلك ألن االحنطاط والتخلف مل يبدأ يف جسد الدولة اإلسالمية من القرن اخلامس ،وإمنا بدأ يف عهد
الصحابة الذين انغمسوا يف الفتنة ،لغياب الدستور الدميوقراطي الصحيح لديهم يف معاجلة األزمات
السياسية مثل األزمة اليت عصفت يف عهد عثمان الذي طالبه الصحابة واملسلمون باالستقالة فرفض مما
أدى إىل مقتله ،مث اختالف الصحابة فيما بينهم حول اخلليفة اجلديد وكيفية انتخابه.
وبدال من اعتاف حزب التحرير باألزمة الدستورية يف الفتنة الكربى ،وما تالها من حروب كحرب
اجلمل وصفني والنهروان ،ومقتل احلسني يف كربالء ،وواقعة احلرة ،وقصف الكعبة املشرفة باملنجنيق،
وسلسلة احلروب الدموية والثورات اليت تفجرت يف العهد األموي والعباسي ،فان حزب التحرير يقفز إىل
القرن اخلامس اهلجري ليتحدث عن الضعف الفكري ،فيقول":لقد بدأ الضعف الفكري يف الدولة
اإلسالمية منذ القرن اخلامس اهلجري حني قام بعض العلماء ينادون بسد باب االجتهاد ،وكان ذلك
نذير ضعف الدولة ،ومع أنه وجد بعد ذلك جمتهدون ،غري أن الضعف الفكري أخذ يستفحل ،فأثر
ذلك يف كيان الدولة ،حىت تسرب التفكك إليه ،واستوىل عليه الوهن".
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مث ينتقل إىل حتليل النهضة األوربية يف القرون األخرية ،فيعتف بدور العامل الدميوقراطي الذي ساهم يف
استقرار الدول األوربية ووفر مناخا خصبا لتقدم العلوم وحركة املال ،فيقول":بدأت اليقظة يف أوربا،
وبدأت تظهر نتائجها وبدأت تظهر على املسلمني نتائج اجلمود الفكري وسوء التطبيق لإلسالم ،وذلك
أن القرن التاسع عشر شاهد انقالبا خطريا يف األفكار األوربية على أثر اجملهود العظيم الذي بذله
الفالسفة والكتاب واملفكرون ،والتغيري الشامل الذي طرأ على الفكر األوريب إلحياء الشعوب ،فنشأت
احلركات املتعددة اليت كان هلا أثر يف إحداث آراء جديدة يف وجهة النظر يف احلياة ،وكان من أهم ما
وقع تعديل األنظمة السياسية والتشريعية ومجيع أنظمة احلياة ،فقد زال شبح امللكية املستبدة تدرجييا يف
أوربا ،وحلت حملها أنظمة حكومية جديدة قائمة على احلكم النيايب وسيادة األمة ،فكان هلذا أثر كبري
يف توجيه النهضة األوربية ،كما كان االنقالب الصناعي الذي ظهر يف هذا القرن يف أوربا األثر الفعال.
كما ظهرت االختاعات املتعددة .فكان لذلك يف جمموعه األثر الفعال يف تقوية أوربا ويف تقدمها
الفكري واملادي ،وكان من جراء هذه القوى املادية والتقدم العلمي أن رجحت كفة العامل األوريب على
العامل اإلسالمي يف املوقف الدويل رجحانا عظيما".
ويضيف":وكان سبب هذا االنقالب السياسي يف حالة أوربا حماولة املفكرين فيها الوصول إىل نظام
للحياة .وقد كان اختاذهم وجهة نظر معينة يف احلياة واعتناقهم عقيدة معينة ،وبناء النظام على أساسها،
هو الذي قلب مفاهيم األشياء عندهم وقلب مراتب القيم لديهم ،مما أدى إىل االنقالب العام يف احلياة،
ومما ساعد على وجود االنقالب الصناعي العظيم .خبالف احلال يف العامل اإلسالمي أو يف الدولة
العثمانية اليت كانت تتزعمه ،فإهنا بدل أن تنظر ألوضاعها النظرة الصحيحة ...أصبتها حرية وقلق
ووقفت جامدة..ألن األفكار اإلسالمية مل تكن واضحة لديها ،فلم تكن هلا مفاهيم حمددة ،وعدم
متييزهم بني العلم والصناعات واالختاعات مما حيثهم اإلسالم على أخذها ،وبني الفلسفة واحلضارة
والفكر مما مينعهم اإلسالم من أخذها" .ويضرب لذلك مثال ،فيقول":حني ظهرت املطابع وعزمت
الدولة على طبع القرآن الكرمي حرم الفقهاء حينئذ طبعه ،وصاروا يفتون بتحرمي كل جديد ،وتكفري كل
من يتعلم العلوم الطبيعية واهتام كل مفكر بالزندقة واإلحلاد".
ورغم أن حزب التحرير يقول ":إن مجهرة الناس كانت حتمل فكرة حماولة التوفيق بني اإلسالم والثقافة
والعلوم واحلضارة واملدنية اليت حيملها الغرب" .إال أنه يدين تلك احملاولة ويعزوها إىل االستعمار ،ويقول":
إن الغرب جنح يف نشر هذه الفكرة حىت سادت ومحلتها مجهرة الناس وال سيما املتعلمني ،وكثري منهم من
الفقهاء والعلماء ،وكانوا يسموهنم علماء عصريني ،وأطلق عليهم أهنم مصلحون ،ونظرا للتناقض احلقيقي
بني احلضارة الغربية واحلضارة اإلسالمية وللتباين الواضح بني الثقافة الغربية وما تتضمنه من معان تتعلق
بوجهة النظر يف احلياة ،وبني الثقافة اإلسالمية وما تتضمنه من معان تتعلق بطريقة احلياة ،نظرا هلذا
التناقض مل ميكن التوفيق بني ما يف اإلسالم وما يف األفكار الغربية ،فأدى ذلك إىل بعد هؤالء عن
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اإلسالم ،وقرهبم من األفكار الغربية بشكل مشوش ،فعجزوا عن فهم أفكار الغرب وابتعدوا عن
اإلسالم".
ومن الواضح أن حزب التحرير يقصد الدميوقراطية اليت حاول بعض اإلصالحيني تطبيقها يف الدولة
العثمانية ففشلوا ،ورمبا يعزو إليها سبب اهنيار الدولة العثمانية ،دون أن يتحدث عن االستبداد الذي
كان يضرب بأطنابه يف ربوع الدولة ،والذي أدى إىل ضعفها ومتزقها واهنيارها فيما بعد.
وعندما يعجز حزب التحرير عن مالحظة دور االستبداد يف ضعف واهنيار الدول اإلسالمية عرب
التاريخ ،ويركز على العامل الفكري والثقايف ،فانه سوف يعجز بالطبع عن تقدمي احللول الناجعة لألزمة
الكربى اليت يعيشها املسلمون اليوم ،وبدال من التفكري بالدميوقراطية كحل لبناء الدولة اإلسالمية والقضاء
على أزمة الصراع السياسي املسلح املزمنة ،فان حزب التحرير سوف يقدم الداء كدواء للشفاء من مرض
التخلف واالحنطاط ،ويقتح العودة لنظام اخلالفة االستبدادي الذي نشأ يف التاريخ على أساس أنه ميثل
الصورة احلقيقية للنظام السياسي يف اإلسالم ،أو خشبة اخلالص اليت ال ميكن النجاة والنهوض بدوهنا يف
املستقبل.
نظام الخالفة
يقول حزب التحرير":ان شكل احلكم يف اإلسالم شكل فريد متميز خيتلف عن مجيع أنظمة احلكم
املوجودة يف العامل ،فال يسمح مبفهوم (الدميوقراطية) أن يُتبىن يف الدولة ،ألنه غري منبثق عن العقيدة
اإلسالمية ،فضال عن خمالفته للمفاهيم املنبثقة عنها" .ويضيف":شكل احلكم يف اإلسالم ليس ملكيا
 ...وكذلك ليس هو نظاما مجهوريا .فالنظام اجلمهوري يقوم يف أساسه على النظام الدميوقراطي ،الذي
تكون السيادة فيه للشعب ،فالشعب فيه هو الذي ميلك حق احلكم وحق التشريع فيملك حق اإلتيان
باحلاكم ،وحق عزله ،وميلك حق تشريع الدستور والقوانني ،وحق إلغائهما وتبديلهما وتعديلهما .بينما
يقوم نظام احلكم اإلسالمي يف أساسه على العقيدة اإلسالمية ،وعلى األحكام الشرعية .والسيادة فيه
للشرع ال لألمة ،وال متلك األ مة فيه وال اخلليفة حق التشريع ،فاملشرع هو اهلل سبحانه ،وإمنا ميلك اخلليفة
أن يتبىن أحكاما للدستور والقانون من كتاب اهلل وسنة رسوله .كما ال متلك األمة فيه حق عزل اخلليفة،
والذي يعزله هو الشرع ،لكن األمة متلك حق تنصيبه ،ألن اإلسالم قد جعل السلطان واحلكم هلا،
فتنيب عنها من ختتاره وتبايعه".

ويشرح حزب التحرير مفهومه لنظام اخلالفة الفريد بالقول ":إن نظام اخلالفة ال يوجد فيه وزراء ،وال
جملس وزراء مع اخلليفة باملعىن (الدميوقراطي) هلم اختصاصات وصالحيات ،وإمنا فيه معاونون وهم وزراء
يعينهم اخلليفة ليعاونوه يف حتمل أعباء اخلالفة ،والقيام مبسئولياهتا .وهم وزراء تفويض ووزراء تنفيذ ،وحني
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يتأسهم اخلليفة يتأسهم بوصفه رئيسا للدولة ،ال بوصفه رئيسا للوزراء ،أو رئيسا للهيئة التنفيذية ،ألنه ال
يوجد معه جملس للوزراء له صالحيات ،فالصالحيات كلها للخليفة ،واملعاونون إمنا هم معاونون له يف
تنفيذ صالحياته .هذا فضال عن أن النظام اجلمهوري بشكليه الرئاسي والربملاين يكون فيه رئيس
اجلمهورية مسئوال أمام الشعب ،وأمام ممثليه ،وميلك فيه الشعب وممثلوه حق عزله ،ألن السيادة فيه
للشعب ،وهذا خبالف إمارة املؤمنني ،فإن أمري املؤمنني ،وإن كان مسؤوال أمام األمة وأمام ممثليها،
وحياسب من األمة وممثليها ،إال أن األمة ال متلك حق عزله ،وبالتايل فإن ممثليها ال ميلكون حق عزله ،وال
يعزل إال إذا خالف الشرع خمالفة تستوجب عزله ،والذي يقرر ذلك إمنا هو حمكمة املظامل.
والنظام اجلمهوري سواء أكان رئاسيا ،أم برملانيا ،فإن الرئاسة فيه حمددة بزمن معني ال تتعداه .بينما
نظام اخلالفة ال حيدد فيه للخليفة زمن معني ،وإمنا حتديده بتنفيذ الشرع ،فما دام اخلليفة قائما بالشرع
مطلقا على الناس يف حكمه أحكام اإلسالم املأخوذة من كتاب اهلل وسنة رسوله فإنه يبقى خليفة مهما
طالت مدة خالفته..وعلى ذلك فال جيوز مطلقا أن يقال إن نظام اإلسالم نظام مجهوري ،أو أن يقال :
اجلمهورية اإلسالمية ،لوجود التناقض الكبري بني النظامني يف األساس الذي يقوم عليه كل منهما،
ولوجود اخلالف بينهما يف الشكل والتفاصيل...واحلاصل أن نظام احلكم يف اإلسالم نظام خالفة".
ويرفض حزب التحرير استعمال حىت كلمة "وزير" باملعىن الذي يريده الناس اليوم ،ألنه اصطالح
غريب ،ويراد به عمل حكم معني ،وهو مل يعرفه املسلون وخيالف نظام احلكم يف اإلسالم ،ألن املعاون
الذي مساه الرسول وزيرا ال خيتص بعمل معني ،بل هو معاون يفوض إليه اخلليفة القيام جبميع األعمال
تفويضا عاما ،وال يصح اختصاصه بعمل معني.
ويقوم حزب التحرير بشرح تصوره لنظام اخلالفة ،فيقول":تقوم الدولة على مثانية أجهزة وهي اخلليفة،
ومعاون التفويض ،ومعاون التنفيذ ،وأمري اجلهاد ،والوالة والقضاة ،ومصاحل الدولة ،وجملس األمة ،فإذا
استكملت الدولة هذه األجهزة الثمانية استكمل جهازها ،وإذا نقص واحد منها نقص جهازها ،ولكنها
تبقى دولة إسالمية وال يضرها نقص شيء من اجلهاز ما مل يكن اخلليفة ،ألنه األساس يف الدولة.
أما قواعد احلكم يف الدولة اإلسالمية فهي أربع قواعد :نصب خليفة واحد ،وأن يكون السلطان لألمة،
وأن تكون السيادة للشرع ،وأن يتوىل اخلليفة وحده تبين األحكام الشرعية أي جعلها قوانني ،فإذا نقصت
قاعدة واحدة من هذه القواعد كان احلكم غري إسالمي ،بل ال بد من استكمال هذه القواعد األربع
مجيعها .واألساس يف الدولة اإلسالمية هو اخلليفة ،وما عداه نائب عنه أو مستشار له ،فالدولة
اإلسالمية هي خليفة يطبق اإلسالم ،واخلالفة أو اإلمامة هي استحقاق تصرف عام على املسلمني ،و
هي ليست من العقائد بل هي من األحكام الشرعية ،إذ هي من الفروع املتعلقة بأفعال العباد".
الصالحيات المطلقة للخليفة
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وبالرغم من تبين حزب التحرير ملقولة نيابة اخلليفة عن األمة يف احلكم والسلطان ،إال أنه يعطي اخلليفة
صالحيات كبرية جدا جتعل منه ديكتاتورا باسم اإلسالم ،حيث يعطيه وحده حق التشريع باسم "حق
تبين اخلليفة لألحكام" ويقول":للسلطان أن حيدث من األقضية بقدر ما حيدث من مشكالت" .ويؤكد

يف مشروع الدستور ،املادة  ": 3يتبىن اخلليفة أحكاما شرعية معينة يسنها دستورا وقوانني ،وإذا تبىن
حكما شرعيا يف ذلك ،صار هذا احلكم وحده هو احلكم الشرعي الواجب العمل به ،واصبح حينئذ
قانونا نافذا وجبت طاعته على كل فرد من الرعية ظاهرا وباطنا".
كما يعطي حزب التحرير "اخلليفة" سلطة اهليمنة على القضاء ،فيقول يف املادة  80من الدستور:
"لرئيس الدولة أن يعني عددا من قضاة املظامل حسب ما حيتاج رفع املظامل مهما بل عددهم" .وهو
الذي يعني ويزل قاضي القضاة ،والقضاة ،باستثناء قاضي املظامل فهو يعينه ،وأما عزله فعليه قيود.
وحيدد صالحيات اخلليفة التنفيذية مبا يلي:
أ  -قيادة اجليش ،وحق إعالن احلرب ،وعقد الصلح واهلدنة ،وسائر املعاهدات .وتعيني قواد
اجليش ورؤساء أركانه وأمراء ألويته ،وهم مجيعا مسؤولون أمامه ،وليسوا مسؤولني أمام جملس األمة.
ب  -رسم سياسة الدولة الداخلية واخلارجية معا ،واملسؤولية عنها.
ج -قبول السفراء األجانب ورفضهم ،وتعيني السفراء املسلمني وعزهلم.
د  -تعيني وعزل املعاونني (الوزراء) والوالة ،وهم مجيعا مسؤولون أمامه ،كما أهنم مسؤولون أمام
جملس األمة.
ها  -تعيني وعزل مديري الدوائر.
و  -تبىن األحكام الشرعية اليت توضع مبوجبها ميزانية الدولة ،وتقرير فصول امليزانية ،واملبال اليت
تلزم لكل جهة ،سواء أكان ذلك متعلقا بالواردات أم النفقات.
ز – اهليمنة على اإلعالم  ،ويف هذا يقول ":إن اإلعالم من األمور املهمة للدعوة والدولة ،فهو
ليس مصلحة من مصاحل الناس تتبع إدارة مصاحل الناس ،بل ان موقعها مباشرة مع اخلليفة كجهاز
مستقل ،شأنه شأن أي جهاز آخر من أجهزة الدولة...ان كثريا من أمور اإلعالم مرتبط بالدولة
ارتباطا وثيقا ،وال جيوز نشره دون أمر اخلليفة .ويتضح ذلك يف كل ما يتعلق باألمور العسكرية ،وما
يلحق هبا كتحركات اجليوش ،أو أخبار النصر أو اهلزمية ،والصناعات العسكرية ،وهذا الضرب من
األخبار جيب ربطه باإلمام مباشرة ليقرر ما جيب كتمانه وما جيب إعالنه".
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وذلك بناء على جتربة اخللفاء السابقني ،وفتاوى بعض الفقهاء الذين كانوا يركزون مجيع السلطات
التشريعية والقضائية والتنفيذية بيد اخللفاء ،دون أن يكون لذلك أي مستند من القرآن الكرمي أو السنة
النبوية .ويرفض حزب التحرير أي تطور دميوقراطي يف هذا اجملال باجتاه تقسيم السلطة ،أو احلد من
سلطات اخلليفة الواسعة.
وإضافة إىل ذلك يرفض احلزب أي حتديد يف مدة حكم اخلليفة ،كما تذهب األنظمة الدميوقراطية،
ويقول":ليس للخليفة مدة حمدودة ،فما دام اخلليفة حمافظا على الشرع منفذا ألحكامه ،قادرا على
القيام بشؤون الدولة ،يبقى خليفة ما مل يتغري حاله تغريا خيرجه عن كونه خليفة ،فإذا تغريت حاله هذا
التغري وجب عزله يف احلال" .ويستند حزب التحرير يف ذلك على بعض األحاديث ،فيقول ":إن نص
البيعة الواردة يف األحاديث جاء مطلقا ،ومل يقيد مبدة معينة ،ملا روي البخاري عن أنس بن مالك عن
النيب (ص) قوله":امسعوا وأطيعوا ،وان استعمل عليكم عبد حبشي ،كأن رأسه زبيبة".
غموض وتناقض في أسس البيعة
ويقع حزب التحرير يف تناقضات كبرية وهو حياول أن يرسم مالمح النظام السياسي "اإلسالمي" أي
"اخلالفة" .وذلك العتماده على تراث الفقهاء الدستوريني السنة السابقني وجتارب أنظمة اخلالفة
التارخيية .وبالرغم من تأثره بالفكر الدميوقراطي احلديث بقوله بانعقاد البيعة على أساس األكثرية ،إال أن
حزب التحرير يعود فيتخلى عن مبدأ األكثرية بتبين شرط غامض هو استيفاء شروط اخلالفة ،اليت قد
خيتلف حوهلا الناس فريى فريق منهم حتققها يف شخص معني ،بينما يرى فريق آخر عدم حتققها يف هذا
وحتققها يف شخص آخر ،وهذا ما يسبب التناحر واالختالف ،فيكون اعتماد األكثرية حال للخالف،
ولكن حزب التحرير يتدد بني األمرين  ،فيقول":ان اجتمع عدة ممن توفرت فيهم صفات اخلليفة

فاخلليفة من انعقدت له البيعة من األكثر ،واملخالف باغ  .هذا ان اجتمعوا يف الوجود ال يف عقد الوالية
لكل منهم ،أما ان انعقدت الوالية لواحد مستوف شروط اخلالفة مث بايع األكثر غريه ،فاألول هو
اخلليفة والثاين جيب رده" .ومل يوضح حزب التحرير من حيدد استيفاء األول لشروط اخلالفة ،ومن ال حيق
له حتديد ذلك.
اشتراط العدالة والتخلي عنها
وما يزيد األمر غموضا هو فشل حزب التحرير يف االلتزام بشروط اخلالفة واعتبار اخلليفة مستوفيا هلا،
فاحلزب من ناحية يشتط "أن يكون اخلليفة عدال عند انتخابه ،فال يصح أن يكون فاسقا .ويؤكد أن
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العدالة شرط الزم النعقاد اخلالفة والستمرارها .ألن اهلل تعاىل اشتط يف الشاهد أن يكون عدال".
ويدعو إىل قتال احلاكم إذا أظهر الكفر البواح ،ويفسر ذلك با" إقامة أحكام الشرع كلها ،ال إقامة
الصالة وحدها ،وهذا من قبيل اجملاز ،من إطالق اجلزء وإرادة الكل" .وهو من ناحية أخرى يطالب
املسلمني بطاعة اخلليفة وان كان ظاملا فاسقا ،ويقول ":الطاعة فرض على املسلمني للحاكم املسلم الذي
يطبق أحكام اإلسالم يف حكمه ،ولو ظلم ،ولو أكل احلقوق ،ما مل يأمر مبعصية ،وما مل يظهر الكفر
البواح .وقد جاءت الطاعة مطلقة غري مقيدة ال حباكم معني ،وال بأمور معينة ،فيكون الواجب طاعة أي
حاكم من املسلمني ،ولو كان ظاملا ،ولو كان فاسقا ،ولو كان يأكل أموال الناس بالباطل ،فان طاعته
واجبة  ،ألن األدلة مطلقة غري مقيدة ،فتبقى على إطالقها" .ويستدل على ذلك بأحاديث تدل على
وجوب طاعة احلاكم ولو ظلم ،ولو كان فاجرا ،ويقول":هذه أحاديث صرحية يف وجوب طاعة احلاكم
مهما عمل ...فال حتل معصية احلاكم مهما فعل ،وحيرم اخلروج عليه ،ومقاتلته مهما حصل منه .روى
ا لبخاري عن عبد اهلل بن عمر أن رسول اهلل (ص) قال ":من محل علينا السالح فليس منا" وال حيل أن
ينازع يف الوالية مهما كان ،إال ما جاء به نص وهو ظهور الكفر البواح .وقد ورد النهي صرحيا عن
مقاتلتهم ،ولو فعلوا املنكر ...فهذه كلها نص يف النهي عن اخلروج على احلاكم ،والنهي عن مقاتلته
والنهي عن منازعته يف واليته ،إىل جانب تلك األحاديث اليت تدل على وجوب طاعته مهما كان جائرا،
ومرتكبا للمنكرات ،وكلها حتث على طاعة احلاكم طاعة مطلقة ،وإذا وردت آيات وأحاديث عامة يف
األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وإزالته باليد ،فإن هذه األحاديث ختصصها وتستثين منها احلاكم،
لذلك كانت طاعة املسلمني للحاكم مطلقة غري مقيدة بقيد إال ما استثين .وقد استثين من وجوب طاعة
احلاكم شيء واحد ،وهو األمر باملعصية ،فإذا أمر احلاكم مبعصية فال طاعة له فيها ،ألن ذلك قد جاء
استثناؤه بالنص ...فهذا دليل على أن املراد باألمر باملعصية ليس فعلها ،بل األمر هبا فقط ،أما لو رأيته
يفعلها فال حيل لك عدم طاعته ،أما إن أمرك أن تعصي اهلل فال تطعه ،إذ ال طاعة ملخلوق يف معصية
اخلالق .هذه هي احلالة الوحيدة املستثناة من الطاعة ،أال وهي األمر باملعصية ،على أن املراد املعصية اليت
ال توجد شبهة أهنا معصية ،كأن أمرك بالربا مثال ،أما لو أمر بشيء يراه حالال ،وأنت تراه حراما فتجب
طاعته ،وال يعترب هذا أمرا مبعصية".
إذن فما معىن اشتاط العدالة للخليفة انعقادا ودواما؟ وإذا مل يسقط عن احلكم بالظلم والفسق واجلور
والفجور فمىت يسقط؟ وهل يصح إطالق اسم خليفة عليه؟ وإذا كان اخلليفة ينتهك أحكام الشريعة
وخيالف عقد البيعة مع األمة فبأي حق يستمر يف السلطة؟ وهل ميكن السيطرة على ردود فعل اجلماهري
املؤمنة واملظلومة وضمان عدم قيامها بالثورة ضد اخلليفة؟ وماذا لو حدث ذلك؟ هل نعطي اخلليفة
الظامل الفاسق احلق بسحق املعارضة وإراقة الدماء؟
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ولست أدري كيف مل ينتبه حزب التحرير إىل هذا التناقض الكبري الذي وقع به ،تقليدا لفقهاء
السالطني السابقني ،واعتمادا على أحاديث مزورة أو ضعيفة ،مما ينسف مشروع اخلالفة الذي يدعو إليه
ويعمل من أجله  ،من اجلذور؟ ورمبا كان ذلك بسبب عدم قيام حزب التحرير بتحليل عوامل سقوط
الدولة اإلسالمية ،والتعرف على أمهها وهي الديكتاتورية والطغيان ،مما مسح له بإعادة تكرار التجربة مرة
أخرى  ،والتمهيد لسقوطها لو قامت يف املستقبل.
ويف هذا السياق أيضا وقع حزب التحرير يف تناقض آخر كبري ،بني إعطاء اخلليفة الصالحيات املطلقة
والواسعة ،وبني قبوله بتفويض اخلليفة لسلطاته كاملة إىل السالطني ،وذلك إقرارا حلاالت سلبية شاذة
سقط فيها اخللفاء العباسيون حتت سيطرة السالطني والوزراء الفرس واألتراك والبويهيني والسالجقة
واملماليك الذين كانوا يهيمنون على السلطة بالقوة ،ويفرضون على اخلليفة أن "يفوضهم" كل صالحياته،
يف مقابل اإلبقاء عليه كرمز فارغ للخالفة يكتفي من اخلالفة بذكر امسه يف خطب اجلمعة فقط.
ويقول":إذا استوزر اخلليفة شخصا ليكون معاونا له يف شؤون احلكم يفوض إليه تدبري األمور تفويضا
عاما نيابة عنه ،وهبذا التفويض يصري الشخص املفوض وزيرا ومعاون تفويض للخليفة ،وتكون صالحياته
كصالحيات اخلليفة ،إال انه ال ميلك هذه الصالحية ذاتيا كاخلليفة ،بل بإسناد الوزارة إليه من اخلليفة
نيابة عنه ،فإذا قال اخلليفة :عينت فالنا وزيرا مفوضا يل أو معاونا مفوضا يل ،أو قال :نب عين فيما إيل
أو ما شاكل ذلك صارت له مجيع صالحيات اخلالفة نيابة عنه ،وقد مساها املاوردي يف األحكام
السلطانية (وزارة التفويض) وعرفها هبذا املعىن  ،فقال( :فأما وزارة التفويض فهي أن يستوزر اإلمام من
يفوض إليه تدبري األمور برأيه وإمضائها على اجتهاده).
هذا هو واقع معاون التفويض .فهو معاون اخلليفة يف مجيع أعمال اخلالفة ،وله صالحية أن يقوم بكل
عمل من أعمال اخلالفة .سواء فوضه اخلليفة به أم مل يفوضه ،ألنه قد فوض تفويضا عاما ،إال انه ال بد
من أن يطالع اخلليفة بكل عمل يقوم به ألنه معاون خليفة وليس خليفة ،فال يستقل وحده ،بل يطالع
اخلليفة بكل عمل صغريا كان أو كبريا ،ألن تدبري أمور احلكم موكول إىل اخلليفة.
وهذا الواقع للمعاون أو الوزير شرعا خيتلف اختالفا تاما عن واقع الوزارة يف النظام (الدميوقراطي) .إذ
الوزارة يف النظام (الدميوقراطي) هي احلكومة ،وهي جمموعة أفراد تقوم بوصفها جمموعة معينة باحلكم،
فإن احلكم عندهم للجماعة ،وليس للواحد ،أي أن اإلمارة مجاعية ،وليست فردية ،فاحلاكم الذي ميلك
صالحية احلكم كلها هو الوزارة.
وال يصح أن يطلق على املعاون للخليفة لفظ وزير ووزارة مطلقا من غري تقييد ،بل يطلق عليه لفظ
معاون وهو معناه احلقيقي .. .وهلذا قالوا :يفوض اخلليفة للمعاون تفويضا عاما نيابة عنه".
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ويف الوقت الذي كان ينتظر من حزب التحرير الذي أعطى اخلليفة كل تلك الصالحيات الواسعة ،أن
يرفض تنازل اخلليفة عنها للوزراء والسالطني حتت الضغط ،إال أنه سار على درب الفقهاء السنة
السابقني (كاملاوردي والفراء واجلويين) يف االعتاف باألمر الواقع وإضفاء غطاء من الشرعية على
عمليات التفويض القسرية واملشبوهة ،واملتناقضة مع عقد البيعة اليت يبايع فيه املسلمون اخلليفة كحاكم
مسؤول عليهم ،إذا كان مثة عقد صحيح للبيعة ،وهو ما مل يكن من األساس.
ولست أدري هل يرضى حزب التحرير أن جياهد عشرات السنني من أجل إقامة دولة اخلالفة ،ويصل
إليها ،مث يقبل حبدوث انقالب عسكري على اخلليفة حيربه على التنازل عن كل صالحياته ،وإبقائه رمزا
صوريا ال حيل وال يربط؟
ويالحظ أن حزب التحرير ال يستشكل على أصل عملية التفويض بقدر ما يستشكل على اسم
املفوض إليه :معاون أم وزير؟ وهل هو فرد؟ أم جمموعة .وبالرغم من عدم وجود أي أساس شرعي
للتفويض إال ممارسات اخللفاء يف حاالت ضعفهم وسقوطهم ،وفتاوى بعض الفقهاء التربيرية ،فإن حزب
التحرير يستمرئ تلك العملية ،يف حني يرفض بشدة أي تطور دميوقراطي أو اتفاق بني اخلليفة والوزارة
املنتحبة أو توزيع السلطة حسب الدستور بني الرئيس ورئيس الوزراء يف األنظمة الدميوقراطية ،ويرفض
املفوض.
حىت إطالق اسم الوزير على املعاون َّ
مشكلة انعقاد الخالفة
ونتيجة لتقليد حزب التحرير ومفكروه للفقهاء السابقني ،وإميانه مبثالية وشرعية التجارب التارخيية ،وقع
يف تناقض آخر ،أدى به إىل التاجع عن اخلطوات اإلجيابية اليت حققها يف البداية بالتأكيد على أن
"اخلالفة عقد مراضاة واختيار ،وبيعة ال جيوز أخذها من الناس باإلجبار واإلكراه" .وذلك بسبب
غموض هوية وعدد أهل احلل والعقد الذين يعقدون اخلالفة ،حيث أدى ذلك إىل االعتاف بعقد البيعة
للخليفة بأية صورة ،مث قبوله بإجبار اخلليفة لعامة الناس على بيعته بيعة طاعة .وهذا تناقض كبري ،فمن
ناحية يقال إن املسلمني يعقدون للخليفة ويعطوه وكالة ونيابة ،ومن ناحية أخرى إذا عقد اخلالفة
جمموعة من الناس ال ميثلون إال أنفسهم وال يشكلون سوى  %1أو أقل من ذلك بكثري ،جيب على
عامة املسلمني حىت لو كانوا  %99من الناس :اخلضوع والطاعة.
حيث يقول ":انه إذا مت عقد البيعة ممن يعتد ببيعتهم فقد انعقدت البيعة ،وأصبح املبايع هو ويل األمر،
فوجبت طاعته  .وتصبح البيعة له بعد ذلك من بقية الناس بيعة على الطاعة ،وليست بيعة لعقد اخلالفة،
وحينئذ جيوز له أن جيرب الناس الباقني على بيعته ،ألهنا إجبار على طاعته وطاعته واجبة شرعا على
الناس ،وليست هي يف هذه احلال عقد بيعة باخلالفة حىت يقال ال يصح فيه اإلجبار ،وعلى ذلك فالبيعة
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ابتداءع عق ٌد ال تصح إال بالرضا واالختيار ،أما بعد انعقاد البيعة للخليفة فتصبح طاعة ،أي انقيادا ألمر
اخلليفة ،وجيوز فيها اإلجبار تنفيذا ألمر اهلل تعاىل".
وحياول حزب التحرير أن حيتج بتجربة اخللفاء الراشدين ،فيقول":إن ذلك يفهم من استعراض ما
حصل يف بيعة اخللفاء الراشدين ،وما أمجع عليه الصحابة .ففي بيعة أيب بكر اكتفي بأهل احلل والعقد
من املسلمني الذين كانوا يف املدينة وحدها ،ومل يؤخذ رأي املسلمني يف مكة ويف سائر جزيرة العرب ،بل
مل يُسألوا ،وكذلك احلال يف بيعة عمر...وقد حصل كل ذلك – أي بيعة اخلليفة من أكثر أهل العاصمة
فقط دون باقي األقاليم – على مرأى ومسمع من الصحابة ،ومل يكن هناك خمالف يف ذلك وال منكر
هلذا العمل من حيث اقتصار البيعة على أكثر أهل املدينة ،فكان ذلك إمجاعا من الصحابة على أن
اخلالفة تنعقد ممن ميثلون رأي املسلمني يف احلكم ،ألن أهل احلل والعقد وأكثر سكان املدينة كانوا هم

أكثرية املمثلني لرأي األمة يف احلكم يف مجيع رقعة الدولة اإلسالمية حينئذ.
وعلى هذا فإن اخلالفة تنعقد إذا جرت البيعة من املمثلني ألكثر األمة اإلسالمية ،ممن يدخلون حتت
طاعة اخلليفة ،الذي يراد انتخاب خليفة مكانه ،كما جرى يف عهد اخللفاء الراشدين ،وتكون بيعتهم
حينئذ بيعة عقد للخالفة ،أما من عداهم فإنه بعد انعقاد اخلالفة للخليفة تصبح بيعته بيعة طاعة ،أي
انقياد للخليفة ،ال بيعة عقد للخالفة".
ويستنتج حزب التحرير من ذلك جواز قيام أية جمموعة يف أي بلد إسالمي بعقد اخلالفة ألي شخص
تتوفر فيه الشروط ،وإجبار بقية املسلمني يف كل أقطار األرض ،على اخلضوع هلم ،ويقول" :منذ زوال
اخلالفة اإلسالمية يف اسطنبول سنة  1343هجرية املوافق سنة  1924ميالدية ،فإن كل قطر من
األقطار اإلسالمية املوجودة يف العامل اإلسالمي أهل ألن يبايع خليفة ،وتنعقد به اخلالفة ،فإذا بايع قطر
ما  ،من هذه األقطار اإلسالمية خليفة ،وانعقدت اخلالفة له  ،فإنه يصبح فرضا على املسلمني يف
األقطار األخرى أن يبايعوه بيعة طاعة ،أي بيعة انقياد ،بعد أن انعقدت اخلالفة له ببيعة أهل قطره،
سواء أكان هذا القطر كبريا كمصر ،أو تركيا ،أو إندونيسيا ،أم كان صغريا كاألردن أو تونس أو لبنان".
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ويذكر احلزب هنا شروطا أربعة جيب أن تتوفر يف اخلليفة ،أحدها :أن يكون سلطان ذلك القطر سلطانا ذاتيا ،يستند

إىل املسلمني وحدهم ،ال إىل دولة كافرة ،أو نفوذ كافر...ثانيها :أن يكون بأمان اإلسالم ،ثالثها :أن يبدأ بتطبيق

اإلسالم ،رابعا :ان يكون اخلليفة مستكمال شروط انعقاد اخلالفة .ويقول :إن اخلالفة تنعقد يف ذلك القطر
وحده "ولو كان ال ميثل أكثر أهل احلل والعقد ألكثر األمة اإلسالمية ،ألن إقامة اخلالفة فرض كفاية،
 - 2ويذكر احلزب هنا شروطا أربعة جيب أن تتوفر يف اخلليفة ،أحدها :أن يكون سلطان ذلك القطر سلطانا ذاتيا،
يستند إىل املسلمني وحدهم ،ال إىل دولة كافرة ،أو نفوذ كافر...ثانيها :أن يكون بأمان اإلسالم ،ثالثها :أن يبدأ
بتطبيق اإلسالم ،رابعا :ان يكون اخلليفة مستكمال شروط انعقاد اخلالفة.
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والذي يقوم بذلك الفرض على وجهه الصحيح يكون قام بالشيء املفروض ،وألن اشتاط أكثر أهل
احلل والعقد إمنا يكون إذا كانت هنالك خالفة موجودة".
ويقول أيضا ":ال يشتط عدد معني فيمن يقومون بنصب اخلليفة ،بل أي عدد بايع اخلليفة ،وحتقق يف
هذ ه البيعة رضا املسلمني بسكوهتم ،أو بإقباهلم على طاعته بناء على بيعته ،أو بأي شيء يدل على
رضاهم  ،يكون اخلليفة املنصوب خليفة للمسلمني مجيعا ،ويكون هو اخلليفة شرعا ،ولو قام بنصبه
مخسة أشخاص ،إذ يتحقق فيهم اجلمع يف إجراء نصب اخلليفة ،ويتحقق الرضا بالسكوت واملبادرة إىل
الطاعة ...أما إذا مل يتحقق رضا مجيع املسلمني ،فإنه ال يتم نصب اخلليفة إال إذا قام بنصبه مجاعة
يتحقق يف نصبهم له رضا مجهرة املسلمني ،أي أكثريتهم ،مهما كان عدد هذه اجلماعة ...وعلى ذلك
فليس بيعة أهل احلل والعقد هي اليت جيري فيها نصب اخلليفة ،وليس وجود بيعتهم شرطا جلعل نصب
اخلليفة نصبا شرعيا ،بل بيعة أهل احلل والعقد أمارة من اإلمارات الدالة على حتقق رضا املسلمني هبذه
البيعة ...وليس من احلكم الشرعي كوهنم أهل احلل والعقد ،وال كوهنم مخسة أو مخسمائة أو أكثر أو
أقل ،أو كوهنم من أهل العاصمة ،أو أهل األقاليم ،بل احلكم الشرعي كون بيعتهم يتحقق فيها الرضا
من قبل مجهرة املسلمني ،بأية أمارة من اإلمارات ،مع متكينهم من إبداء رأيهم متكينا تاما".
ويؤكد حزب التحرير":أن اخلالفة تنعقد بأي خليفة يستكمل شروط االنعقاد ،مهما كان عدد املبايعني
الذين بايعوه ...فمن يقوم بالفرض يكفي النعقاد اخلالفة به ،ومىت قامت اخلالفة يف ذلك القطر
وانعقدت خلليفة ،يصبح فرضا على املسلمني مجيعا االنضواء حتت لواء اخلالفة ومبايعة اخلليفة ،وإال كانوا
آمثني عند اهلل .وجيب على هذا اخلليفة أن يدعوهم لبيعته ،فإن امتنعوا كان حكمهم حكم البغاة،
ووجب على اخلليفة حماربتهم ،حىت يدخلوا حتت طاعته".
وهكذا يفتح حزب التحرير بابا واسعا على الفتنة واحلروب الداخلية يف العامل اإلسالمي ،حتت شعار
فرض اخلالفة وأخذ الطاعة للخليفة الذي مل ينتخبه سوى حفنة صغرية من املسلمني يف بلد صغري يف
صقع من أصقاع األرض .ويكرس الفتنة بدعوته لقتال أي مدع آخر للخالفة ،فيقول":إذا بويع خلليفة
آخر يف نفس القطر ،أو يف قطر آخر بعد بيعة اخلليفة األول ،وانعقاد اخلالفة له انعقادا شرعيا ...وجب
على املسلمني حماربة اخلليفة الثاين حىت يبايع اخلليفة األول" .وذلك بناء على حديث (خرب آحاد) ال
يدرى صحته من كذبه.
وما يزيد األمر خطورة هو إميان حزب التحرير حبق مجيع املسلمني يف نصب اخلليفة ،حىت وإن كانوا
فجارا فاسقني "ألن النصوص جاءت عامة ،ومل يرد ما خيصصها" .وهو ما يفتح الطريق أمام أية جمموعة

متآمرة فاسقة وفاجرة للقيام بانقالب عسكري ونصب خليفة ومقاتلة بقية املسلمني من أجل فرضه
عليهم .ويف هذا يقول":إذا مل يكن للمسلمني دولة خالفة وال خليفة ،وتطبق عليهم أنظمة الكفر
وأحكامه – كما هو احلال اليوم -فقام املسلمون ،أو مجاعة منهم ،أو أصحاب القوة واملنعة فيهم ،يف
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قطر أو أكثر من أقطار املسلمني ،فاستولوا على السلطة يف ذلك القطر ،وأزالوا احلاكم الذي حيكمهم
بأنظمة الكفر وأحكامه ،بغية استئناف احلياة اإلسالمية ،والعودة إىل احلكم مبا أنزل اهلل ،فيجوز ملن
قاموا باالستيالء على السلطة أن يرشحوا شخصا من املسلمني املؤهلني ليتوىل احلكم والسلطان،
واجلامعني لشروط انعقاد اخلالفة ،وأن جيمعوا أهل احلل والعقد يف ذلك القطر أو أكثرهم ،وأن يطلبوا
منهم أن يبايعوا هذا الشخص الذي رشحوه ليكون خليفة ،فيقوم أهل احلل والعقد مببايعته بالرضا
واالختيار ،على كتاب اهلل وسنة رسوله ،فتنعقد له اخلالفة هبذه البيعة ،مث يبايعه املسلمون يف ذلك القطر
مبايعة عام ة ،مبايعة طاعة ورضا ،ومن مث يباشر فورا بوضع اإلسالم كامال موضع التطبيق والتنفيذ ،دون
تأخري .وبذلك تعود دولة اخلالفة إىل احلياة ،ويعود تطبيق أحكام اإلسالم وأنظمته إىل الوجود ،وتتحول
الدار يف ذلك القطر إىل دار اإلسالم".
وقد وقع حزب التحرير يف هذا التناقض الكبري بني قوله بضرورة البيعة بالرضا واالختيار من أكثرية
األمة ،وبني ميله الستخدام القوة وفرض طاعة اخلليفة باجلرب واإلكراه من األقلية على األكثرية ،حىت إن
أدى ذلك إىل إشعال احلروب الداخلية يف العامل اإلسالمي ملدة ال يعلمها إال اهلل ،بسبب تشبثه بالفقه
الس ياسي السين الديكتاتوري القدمي ،ورفضه للفكر الدميوقراطي الذي يؤصل القاعدة الشرعية األوىل
"وأمرهم شورى بينهم" ويرفض التطبيقات املشوهة هلا يف عهود اخللفاء السابقني.
ويظهر تناقض حزب التحرير جليا يف قوله بضرورة البيعة بالرضا واالختيار ،وأهنا عقد بني املسلمني
واحلاكم ،برفضه حلق املسلمني بالتاجع عن البيعة ،أو قيامهم بعزل اخلليفة إذا ما أخل بشروط العقد،
كاحنرافه وفسقه فيما بعد ،وذلك تقليدا لبعض الفقهاء السنة السابقني ،واعتمادا على بعض التجارب
التارخيية ،بالرغم من وجود نصوص عن اخللفاء الراشدين بعرضهم االستقالة ،وقيام اإلمام احلسن بن
علي بالتنازل عن اخلالفة ملعاوية بن أيب سفيان ،وقيام أهل املدينة (مبن فيهم من الصحابة والتابعني) خبلع
يزيد بن معاوية يف واقعة احلرة.
ويف هذا يقول حزب التحرير":البيعة أمانة يف أعناق املبايع ،ال حيل له الرجوع عنها ،فهي حق باعتباره
انعقاد اخلالفة حىت يعطيها ،فإن أعطاها لزم هبا ،ولو أراد أن يرجع عن ذلك ال جيوز".
ويقول يف الدستور املادة  ":34األمة هي اليت تنصب اخلليفة ولكنها ال متلك عزله مىت مت انعقاد بيعته
على الوجه الشرعي" .و"إن حمكمة املظامل وحدها هي اليت تقرر ما إذا كانت تغريت حال اخلليفة تغريا
خيرجه عن اخلالفة أم ال ،وهي وحدها اليت هلا صالحية عزله أو إنذاره".
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وال يقول لنا احلزب كيف يقوم قضاة حمكمة املظامل بعزل اخلليفة ،أو إنذاره ،إذا كان هو من يعينهم
ويعزهلم؟ وما الذي مينعه من تعيني من يضمن له الطاعة والتبعية والتواطؤ معه؟ وعزل من يشك بوالئه
له أو تفكريه مبحاكمته؟.
التراجع عن رفض حكم المتسلط والوارث
وهكذا يتناقض احلزب مع نفسه يف موضوع احلكم العسكري والوراثي ،فيتاجع عن موقفه املبدئي
السابق ،ويعتف حبكم املتسلط ،ويقول":إن املتسلط إذا استطاع أن يقنع الناس بأن مصلحة املسلمني
يف بيعته ،وأن إقامة أحكام الشرع حتتم بيعته ،وقنعوا بذلك ورضوا ،مث بايعوه عن رضا واختيار ،فانه
يصبح خليفة منذ اللحظة اليت بويع فيها عن رضا واختيار ،ولو كان أخذ السلطان ابتداء بالتسلط
والقوة ،فالشرط هو حصول البيعة ،وأن يكون حصوهلا عن رضا واختيار ،سواء كان من حصلت له
البيعة هو احلاكم والسلطان ،أو مل يكن".
وهنا توجد مالحظتان :األوىل :هي فسق املتسلط املغتصب للسلطة بدون حق ،وقد اشتط حزب
التحرير عدالة اخلليفة بداية ودواما .والثانية :شبهة التزوير واإلكراه يف أية عملية بيعة "طوعية" جيريها
املتس لط بعد استيالئه على السلطة .والدليل على ذلك عدم انتخاب الناس له قبل تسلطه وبعد نزوله
عن السلطة .وهذا ما نالحظه يف مجيع احلكام العسكريني الذين جيرون عمليات انتخاب "دميوقراطية"
مسرحية.
ويبدو أن حزب التحرير اضطر لقبول البيعات املسرحية اليت كان جيريها "اخللفاء" واليت كانت قائمة
على اجلرب واإلكراه ،خاصة بعد توليهم للخالفة وراثة أو استيالء على السلطة بالقوة ،من أجل أن يقول
باستمرار اخلالفة عرب التاريخ.

واعتف أيضا بشرعية اخللفاء الذين جاءوا بالوراثة واالستخالف والتعيني ،وحاول أن يربر ذلك
حبدوث البيعة الظاهرية ،فقال":من اجلدير ذكره أن العهد باخلالفة لالبن مل يكن هو الذي جيعل االبن
خليفة بعد أبيه ،بل انه كان ينصب ببيعة جديدة تؤخذ من الناس ،انعقادا وطاعة ،بعد وفاة اخلليفة

السابق .غري أنه كان يساء تطبيق البيعة أحيانا فبدل أخذها بالرضا واالختيار ،تؤخذ باإلكراه ،إال أن
البيعة يف مجيع األحوال كانت هي الطريقة لنصب اخلليفة طيلة عصور الدولة اإلسالمية ،فتنعقد اخلالفة
له بالبيعة وليس بالوراثة أو والية العهد".
واأل هم من كل ذلك هو متسك احلزب بأصول املذهب السين القاضية حبكومة األحاديث على القرآن
الكرمي ،وختصيص بعض األخبار الضعيفة (وأخبار اآلحاد) املوصية بالصرب واخلضوع للظامل ،لعمومات
القرآن اآلمرة بالعدل والقسط بني الناس ،وقبل احلزب بناء على ذلك باستثناء احلكام من حكم مقاومة
28

الظلم والغصب ،بدليل حديث حذيفة بن اليمان " تسمع وتطع لألمري وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك
فامسع وأطع" .وحاول أن خيرج حالة املغتصب للسلطة من هذا احلكم ،باعتباره قام باغتصاب السلطة
قبل أن يصبح حاكما ،وقبل أن يشمله االستثناء املفتض .حيث قال":إن األدلة الخاصة التي تستثني
الحاكم انما هي في حق الحاكم ،إذا كان حاكما ،ولكن مغتصب السلطة حين ارتكب جريمته لم
يكن حاكما ،بل كان شخصا عاديا من الناس ،فاغتصبها وهو ليس بحاكم ،وبعد اغتصابها صار
حاكما ،فال تنطبق عليه األحاديث ،ألن اجلرمية قد ارتكبت من قبله وهو ليس حباكم ،ولذلك ال

تنطبق عليه أحاديث األمر بالصرب على أئمة اجلور ،وينطبق عليه حكم الغاصب ،وال يدخل يف
االستثناء".
وفرق حزب التحرير بني حالة معاوية الذي أجرب الناس على بيعة يزيد ،وبني حالة يزيد الذي أخذ
البيعة بالقوة ،بالقول ":إن معاوية كان حاكما حني توىل أخذ البيعة ليزيد ،أي ارتكب هذا العمل وهو
حاكم ،والحاكم مستثنى من عموم أدلة الغصب باألحاديث الواردة في طاعته ..والحاكم ال يحل
قتاله مهما عمل ،إال يف حالة واحدة ،إذا أظهر الكفر البواح" واستثىن معاوية من حكم املقاومة ،يف
حني أيد موقف املقاومة ليزيد ألنه مل يكن حاكما ،مع أن الظلم واحد واجلرمية واحدة ،ولكنه قال بذلك
التزاما باستثناء احلكام من عمومات القرآن الكرمي اليت تأمر بالعدل ومبقاومة الظاملني.
ومل يتحدث حزب التحرير عن احلاكم الذي يبايع لفتة حمددة ،مث يغتصب السلطة بعد ذلك،
وينتهك الدستور ،ويصادر احلريات العامة ويقيم حكما عرفيا ،ألن احلزب ال يؤمن جبواز حتديد احلكم
بفتة حمددة ،أو ألنه يعتربه حاكما ظاملا جيب الصرب عليه وال جتوز مقاومته.
وهنا حيتاج احلزب ملراجعة جذرية ألصل هيمنة احلديث على الكتاب ،أو ختصيص احلديث لعمومات
الكتاب ،وتقييد املطلق ،حىت مع خمالفة التخصيص والتقييد ملئات النصوص الواردة يف احلث على
العدل والقسط واحملذرة من الظلم والظاملني.
تكبيل مجلس الشورى
وظل حزب التحرير متددا وحائرا بني االلتزام بالفقه السلطاين القدمي أو االلتزام بالشورى كمبدأ أصيل
نابع من حق األمة يف السلطة ،وتوكيلها اخلليفة يف احلكم ،والذي يقتضي إشراف جملس الشورى على
اخلليفة إشرافا كامال وحتديد صالحياته مبوجب الدستور أو عقد البيعة ،وحقه يف حماسبة اخلليفة وعزله إذا
جتاوز حدود الشريعة أو نصوص االتفاق بينه وبني األمة .ورغم أن حزب التحرير قال بضرورة انتخاب
جملس الشورى من األمة ،وبإلزامية بعض قرارات جملس الشورى ،خالفا للفقه السلطاين القدمي ،إال أنه
حدد صالحية جملس الشورى يف حدود ضيقة جدا ،وكاد أن يشله عن املشاركة يف القرارات املصريية
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التشريعية والقضائية والتنفيذية اليت مجعها بيد اخلليفة ،فقال املادة  104من الدستور ":إن الشورى
واملشورة هي أخذ الرأي مطلقا ،وهي غري ملزمة يف التشريع ،والتعريف واألمور الفكرية ككشف احلقائق،
ويف األمور الفنية والعلمي ة ،وتكون ملزمة عند استشارة اخلليفة يف كل ما هو من األمور العملية واألعمال
اليت ال حتتاج إىل حبث وإنعام نظر ..أما األمور الفكرية  ..أو اختاذ قرار احلرب ..وكذلك املالية واجليش
والسياسة اخلارجية ،فهذه األمور يتوالها اخلليفة برأيه واجتهاده وفق األحكام الشرعية ،وليس من رأي
اجمللس ،وللخليفة أن يرجع للمجلس الستشارته فيها ،والوقوف على رأيه ،وكذلك للمجلس أن يعطي
رأيه فيها ،لكن رأي اجمللس فيها غري ملزم" .ويضيف":ال يؤخذ رأي اجمللس يف التشريع ،بل يؤخذ
التشريع من كتاب اهلل وسنة رسوله ،وما أرشد إليه من إمجاع الصحابة والقياس الشرعي ،وذلك باجتهاد
صحيح".
ويف الوقت الذي يرفض فيه حزب التحرير إعطاء احلق جمللس الشورى بعزل اخلليفة ،أو تعيني الوزارة أو
إسقاطها ،يعطي للمجلس احلق فقط يف إظهار عدم الرضا عن املعاونني والوالة والعمال ،ويكون رأي
أكثرية اجمللس يف ذلك ملزما ،وعلى اخلليفة عزهلم يف احلال.
استمرار الدولة اإلسالمية عبر التاريخ
وبناء على تصور حزب التحرير لنظام اخلالفة الذي يعتربه نظام اإلسالم السياسي الوحيد والفريد،
والذي ال يقبل أي تعديل دميوقراطي ،يعتقد أنه ابتدأ منذ وفاة رسول اهلل (ص) واستمر إىل آخر يوم من
سقوط الدول ة العثمانية وعزل اخلليفة ،ويقول":تويف الرسول (ص) فأمجع الصحابة على بيعة خليفة له يف
رئاسة الدولة ،وظل املسلمون يقيمون رئيسا للدولة حىت سنة 1343ها 1924 -م ،وكانوا يسمونه اخلليفة،
أو أمري املؤمنني ،أو اإلمام أو السلطان ،وال يكون أي شخص خليفة إال بالبيعة .وسارت الدولة
اإلسالمية طوال أيامها حىت آخر خليفة ،أي حىت هناية الدولة اإلسالمية ،يف هذا السبيل ...وهكذا
استمر شكل احلكم يف مجيع العصور ،كما هو مل يتغري بالنسبة لوضعه أي شيء منه .فتكون الدولة
اإلسالمية قد استمر قيامها حىت هدمها الكافر املستعمر حني قضى على الدولة العثمانية وقسم العامل

اإلسالمي إىل دويالت" .ويبين حزب التحرير تعريفه لنظام اخلالفة على أساس قيامه على البيعة،
فيقول ":ال يكون الشخص خليفة إال بالبيعة  .وقد تنوع تطبيق البيعة فبويع اخلليفة مباشرة ،وعهد إىل
غريه من غري أقاربه ،وعهد إىل ابنه أو أحد أقاربه ،وعهد إىل أكثر من واحد من املوجودين من أهله،
لكن هذا العهد مل يكن وحده الذين جيعله خليفة بل كان يأخذ البيعة حني يتوىل اخلالفة ،وال يوجد
خليفة توىل رئاسة الدولة دون بيعة .وقد تنوع أخذ البيعة فأخذت من أهل احلل والعقد ،وأخذت من
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الناس ،وأخذت من شيخ اإلسالم ،وكان يساء أخذها أحيانا ،ولكنها كانت بيعة ،ومل تكن والية عهد
يستحق هبا اخلالفة".
وجوب نصب الخليفة
وبعد أن حيصر شرعية احلكم بنظام اخلالفة ،يقوم حزب التحرير بالدعوة إىل إقامة ذلك النظام فيقول":
قد ثبت وجوب نصب اخلليفة بالكتاب والسنة وإمجاع الصحابة:
أما الكتاب فان اهلل أمر الرسول(ص) أن حيكم بني املسلمني مبا أنزل إليه ،وكان أمره جازما ،قال تعاىل
(فاحكم بينهم مبا أنزل اهلل وال تتبع أهواءهم عما جاءكم من احلق) ..وخطاب الرسول خطاب ألمته ما
مل يرد دليل خيصصه به ،وهنا مل يرد دليل ،فيكون خطابا للمسلمني بإقامة احلكم ،وإقامة اخلليفة هي
إقامة للحكم والسلطان.
وأما السنة فقد أخرج أمحد والطرباين "ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية" خرجاه من
حديث معاوية ،وملسلم يف صحيحه عن ابن عمر قال ":مسعت رسول اهلل (ص) يقول :من خلع يدا من
طاعة لقى اهلل يوم القيامة وال حجة له ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية"....وقد تواتر
نقل إمجاع الصحابة على وجوب نصب اخلليفة حىت جعلوه من أهم الواجبات .ويعترب ذلك دليال
قطعيا .وتواتر إمجاع الصحابة أيضا على امتناع خلو األمة من خليفة يف أي وقت من األوقات ،فواجب
على األمة نصب إمام أي إقامته وتوليته".
ويضيف ":إن النيب (ص) جعل احملافظة على استمرار وجود العقيدة أساسا للدولة فرضا على
املسلمني ،وأمر حبمل السيف والقتال إذا ظهر الكفر البواح ،إي إذا مل تكن العقيدة اإلسالمية أساس
احلكم والسلطان .فقد سئل (ص) عن احلكام الظلمة أننابذهم بالسيف؟ قال ":ال ما أقاموا فيكم
الصالة" وجعل يف بيعته أن ال ينازع املسلمون أويل األمر إال أن يروا كفرا بواحا".
ويؤكد أن"القعود عن إقامة خليفة للمسلمني معصية من أكرب املعاصي ألنه قعود عن القيام بفرض من
أهم فروض اإلسالم ،ويتوقف عليه إقامة أحكام الدين ،بل يتوقف عليه وجود اإلسالم يف معتك
احلياة...وعليه فانه ال يوجد عذر ملسلم على وجه األرض يف القعود عن القيام مبا فرضه اهلل عليه إلقامة
الدين ،أال وهو العمل إلقامة خليفة للمسلمني ،حني ختلو األرض من اخلالفة ،وحني ال يوجد فيها من
يقيم حدود اهلل حلفظ حرمات اهلل ،وال من يقيم أحكام الدين ،وجيمع مشل مجاعة املسلمني حتت راية ال
إله إال اهلل حممد رسول اهلل .وال توجد يف اإلسالم أي رخصة يف القعود عن القيام هبذا الفرض حىت
يقوم".
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ويعترب حزب التحرير الديار اإلسالمية اخلالية من نظام اخلالفة ":دار كفر بعد أن كانت دار إسالم ،أي
أن تابعيتهم ليست بتابعية إسالمية وإن كانت بالدهم بالدا إسالمية".
ويف النهاية يؤكد حزب التحرير على " أن نظام احلكم يف اإلسالم الذي فرضه رب العاملني هو نظام
اخلالفة ،ا لذي ينصب فيه خليفة بالبيعة على كتاب اهلل وسنة رسوله للحكم مبا أنزل اهلل .وأن شكل
نظام احلكم يف اإلسالم (اخلالفة) متميز عن أشكال احلكم املعروفة يف العامل ..فهو ليس نظاما ملكيا..
وكذلك هو ليس نظاما إمرباطوريا...وهو ليس نظاما احتاديا ..وهو ليس نظاما مجهوريا ..ونظام احلكم
يف اإلسالم ليس دميوقراطيا باملعىن احلقيقي للدميوقراطية".
ومع أنه يقول ان النظام السياسي مدين غري ديين ،إال أنه يضفي على نظام اخلالفة هالة دينية وجيعله
أهم فريضة إسالمية .
مقاومة الحركة الديموقراطية
وهذا ما يقود حزب التحرير إىل اختاذ موقف سليب شديد من الدميوقراطية واعتبارها كفرا وشركا باهلل،
فيقول":ان الدميوقراطية نظام كفر ،ليس ألهنا تقول بانتخاب احلاكم ،فليس هذا هو املوضوع األساس،
بل ألن األمر األساس يف الدميوقراطية هو جعل التشريع للبشر وليس هلل رب العاملني .ومن حيث أن
التشريع للشعب ،حيلل وحيرم ،وحيسن ويقبح .ومن حيث عدم التقيد باألحكام الشرعية باسم احلريات".
ويضيف ":إن الكفار يدركون أن املسلمني لن يقبلوا الدميوقراطية مبعناها احلقيقي هذا؛ لذلك فإن الدول
الكافرة املستعمرة (وخباصة أمريكا اليوم) حتاول تسويقها يف بالد املسلمني ،بإدخاهلا عليهم من باب
التضليل ،بأن الدميوقراطية هي آلية انتخاب احلاكم  ،فتاهم يدغدغون مشاعر املسلمني هبا  ،مركزين
على انتخاب احلاكم؛ إلعطاء صورة مضللة للمسلمني ،كأن األمر األساس يف الدميوقراطية هو انتخاب
احلاكم .وألن بالد املسلمني مبتالة بالبطش والظلم وتكميم األفواه والكبت (والديكتاتورية) سواء أكان
يف األنظمة املسماة ملكية أم مجهورية؛ نقول ألن بالد املسلمني مبتالة هبذا ،فقد سهل على الكفار
تسويق الدميوقراطية يف بالد املسلمني من حيث أهنا انتخاب احلكام ،ولفوا وداروا على اجلزء األساس
ف يها ،وهو أن يصبح التشريع والتحليل والتحرمي للبشر وليس لرب البشر ،حىت أن بعض (اإلسالميني،
بل واملشايخ منهم) أخذوا هبذه اخلدعة حبسن نية أو بسوء نية ،فإذا سألتهم عن الدميوقراطية أجابوك
جبوازها على اعتبار أهنا انتخاب احلاكم ،وسيئو النية منهم يلفون ويدورون مبتعدين عن املعىن احلقيقي
الذي وضعه هلا أهلها من كوهنا تعين السيادة للشعب يشرع ما يشاء برأي األغلبية ،حيلل وحيرم وحيسن
ويقبح ،وأن الفرد (حر) يف تصرفاته يفعل ما يشاء ،يشرب مخرا  ،يزين ،يشتم املقدسات ويسبها ،حتت
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مسمى الدميوقراطية وحرياهتا ،هذه هي الدميوقراطية ،وهذا هو واقعها ومدلوهلا وحقيقتها ،فكيف ملسلم
يؤمن باإلسالم أن يتجرأ على القول بأن الدميوقراطية جتوز ،أو أهنا من اإلسالم؟
أما موضوع اختيار األمة للحاكم ،أي اختيار اخلليفة ،فهو أمر منصوص عليه .فالسيادة يف اإلسالم
للشرع ،ولكن البيعة من الناس للخليفة شرط أساس ليصبح خليفة .وقد كان انتخاب اخلليفة ميارس يف
اإلسالم يف الوقت الذي كان العامل يعيش يف ظالم الديكتاتورية وطغيان امللوك".
مالحظات عامة:
وهنا يشوب موقف حزب التحرير عدة أمور:
أوال :إذا كانت الدميوقراطية يف فهم واضعيها األوائل تعين حكم الشعب ،فإهنا عرب التاريخ مل تتخذ
صورة واحدة ،وكان بعض الدميوقراطيات يبتعد عن الدين ويعاديه ،بينما كان بعضها اآلخر يتصاحل معه
وينسجم ،وبالتايل فليس من املفروض على املسلمني قبول الدميوقراطية بكل فلسفاهتا ومبادئها ،وميكنهم
أخذ آلياهتا والتوفيق بينها وبني القيم واملبادئ واألحكام اإلسالمية.
ثانيا :إن عملية التشريع يف ظل اخلالفة ،يقوم هبا اخلليفة أو الفقهاء ،وإن أطلقوا عليها (االجتهاد)
وهو ما ميكن أن ميارسه جملس الشورى حتت نفس الشعار ،ويف حدود الشريعة وعلى ضوء أصول
االجتهاد املعروفة لدى املسلمني .ولكن حزب التحرير أصر على احتفاظ اخلليفة حبق التشريع ،تقليدا
لفتاوى فقهاء سابقني ،أفتوا حسب الواقع ،ومل يدعموا قوهلم بنص من القرآن الكرمي أو السنة النبوية.
ثالثا :إن كثريا من أحكام فقه اخلالفة اليت يلتزم هبا حزب التحرير ،هي من التحسني والتقبيح العقليني،
وال ذكر هلا يف القرآن الكرمي أو السنة املطهرة ،بل هي أحيانا ختالفهما كما ختالف العقل.
رابعا :إن جتربة اخلالفة مل تكن جتربة واحدة ،وقد عرفت مناذج عديدة خمتلفة ،وقبل بعض اخللفاء
(العثمانيني املتأخرين) باإل صالحات الدميوقراطية ،كما قبل غريهم بتفويض السلطة إىل األمراء
والسالطني ،ومل يعترب ذلك تناقضا مع اخلالفة ،فلماذا يصر حزب التحرير على اعتبار الدميوقراطية كفرا،
وال ميكن اجلمع بينها وبني اإلسالم؟
خامسا :إن نظام اخلالفة الذي يتحدث عنه حزب التحرير ال يوجد يف القرآن الكرمي وال يف السنة
املطهرة ،وإمنا هو من بنات فتاوى الفقهاء القائمة على التجارب التارخيية وما يسمونه باإلمجاع ،أو بعض
األحاديث الضعيفة واملزورة ،وبالتايل فإنه ال ميثل اإلسالم.

33

ان احلاازب يعااتف بعاادم حتاادث القاارآن الكاارمي أو الرسااول عاان تفاصاايل نظااام احلكام  ،إال أنااه يعتاارب
فتاوى الفقهااء القائماة علاى اإلمجااع وبعاض االحادياث املشاكوك بصاحتها ،مصادرا شارعيا لتأسايس نظاام
سياسي إسالمي.
سادسا :إن كثريا من اخللفاء (الفاسدين والظلمة والفاسقني) مل يكونوا بأفضل من احلكام املعاصرين ،
وإن بعض السالطني العثمانيني مل يكونوا حيملون لقب "خليفة" فلماذا جيب اعتبارهم خلفاء رغم
أنفهم ،ونزع الشرعية من احلكام العدول امللتزمني بالشريعة واملنتخبني من شعوهبم يف ظل األنظمة
الدميوقراطية؟
سابعا :إن معظم "اخللفاء" األمويني والعباسيني والعثمانيني وغريهم ،مل يأتوا عرب بيعة طوعية صحيحة
من األمة ،وإمنا جاءوا بالقوة واإلرهاب ،وبالتايل فإهنم كانوا أبعد ما يكونون عن اخلالفة الراشدة ،وهذا
ما يؤكده احلديث املنسوب للنيب األعظم (ص) والذي يتشبث به حزب التحرير كثريا ،ويقول":تكون
النبوة فيكم ما شاء اهلل أن تكون ،مث يرفعها اهلل إذا شاء أن يرفعها ،مث تكون خالفة على منهاج النبوة،
فتكون ما شاء اهلل أن تكون ،مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها .مث تكون ملكا عاضا ،فتكون ما شاء اهلل أن
تكون ،مث يرفعها إذا شاء اهلل أن ي رفعها .مث تكون ملكا جربية ،فتكون ما شاء اهلل أن تكون ،مث يرفعها
إذا شاء أن يرفعها .مث تكون خالفة على منهاج النبوة".
أي أن معظم اخللفاء يف التاريخ كانوا ملوكا جربيني ،وال جيوز أن نعيد جتربة امللوك املستبدين
وأساليبهم الديكتاتورية باسم اخلالفة والدين.
وان حزب التحرير يركز كثريا على موضوع البيعة بالرضا واالختيار كأساس مميز لنظام اخلالفة ،بالرغم
من أن البيعة مل تؤخذ طوعا من ممثلي األمة احلقيقيني يف التاريخ اإلسالمي ،إال يف حاالت نادرة ،وإمنا
كانت تؤخذ بصورة قسرية وباجلرب واإلكراه ،من اجلماهري كعالمة على اخلضوع واالستسالم ،وليس
كدليل على االنتخاب والنيابة والتوكيل ،وكثريا ما يكتفي "اخللفاء" بأخذ البيعة من الوزير وقائد اجليش
وقاضي القضاة املعينني من قبل اخلليفة السابق ،أو اخلاضعني لقائد اجليش الذي يقوم باالنقالب على
اخلليفة ويعني بنفسه اخلليفة اجلديد ويطلب من "أهل احلل والعقد" أن يبايعوه ويغطوا عملية االنقالب
العسكري .ورغم اشتاط حزب التحرير الرضا بالبيعة ،إال انه يعتف عمليا بكل اخللفاء الذين مل يلتزموا
بشرط الرضا يف البيعة ،ويعتربهم حلقات يف سلسلة اخلالفة الطويلة املمتدة عرب التاريخ.
ثامنا :إن اخلالفة يف مفهوم الصحابة كانت صفة أخالقية وليست نظاما سياسيا ،وهي تتحقق يف
احلاكم عندما يلتزم بالعدل والشريعة اإلسالمية والنيابة عن األمة ،وتتالشى عندما ميارس احلاكم الظلم
والطغيان ،حىت وإن تسمى باسم "اخلالفة" .ومن هنا يزول الفرق بني "اخلليفة" واحلاكم العادي ،خاصة
إذا كان اخلليفة قد يتصف بالفسق ويتواىن عن تطبيق الشريعة ،بينما يلتزم احلاكم العادي باإلسالم
والعدل والشورى.
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تاسعا :يعتقد حزب التحرير أن األساس يف الدولة اإلسالمية هو اخلليفة وليس األمة ،مع عدم ذكر
اخلليفة يف القرآن ،وتوجيه اهلل اخلطاب دائما للمسلمني ،وإذا كانت اخلالفة أهم فريضة فلماذا مل يشر
إليها اهلل تعاىل بصراحة يف القرآن الكرمي ،وال حتدث عنها النيب األعظم؟
عاشرا :يقوم حزب التحرير أحيانا مبمارسة االجتهاد يف بعض األحاديث فيستنبط أحكاما جديدة خمالفة
للمشهور يف الفقه السياسي السين ،ويرفض أن يقوم باالجتهاد يف بعض األحيان ،بينما يقوم بعمليات
استنباط غريبة يف بعض األحيان األخرى ،فهو مثال يرفض شرط القرشية يف اخلالفة ،الذي يكاد جيمع
عليه فقهاء السنة (ما عدا اإلمام أيب حنيفة) بناء على أحاديث يرووهنا ،فيعتف احلزب بأن األحاديث
الواردة بشأن القرشية صحيحة ،ولكنه يرفض إلزاميتها ،حيث يؤوهلا بأهنا بصيغة اإلخبار وليس بصيغة
األمر ،رغم أن مفهوم احلديث املتبادر يفيد حصر اخلالفة يف قريش وعدم جوازها يف غريهم ،ومع ذلك
حياول احلزب التهرب من هذا املفهوم الواضح ليغطي ويشرع خالفة العثمانيني ،حىت ال يقال ان اخلالفة
انقطعت منذ زمان طويل.
وهو مثال يتماشى مع احلكم التقليدي السين الذي حيرم اخلالفة على النساء ويشتط الذكورة بناء
على حديث أيب بكرة حول بنت كسرى ،رغم أن احلديث يف مقام الوصف (ال يفلح قوم ولوا أمرهم
امرأة) وليس يف مقام التشريع أو النهي ،ولكن احلزب يدعي أن احلديث جازم يف النهي عن والية
النساء.
ولو اجتهد احلزب يف هذين احلديثني( :القرشية والنساء) لوجد أهنما ضعيفني ،أو ال أساس هلما من
الصحة.
وهو مثال يتك العقل جانبا ليتشبث خبرب آحاد ضعيف يأمر بقتل اخلليفة الثاين الذي يبايع له بعد
األول ،لينتهي إىل تقرير مبدأ خطري جدا جير إىل تشريع احلرب األهلية بني املسلمني من أجل فرض كل
خليفة يعتقد أنه اخلليفة الشرعي ،لنفسه على سائر الدول اإلسالمية بالقوة واحلديد ،مما يهدد الوحدة
اإلسالمية والسلم االجتماعي والعاملي ،يف حني ميكن تعزيز الوحدة اإلسالمية أو إقامتها بصورة سلمية
طوعية دميوقراطية ،كما حدث يف االحتاد األوريب.
أحااد عشاار :التناااقض بااني الاادعوة إلعااادة اخلالفااة ،والقبااول حبكومااة الفاسااق الظااامل ،واالكتفاااء بعاادم
طاعته فيما إذا أمر مبعصية.
إن ماان الواضااح أن احلكااام الظلمااة ال يهتم ااون عااادة  ،وال يغااامرون بنه ااي الن اااس مااثال عاان الص ااالة أو
الص ااوم أو احل ااج ،أو إجب ااارهم عل ااى الزن ااا وش اارب اخلم اار وأك اال امليت ااة ،ألهن اام يهتم ااون مبص ااادرة األم ا اوال
واحلريااات العامااة ،وتساايري الاابالد حساابما يشااتهون .وال يكفااي أن يتخااذ احلاازب موقااف النصااح واملعارضااة
الكالميااة للحاااكم الظااامل ،مااع عاادم طاعتااه يف املعصااية ،وإمنااا ال بااد أن يتخااذ موقفااا سياساايا معارضااا بناااء
يصاال إىل حااد العماال ماان أجاال إسااقاط نظااام احلاااكم الظااامل بأيااة طريقااة ،وخاصااة إذا أغلااق كاال األب اواب
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السلمية للتغيري ،فألغى مثال حمكمة املظامل ،أو عني قضاة منحازين إىل جانباه ،وعطال جملاس الشاورى ،أو
حاال الربملااان .كمااا هااو حااال كثااري ماان األنظمااة العربيااة واإلسااالمية ،فمااا هااو املوقااف املطلااوب جتاااه هكااذا
نظام؟ هل يلتزم حزب التحرير باملوقف السين التقليدي الذي يقول بضرورة الصارب والتساليم واخلضاوع لاه؟
أم يقول بإمكان تغيريه والعمل من أجل إسقاطه بأية وسيلة؟
صحيح إن األنظمة الدميوقراطية ال تعطي الناس احلق بأن خيالفوا القوانني واملراسيم والقارارات الرمسياة
أو احلااق بااالتمرد واخلااروج بالسااالح علااى احلاااكم ،إن هااو خااالف القاوانني أو ارتكااب ظلم ااع .وال نقااول إن
احلاكم جيب أن يكون معصوما ،ولكن األنظمة الدميوقراطياة تضاع آلياة حملاسابة احلااكم وإساقاطه ،إماا عارب
سااحب الثقااة منااه ،أو الاادعوة النتخابااات جدياادة ،أو التظاااهر واالعتصااام وحااىت اسااتخدام السااالح إذا مااا
ألغااى النظ ااام ال اادميوقراطي وانقل ااب عل ااى األم ااة ،فم اااذا يق اادم ح اازب التحري اار يف ه ااذا اجمل ااال ،ويف ح اااالت
مش اااهبة؟وهو ال يس اامح بتحدي ااد م اادة احلك اام ،وال يعط ااي جمل ااس الش ااورى ص ااالحية حماس اابة احل اااكم وال
إسقاطه ،وال يقول شيئا عند انقالب احلاكم على الشريعة اإلسالمية واألمة؟
لماذا فشل حزب التحرير في تجاوز عقدة االستبداد؟
ويف ظين أن حزب التحرير وقع يف شراك الفكر االستبدادي ،ألنه مل يقم بنقد جتربة اخلالفة يف التاريخ،
نقدا علميا ،ومل يضع يديه على عوامل سقوط األمة اإلسالمية ،وليس دولة اخلالفة فقط ،وأمهها
االستبداد والديكتاتورية ،كما مل يقم بنقد الفكر السياسي السين املوروث نقدا جذريا ،وهو وإن تأثر
بالفكر الدميوقراطي احلديث بنسبة معينة ،فقال بنيابة اخلليفة عن األمة يف السلطان ،وبضرورة انتخاب
جملس الشورى ،إال أنه قبل مبعظم فقرات ومالمح الفكر السلطاين االستبدادي القدمي ،وذلك بسبب
إميانه با"صحة" كثري من الروايات الواردة يف كتب احلديث كالبخاري ومسلم ،وقبوله مببدأ "اإلمجاع" دون
مناقشة كبرية يف التفاصيل ،رغم وجود الشك حول حتقق اإلمجاع يف كثري من األمور يف الواقع .وقبوله
هبيمنة احلديث الضعيف على القرآن الكرمي والسنة الثابتة ،كتخصيص أحاديث الصرب على ظلم احلكام،
وطاعتهم ،لعموم آيات العدل يف القرآن ،واعتبار ذلك تبيينا ،بالرغم من وجود التناقض الفاضح بني
الصرب على ظلم احلكام واألمر بالعدل الوارد يف القرآن ،وهو ما يدل على أن التخصيص ليس نوعا من
التبيني ،وإمنا هو نوع من النسخ ،وقد كان ذلك واضحا يف تبين حزب التحرير الستثناء احلكام من
عموم أحكا م الظاملني ،والقول بعدم مقاومتهم رغم ارتكاهبم ألكرب اجلرائم ما داموا يف احلكم .وذلك
التزاما منه حبكومة األحاديث الضعيفة الظنية على األحكام القاطعة الصرحية املطلقة اآلمرة بالعدل الواردة
يف القرآن الكرمي.
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ومن هنا لن يستطيع حزب التحرير اخلروج من شباك الفكر االستبدادي ،واالنطالق يف رحاب
الدميوقراطية ،إال بعد قيامه باالجتهاد بعمق يف أصول املذهب السين (كاحلديث واإلمجاع وهيمنة
احلديث على القرآن) وإعادة االعتبار إىل العقل كمصدر من مصادر التشريع يف املساحات اليت تركها
اإلسالم (القرآن والسنة) للمسلمني لكي يبدعوا فيها ويتطورا  ،كمساحة الفكر السياسي الدستوري،
اليت يعاين منها املسلمون كثريا وحيتاجون إىل ثورة كربى تنقذهم من واقع الظلم واالستبداد الذي خييم
عليهم ويشل إرادهتم ويعيقهم عن التقدم والوحدة والتحرر واالستقالل.
وعندما يقوم حزب التحرير بتلك الثورة الفكرية األصولية سيكتشف أن الدميوقراطية ال تعادي الدين
ألن جماهلا حمصور فقط يف األمور العرفية والعقلية غري املنصوص عليها من اهلل ،وأن ممارسة األمة
اإلسالمية لدورها يف خالفة اهلل يف األرض مير عرب الشورى أو الدميوقراطية.
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