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Abstract
Sovereignty is one of the basic concepts in political science. This term has raised a
lot of controversy and discussion. It has been exercised in many ways. It means that
in every independent state there is a final authority that has its internal form which is
represented by its supremacy in managing its facilities inside the country and the subjection of all who live on its land to its regulations and ruling, as well as its preservation
of security and protection of lives and wealth, and its external form represented by its
relations and external ties with other countries. The concept of governance is one of the
common concepts put forward by some Islamic thinkers. The idea of governance

has
raised an ideological debate and intellectual dispute among thinkers and advocators.
In certain periods, this concept has been the focus of advocacy and movement practices
and the basis of the construction of Islamic political theories in the systems of government. Some Islamic movements have taken it as an axis and a goal for their political
and ideological movements in our contemporary world. This article will discuss the
subject in three sections: the first, on the theory of Islamic governance; the second will
be devoted to the theory and concept of governance in language and terminology; the
third will focus on the political philosophy of the theory of governance with presenting
some ideas in the criticism of the thesis, and finally a conclusion will be established.
Keywords: governance, Islamic thought, political philosophy, Islamic rule, Sovereignty.

:امللخص
 وقد أثار هـذا املصطلح الكثري من الجدل واملناقشة وهو يستعمل، إ ّن السيادة هي أحد املفاهيم األساسية يف علم السياسة
 متمثل بسلطانها يف إدارتهـا،  فهي تعني أنه يف كل دولـة مستقلة توجـد سلطة نهائية لها مظهرها الداخيل، بصور متعددة
 وكذلك قيامها باملحافظة علـى األمـن وحاميتها،  وخضوع كل من يقيم عىل أرضها ألنظمتها وأحكامها، ملرافقهـا داخـل البالد
.  ومظهرها الخارجي املتمثل بعالقتها وروابطهـا الخارجيـة مـع غريهـا مـن الدول، لألرواح واألموال
، وقد أثارت فكرة الحاكمية جدالً معرف ًّيا، ومفهوم الحاكمية من املفاهيم املتداولة التي طرحها بعض املفكرين اإلسالميني
 محورا ً للمامرسات الدعوية والحركية،  يف فرتات زمنية معينة،  كام شكّل هذا املفهوم، وخالفاً فكر ًّيا بني أصحاب الفكر والدعوة
ً وهدفا، ً  وتلقفته بعض الحركات اإلسالمية واتخذت منه محورا،  ومرتكزا ً لبناء النظريات السياسية اإلسالمية يف أنظمة الحكم،
.  والعقائدية يف عاملنا املعارص، لتحركاتها السياسية
 أ ّما املبحث الثاين فسيكرس لنظرية ومفهوم الحاكمية،  األول حول نظرية الحكم اإلسالمية، سنتناول املوضوع يف ثالث مباحث
 واملبحث الثالث فسيدور فسيكون حول الفلسفة السياسية لنظرية الحاكمية مع عرض بعض األفكار يف نقد، ًلغ ًة واصطالحا
.  وأخريا ً الخامتة، األطروحة
. الحكم االسالمي، الفلسفة السياسية لنظرية الحاكمية، الفكر االسالمي، مفهوم الحاكمية:الكلامت املفتاحية
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املقدمة:
{ َو َم ْن لَ ْم يَ ْح ُك ْم بِ َا أَن َز َل اللَّ ُه فَأُ ْولَ ِئ َك ُه ُم الْكَا ِف ُرو َن } املائدة. 44/
مفهومالحاكميةمناملفاهيماملتداولةالتيطرحهابعضاملفكريناإلسالميني،وقدأثارتفكرةالحاكميةجدالًمعرف ًّيا،وخالفاًفكريًّابني
أصحابالفكروالدعوة ،كامشكّلهذااملفهوم،يففرتاتزمنيةمعينة،محورا ًللمامرساتالدعويةوالحركية،ومرتكزا ًلبناءالنظريات
السياسيةاإلسالميةيفأنظمةالحكم،وتلقفتهبعضالحركاتاإلسالميةواتخذتمنهمحورا ً،وهدفاًلتحركاتهاالسياسية،والعقائدية
يف عاملنا املعارص .
ويرىالكثريمنالكتابوالباحثنيأ ّنمفهومالحاكميةيعودإىلالخوارج،بعدرفضهملنتيجةالتحكيمالتيجاءتلصالحمعاويةبن
أيب سفيان  ،رغم أنهم هم من حمل علياًبن أيب طالب عىل هذا التحكيم  ،وإ ّن قول اإلمام عيل بن أيب طالب tوفعله أثناء خالفته  ،ال
ينهضعىلصحةنظريةالحكماإللهي،وإمنّاينقضالقولبه،فاإلمامعيلtعارضالخوارجوناظرهميفقولهم(:الحكمإالّلله)وحاربهم
للعدول عن فكرهم املتطرف  ،الستعادتهم إىل حظرية الدولة اإلسالمية  ،واالنضامم تحت لوائها .

يكتسبالبحثأهميتهمنأ َّنالحاكميةتعدمناملصطلحاتالسياسيةاملعارصةالشائعةيفالفكراإلسالمي،ويفهمالناسعموماأنها
السلطةواملرشوعيةالعلياالتيتحكمأيدولة.رغمأ ّنالحاكميةباألصلمفهوممعروفيفالفكرالسيايسالغريب،وهناكنظرياتغربية
كثرية عن تعريفه وتحديد صاحب الحق الذي ميلكه  .وقد أفردت للحاكمية مساحة كبرية يف الفكر السيايس اإلسالمي املعارص .
ويستندالفكراإلسالميإىلمجموعةالتصوراتاملشرتكةلدىأصحابهيفرضورةوضعبرنامجيص ّوراملرجعيةالنظريةلإلسالم
بوصفـهديناًوتنظيامًللحياةاالجتامعيةللمجتمعاإلسالمي،واملنبعالعقيديللخطاباإلسالمي،والهدفاملوجهللحركةالتييحاولهذا
الخطاب استقطابها .

مشكلة البحث:
اختلفالفكراإلسالميحولتحديدأبعادهذااملفهوموتأصيلهومدىمالءتهللواقعالحايل.فربزتاتجاهاتعدّة،أولهايرىأ ّنهذا
عبعنجوهرالنظريةاإلسالميةسياسياًوقانونياً،أ ّمااالتجاهالثاينفريىأ ّنهذااملفهومليسمفهوماًأصولياً،وإمنّاطرحمن
املفهوميُ ِّ
قبلالخوارجاعرتاضاًعىلواقعةالتحكيمبنياإلمامعيلبنأيبطالبtوبنيمعاويةبنأيبسفيان،واتجاهثالثيخلطبنيهذااملفهوم
وبني مفهوم السيادة  ،لذا ستحاول هذه الدراسة تأصيل مفهوم الحاكمية.

فرضية البحث:
البحث ينطلق من فرضية مفادها أن الحاكمية من املبادئ األساسية التي يقوم عليها نظام الحكم اإلسالمي  ،وسعت الكثري من
الحركاتالتيترميإىلتطبيقالرشيعة اإلسالميةيفتضمينهابدساتريالدولاملسلمة.فاماملقصودالحاكمية؟وهلهيمفهوم
سيايس مستحدث عند املسلمني املعارصين أم أن لها أصولها عند سلفهم ؟ وملن الحاكمية يف الدولة املسلمة ؟
هذه األسئلة هي ما سيحاول البحث اإلجابة عليها .
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أهمية البحث:

ANKASAM | Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi

منهجية ابحث:
اعتمد البحث عىل أكرث من منهجية  ،منها املنهج التاريخي واملنهج التحلييل والوصفي .

هيكلية البحث:
سنتناولالبحثيفثالثمباحث،األولحولنظريةالحكماإلسالمية،أ ّمااملبحثالثاينفسيكرسلنظريةومفهومالحاكميةلغ ًة
واصطالحاً،واملبحثالثالثفسيدورفسيكونحولالفلسفةالسياسيةلنظريةالحاكميةمععرضبعضاألفكاريفنقداألطروحة،
وأخريا ً الخامتة .

املبحث األول  :نظرية الحكم اإلسالميـة :
الريبأ ّنالفكرالسيايسالعريباإلسالمي-السياميفأدوارنشأتهاألوىل-مرتبطأوثقارتباطبحوادثالتاريخ،إىلدرجةأنهينبغي
أنينظرإليهاوكأنّهامجانبانليشءواحد،أوجزءانمكمالن،أحدهاممتمملآلخر،وتختلفطبيعةالعالقةبينهامفتارةتبدواآلراءهي
املوحيةبالحوادث،وطورا ًتكونهذه،سبباًأوظرفاًمحيطاًبوجودهام،وقدالتكونالنظريةإالّامتدادا ًلواقع ٍ
ماضأوقياساًعىل
سابقة ت ّم إفرازها يف عصور سالفة  ،أو قد تأخذ العالقة صور أخرى  ،لذا البد أن تدرس األفكار السياسية اإلسالمية  ،مقرتن ًة بالوقائع
التاريخية التي ارتبطت بها  ،ليك نتعرف عىل البيئة التي نبتت فيها كل فكرة إىل أن أمثرت نتائجها ووصلت إىل متام من ّوها .
وتشكلنظرياتالحكميفالفكرالسيايساإلسالميحجرالزاويةيففقهالحكومةوأركانهاومتثلأهميةمتزايدةيفمواكبةاملبادئ
اإلسالميةللنظرياتالسياسيةيفمعالجةإدارةاملجتمعاتوإدارةالشأنالعام،وهذهالنظرياتيفأغلبهاكانتجز ًءمنمنظومةالفقه
السيايس اإلسالمي الذي تجسد يف الدواوين والحسبة والخراج وكتب الجهاد وأحكام الوالية والقضاء واألحكام السلطانية .
فكامهومعلوم،فإ ّنالحالةالسياسيةعندالعربقبلاإلسالم،تتمثلبعدموجودسلطةمنظمةمتسكزماماألمور،فتفرض
األمنيفالداخلوتدفـعالعـدوانمنالخارج،وإمنّااقترصاملوضوععىلنـوعمـنالتنظيمالقبلـي(الـذييجعـللكلقبيلةزعامةيقـوم
عليها أحـد أفـراد القبيلة )(.)1
أ ّما الوضع السيايس يف مكـة  ،املوطن األوللظهور العقيدة اإلسالمية  ،فقد كانت مركزا ًحضارياً ،أهلّها لذلك وضعها الديني
ووضعها االقتصادي التجاري املتميز  ،وقد حكمت مكة أو أديرت من قبل مجلس الشيوخ الذي يطلق عليه اسم ( مجلس املأل ) ،
املتكونمنرؤساءالعشائروالعوائلومليكنللمجلسرئيس،وضعفاملجلسيفنظامالتصويت،الذييجبأنيكونباإلجامع
لغرضإنجازأيقرارحيثيكونعىلاألغلبيةواجبإقناعاألقليةلقبولالقرار،لكناملشكلةتظهرعندمايفشلونيفإقناعاألقلية
عندذاك،رمبّاتلجأإىلالضغطوإذاملتنجحهذهالوسيلةفرمبّايستعملونأسلوباملقاطعةتعبريا ًعنإجباراألقليةلرغبةاألكرثية(.)2
كامفعلوامعالنبيمحمدrوبنيهاشم(.)3وبعدظهوراإلسالموانتقالالنبيمحمدrإىلاملدينةاملنورة،رأىأ ّنيعنيبالوسائلالتي
1
2
3

محمد فاروق النبهان  ،نظام الحكـم فـي اإلسالم  ( ،الكويت  ،مطبوعات جامعـة الكويت 4791 ،م )  ،ص. 19
صالح أحمد العلي  ,محاضرات في تـاريخ العرب  ,ج ( , 1الموصل  ،مطابع دار الكتب  ، ) 1891 ،ص 39وص. 111
أبوعبداللهمحمدبنسعدبنمنيعالهاشميبالوالء،البصري،البغداديالمعروفبابنسعد(المتوفى032:هـ)،الطبقـاتالكبرى،
المجلد األول  ( ،بيروت  ،دار الكتب العلمية 0141 ،ه0991/م )  ،ص ص. 141-931
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ينظمبهاالحيـاةيفاملدينة،ألنهأصبحقائدجامعةلهمصفةسياسيةبجانبكونهنبياًمرسالً،عليهأنيبلغرسالةربهتعاىل،فبنىاملسجد
يفقباءبإحدىضواحياملدينةواتخذهمركزا ًالجتامعاتهومحلاملشاوراتيفالشؤونالعامة،ترسلمنهالبعوثوالغزواتويستقبلفيه
السفراءمنقبائلالعرب،ث ّمقاممبعالجةالوضعاالقتصادي،السياموأ ّنأغلبمنهاجرتركواأموالهميفمكة،فكانعليهأنيعالج
أمر توفري أسباب العيش لهذا العدد مـن

ويوردالقرآنالكريمالكثريمناملفرداتاللغويةذاتاملعنىالسيايسسواءمايتعلقبالحكممثل(والية)ُ {:ه َنالِ َكالْ َو َليَ ُةلِلَّ ِه
ُوللِل َّن ِ
اب َوالْ ُح ْك َم َوال ُّن ُب َّو َةث ُ َّميَق َ
اسكُونُوا ْ
الْ َح ِّق ُه َوخ ْ ٌَيث َ َوابًا َوخ ْ ٌَي ُع ْق ًبا}سورةالكهف(،44/وحكم)َ {:ماكَا َنلِ َب َ ٍ
شأَنيُ ْؤتِ َي ُهاللّ ُهالْ ِكتَ َ
َ
ِ
اس
يب ِّم َن الْ ُملْك فَ ِإذًا الَّ يُ ْؤتُو َن ال َّن َ
ِعبَادًا ِّل } سورة آل عمران ، 79/و (ملك) حيث وردت يف اثنتني وأربعني آيـة منهـا { :أ ْم لَ ُه ْم ن َِص ٌ
نَ ِق ًريا} سورةالنساء،53/و(سلطان)التيوردتيفأربعوعرشينآيةجميعهامبعنىالحكموليسالحاكممنها{:إِ َّن ِعبَا ِديلَيْ َسل ََك
َعلَ ْي ِه ْم ُسلْطَا ٌن َوكَفَى ِب َربِّ َك َوكِيالً}سورةاإلرساء.65/وقسممنتلكاملفرداتتتعلقبالحاكممثل(وال)التيوردتيفثالثوثالثني
آية  ،وكلمـة أوليـاء وردت يف أربـع وثالثني آيـة َ { :وإِذَا أَ َرا َد اللّ ُه ِب َق ْومٍ ُسو ًءا فَالَ َم َر َّد لَ ُه َو َما لَ ُهم ِّمن دُونِ ِه ِمن َوالٍ}سورة الرعد ، 11/و
(إمام){:يَ ْو َمنَ ْد ُعوك َُّلأُن ٍَاس ِب ِإ َما ِم ِه ْم} سورةاإلرساء، 71/حيثوردتكلمةإماميفأربعآيـاتو(أمئة)يفخمسآياتو(خليفة)
التيوردتفـيثالثآياتمنهاَ {:وإِ ْذق ََال َربُّ َكلِلْ َمالَئِ َك ِةإِ ِّن َجا ِع ٌل ِفاألَ ْر ِض َخلِي َف ًة}سورةالبقرة، 30/وغريهاكثريالمجاللذكرها
ومم
ممألفتهاألمـةعربتاريخها ّ
وممتجدرمالحظتهأ ّنهذهاملصطلحاتومدلوالتهاتتحدثعنحكـامأوأشكالسلطـة ّ
يفهذااملجالّ .
أنجزته من أشكال للسلطة وأنظمة الحكم .
فالخطابالقرآينيوحيأ ّنإيرادهذهاملفرداتيفواحدمنجوانبهالكثريةعمليةمقارنةوإسقاطوصوالًإىلشكلجديديفنظرية
الحكمملتألفهالعربسابقاًومنث ّمفهوتجربةجديدةمعحسماألمرللهتعاىلونفيفرصاملشاركةالنديّة،وليستتقليدا ًلتجاربسبق
أن م ّرت بها األمـة وأثبتت نجاحهـا أو فشلها (.)6
إذن الرسول محمد  rقد أستند يف تأسيس سلطته السياسية عىل اختيار الله تعاىل له  ،باعتباره رسوالً للبرش  ،لكن قيمة هذا
املستندكانتستبقىنظريةلوالنجاحهيفإقناعالناسباإلميانبدعوته،إذبدونذلكالميكنأنتنشأجامعة،والدولة،والسلطة
سياسية،وعرصالنبوةكانالفرتةاملثاليةالتيتحققتفيهااملثلالعليابأكملمعانيها،وهيكذلكمرحلةتأسيس،حيثأوجدتالروح
التي تسيطـر عىل الحياة السياسيـة (وأقام النموذج للقدوة والقياس)(.)7

أسس نظرية اإلسالم السياسية :
وممهومعروفأ ّنالفكرالسيايسيهتمبالنظامالسيايس،ومعالجةاملسائلالسياسيةمنحيثالنظرية،ومايقرتنبهذاالنظاموهذه
ّ
املعالجةمنمفاهيمالحريةواملساواةوالعدالةاإلنسانية،ويشكلالفكرالسيايسالدعائمالعقليةللتغيرياتالكربىالتيحدثتيفالتاريخ
البرشي  ،والفكر قديم قدم املجتمع والفكر البرشي .
4
5
6
7

محمد حميد الله الحيدر آبادي  ،مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة  ،ط ( ، 2القاهرة  ،مطبعة لجنـة التأليف
والنشـر والترجمة 6591 ،م )  ،ص ص. 12-51
محمد فاروق النبهان  ،مصدر سبق ذكره  ،ص. 49
نزار عبد اللطيف الحديثي  ،األمة والدولة في سياسـة النبي والخلفـاء الراشدين  ( ،بغداد  ،دار الحريــة  ، ) 7891 ،ص ص.991 -791
محمد ضياء الدين الريس  ،النظريات السياسية اإلسالمية ط ( ، 4القاهرة  ،دار المعارف  ، ) 6691 ،ص. 51
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املهاجرين،فأوجـدنظام(املؤاخـاة)وكذلكإصدارأولميثاقللحكميفاملدينةوهي(الصحيفة)أو(الوثيقة)(،)4والتييصح
تسميتها بـ ( الدستور املدين ألهل املدينة )(.)5
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وقد أرش البحث ارتباط الفكر السيايس العريب اإلسالمي  ،السيام يف أدوار نشأته األوىل بحوادث التأريخ العريب  ،إىل درجة
أنهينبغيأنينظرإليهاوكأنهامجانبانليشءواحد،أوجزءانمتكامالن،وتختلفطبيعةالعالقـةبينهامفتار ًةتبدواآلراءهياملوحية
بالحوادثوطورا ًتكونهـذهسبباًأوظرفاًمحيطاًبوجودهام،وقـدالتكونالنظريةإالّامتدادا ًلواقـع ٍ
ماضأوقياساًعىلسابقةت ّمإقرارها
يف عصور سالفة  ،أو قد تأخذ العالقة صورا ً أخرى(.)8
وأن الدعوة واإلصالح التي جاء بها الرسول rمن عند الله فالبدلهذه الرسالة من بناء سيايس جديد  ،ليك يتم اإلرساع بتجسيد
األفكارووضعهاموضعالتطبيقوالسهرعىلحاميةاملثلوالقيمالجديدةوكانتالبيعةالتيمتتبنيالرسولrوأهليرثبيف(العقبة)(.)9
حجرالزاويةيفبناءوإنشاءالدولةالعربيةاإلسالمية،أل ّنهذهالبيعةعربتعنالعقدواالتفاقالذيأبرمبنيالرسولrوسكانيرثب
عىلإقامةاملجتمعالعريباإلسالمي.فكانتهجرةالرسولrإليهافتحاًيفتاريخالعربالدينيوالسيايس،إذفسحتاملجاللربوزمقدرة
الرسولrعىلالتنظيميفمختلفنواحيالحياة(،)10ففي(يرثب)انتقلتالقيادةالفعليةإليهليحكمفيهاوفقاملبادئالعربيةاإلسالمية،
كاموردتيفالقرآنالكريم،الذييعتربإىلجانباجتهاداتالنبي–rالقوليةوالفعلية–دستوراألمةودستورالدولةالجديدةالتي
توفرتلهامبقتىضذلكجميعالعنارصاألساسيةالتييجبتوافرهـايفبناءالدولة،منحيثاإلقليموالسكانوالتنظيموالسلطة(.)11
أن طبيعة الحكم العريب اإلسالمي كان يحمل عنرصين أساسيني هام :
•العنرصالثيوقراطي(الديني):ففيالحقبةالزمنيةالتيحكمبهاالرسولrكانتمرتبطةبالنبيمحمدrالذيهومبعوث
الله إىل الناس  ،وكانت ألقواله وأفعاله قدسية وعىل الناس طاعة الرسول  rألن { َم ْن يُ ِطعِ ال َّر ُس َ
ول فَ َق ْد أَطَا َع اللَّ َه ۖ }
النساء. 08/
•العقداالجتامعي:يفالبدايةملتكنللنبيrسلطةسياسيةعىلاألفراد،فقدكانعليهأنيدعوهملالعتقادواإلميانبالله
وأنهنبيمرسل،ولكنعندماقبلتنبوتهووقععقدالبيعةاألوىلوالثانيةمعأهليرثبوافقالعرباملسلمونعىلطاعة
الله ورسوله محمد .)12(r
بعبارةأخرى،إناملصدراإللهيوحدهملينتجدولةطوالالعهدامليك،وإمنانتجتالدولةبعداملبايعةمنقبلأهليرثب،وبعد
انضامماملهاجرينإليهم،أيبعدأنأصبحتهناكقوةبرشيةقادرةعىلحاميةالدعوةالجديدةوالدفاععنهاوعنرسولاللهمحمد.r
وعىل هذا ميكننا القول أن الدولة اإلسالمية  ،قد بنيت عىل أساس النظريتني الدينية والتعاقدية
(الدميقراطية)،وبعدذلكتوسعتعنطريقمعاركالتحريراإلسالمية،واستطاعتأنتقيضعىلالنفوذاالستعامريلدولتيفارس
وبيزنطة يف الجزيرة العربية .
حنيننظربإمعانيفآياتالقرآنالكريـموأحـاديثالرسـولمحمـدrونتأملفياماستنبطهالعلامءاملسلمنيمنأحكامتتعلقبسياسة
الدولة  ،نرى أ ّن نظريـة اإلسالم السياسية تقوم عىل أسس ثابتة  ،وقواعد محكمة  ،وتعتمـد عليهـا عنارصهـا  ،وهي(:)13

8
9
10
11
12
13

فائز صالح محمود  ،دراسة في مالمح الفكر السياسي العربي اإلسالمي فـي عهدي النبوة والراشدين( رسالة ماجستير غير
منشورة  ،جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية  ، ) 9891ص. 61
أبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري البصري ( المتوفى سنة 812ه )  ،السيرة النبوية  ،ج ( ، 1القاهرة  ،شركة الطباعة
الفنية المتحدة ) . 4791 ،
عبد العزيز الدوري  ،النظم اإلسالمية  ( ،بغداد  ،مطبعة نجيب  ، ) 0591 ،ص. 51
محمد فاروق النبهان  ،مصدر سبق ذكره  ،ص ص. 39-29
عباس محمود العقاد  ،الديمقراطية في اإلسالم  ،ط ( ، 3القاهرة  ،دار المعـارف  ،د .ت )  ،ص. 76
عبد العزيز عزت الخياط  ،النظام السياسي في اإلسالم  ،ط ( ، 2القاهرة  ،دار السالم للنشر 4002 ،م )  ،ص. 96
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السيادة للرشع :
إ ّنالسيادةهيأحداملفاهيماألساسيةيفعلمالسياسة،وقدأثارهـذااملصطلحالكثريمنالجدلواملناقشةوهويستعملبصور
متعددة،فهيتعنيأنهيفكلدولـةمستقلةتوجـدسلطةنهائيةلهامظهرهاالداخيل،متمثلبسلطانهايفإدارتهـاملرافقهـاداخـلالبالد
،وخضوعكلمنيقيمعىلأرضهاألنظمتهاوأحكامها،وكذلكقيامهاباملحافظةعلـىاألمـنوحاميتهالألرواحواألموال،ومظهرهاالخارجي
املتمثل بعالقتها وروابطهـا الخارجيـة مـع غريهـا مـن الدول(:)14
عادةماتكوناملفاهيممبافيهاتلكاملفاهيمذاتاألصلالقرآينعرضةللعديدمنالتطورات،فاملامرسةالبرشيةاملحاطةبجملةمن
العنارصاملتداخلة،والظروفواملالبساتاملعقدة،تضفيعىلاملفاهيمظاللالتجربةالبرشيةوتخضعهاملقتضياتهايفالكثريمناألحيان
 ،وقد يصل األمر إىل حدوث بعض التغيريات يف املحتوى املعريف لتلك املفاهيم كتعبري عن االستجابة اإلرادية ملتغريات الواقع .

يعنياملبدأ:أنيلتزمالحاكموالشعببأصولالنظامالسيايسواملبادئالحاكمةللسياسةالرشعيةاملحكومةبالرشيعة،ألنالدولةيف
اإلسالم تتأسس عىل مبدأ الرشعية وقوامها وجوب أداء حقوق الناس والحكم بالعدل ،
وهومايجعلهقامئاًعىلااللتزامبنصوصالرشيعة،والخضوعألحكامهاالقطعية،فشأنالدولةأنتريسمبدأسيادةقانونالرشيعة
السنةالنبويةالرشيفةواالجتهاد،فإ َّنللعقلاإلسالميحقتفسريوفهمالنصوص،ومامرسةالسيادة،وعصمة
منالقرآنالكريمو ّ
اإلرادةالعامةلألمة،والسريعىلهذااملنهج،وعدمالخروجعليهأوانتهاكهمنالحاكموالشعب،يضفيعىلالنظامصفةالرشعية،
وعىلقدرالتزامالخليفةمببدأالرشعيةتجبلهالطاعة،فهوحاكممقيدمبارسمتهلهالرشيعةمنقواعدوأحكامتبغيمصلحةالناسوانتظام
أحوالهم،واستقامةحياتهم،وهومأمورباإلذعانلتلكالقواعدواألحكام،اليجوزلهاالنحرافعنهاأوااللتفافعليها،فهذاواجبه
تجاهاللهتعاىلوالناس،وللمحكومنيحقاملشاركةالعامةعنطريقمراقبةسلوكهومحاسبتهإذاحادعنالرشيعة،وخرجعنإجامع
األمة،فإذاانحرفعنهذاالطريق،جازللمحكومنيمطالبتهبالعودةإىلالرشع،ألنمخالفتهللرشعأسقطتعنهمواجبالطاعةله
 ،فهي مرتبطة بها ومرتتبة عليها(.)15
فالسيادةهيحقأمر،والبدللحقمنصاحبميارسهبصورةفعلية.فهليأخذالفقهاإلسالميبنظريةالسيادة؟وإذاكان
يأخذبهافأيالنظرياتالخاصةبالسيادةتتوائممعالفقهاإلسالمي؟ومنهـوالـذيميارسالسيادةمنالناحيةالعمليةالواقعيةيف
الدولة اإلسالمية ؟
بهذااملعنىالعام،تكونالسياسةيفتجلياتهاالفكريةالنظريةوالتطبيقيةالعملية،نشاطاًإنسانياًعاماًوشامالً،تشرتكاملجتمعات
اإلنسانيةيفحيازتهومامرسته،يفكلاألزمنةوالعصور،ويكونملظاهرهاونشاطاتهاحضورهاالدائمواملستمريفالحياةاالجتامعية
لإلنسانعربالزمانواملكان.فقدعرفاإلنسانالسياسةومارسها،طاملاارتبطبجامعةاجتامعيةوعاشيفإطارها،فالتزمبأعرافها
وخضع لرشائعها وط ّوع إرادته إلرادتها  ،أو فعل العكس  ،فألزمها بأعرافه وأخضعها لرشائعه وط ّوع إرادتها إلرادته .

 14محمد الشحات الجندي  ،الدولة المدنية بين اإلسالم والغرب  ( ،القاهرة  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب  ، ) 1102 ،ص. 67
 15أبو اليزيد علي المتيت  ،النظم السياسية والحريات العامة  ،ط ( ، 3اإلسكندرية  ،مؤسسة شباب الجامعة  ، ) 2891 ،ص. 21
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والتحديالذيتواجههاملفاهيمذاتاألصلالرشعي–السيامالسياسيةمنها-تتمثليفمدىقدرتهاعىلاستيعابمتغرياتالواقع
مع االحتفاظ يف ذات الوقت بهويتها وقوامها النظري .
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والسياسةتقرتنبالحياةاالجتامعيةوذلكلقدرةاألخريةعىلتزويدالسياسةبالحقائقوالقواننياالجتامعيةالتيتفرسالسلوك
السيايستفسريا ًعقالنياًوعلمياً،ولكفاءتهعىلتخمنيالنتائجاالجتامعيةالتيتتمخضعنالسلوكالسيايسواألحداثالسياسيةالتي
تأخذ مكانها يف املجتمع .

املبحث الثاين  :نظرية ومفهوم الحاكمية :
ممسبقذكرهيفاملبحثالسابقبرزتيفالفكرالسيايساإلسالميعدّةنظريـاترئيسةأوأطروحاتفكريـةسياسيةيفالحكم،منها
ّ
نظريةالخالفة،ونظريةالسيادةلألمة،ونظريةالحاكمية،سنتناوليفهذااملبحثنظريةالحاكميةباعتبارهاإحدىتلكالنظريات.

نظرية الحاكمية :
شهدتساحةالفكراإلسالمياملعارصبروزحلقةفكريةجديدةمنحلقاتالفكروالنقاشأالوهيظهورمفهومالحاكمية،وقدطرح
منقبلبعضالحركاتاإلسالميةبصيغةمعارصةملتكنمألوفةعىلمسامعالشعوباإلسالمية،إالّأ ّنهذااملفهومشاعيفالفكر
اإلسالمي منذ زمن طويل  ،وقد امتثلت هذا املفهوم قسم
منالحركاتاإلسالميةاملعارصةيفتحليلهالواقعالنظمالسياسيةالقامئةمنخاللقواننيهذهالنظموترشيعاتهاالقامئةيفاملجتمع
واملوقف منها وكيفية التعامل معها(.)16
ولقداختلفتاآلراءحولتحديدهذااملفهوموتأصيلهبنياإلسالمينيوغريهم،فثمةرأييذهبإىلأ ّنهذااملفهوميعربعنجوهر
النظرية اإلسالمية السياسية والقانونية  ،وأ ّن له جذورا ًيف األصول املنزلة والرتاث اإلسالمي  ،وأ ّن ما قدمه املودودي وسيد قطب
ينحرصيفالكشفعنوجودهذااملفهوم،حيثوجدتالبيئة والواقعالذيتنطبقأحكامومواصفاتهذااملفهومعليها،وميثل
هذا الرأي التيار اإلسالمي بفصائله(.)17
يفحنييذهبأنصارالتيارغرياإلسالميإىلرأيمفادهأ ّنهذااملفهومليسأصولياًوإمنّاهوإفرازلظروفتاريخيةواجتامعية
معينة،وأ ّنأولمنطرحههمالخوارج(،)18اعرتاضاًعىلواقعةالتحكيميفمعركةصفنيبنياإلمامعيلبنأيبطالبtوبنيمعاويةبن
أيبسفيان،عندماذهبالخوارجانطالقاًمنفكرة(حاكميةالله)وحدهإىلرفضمبدأتحكيمالبرشوإعطائهمأيةسلطةأوسلطان
فيامحكمفيهالله.وقولالخوارج(:الحكمإالّلله)قولصادقيفنفسهولكنالذيأنكرعليهمهووضعهمالكلمةيفغريموضعها
واستداللهمعىلرفضتحكيمالبرشيفالنزاعولهذاردأمرياملؤمننيعيلuعىلالخوارجبقوله(:كلمةحقأريدبهاباطل)فقدوصف
قولهم بأنه كلمة حق ولكن عابهم بأنهم أرادوا بها باطالً (.)19
وظهرمر ًةأخرىعىليدأيباألعىلاملودودينتيجةاألحوالالسياسيةواالجتامعيةالتيكانتتعيشهااألقليةاإلسالميةيفشبهالقارةالهندية.
16
17
18
19

وليد سالم محمد  ،المشاركة السياسية للحركة اإلسالمية في النظم السياسية العربية المعاصرة ( رسالة ماجستير غير منشورة ،
كلية العلوم السياسية  ،جامعة بغداد  ، ) 2002 ،ص . 95
المشاركة السياسية للحركة اإلسالميـة فـي النظـم السياسيـة العربية المعاصـرة  ( ،بيروت  ،دار النهضة العربية 5341 ،ه 4102 /م ) ،
ص ص. 19-09
عبد الغني عماد  ،حاكمية الله وسلطان الفقيه  ،ط ( ، 2بيروت  ،دار الطليعة  ، ) 5002 ،ص. 21
محمد أبو زهرة ،تاريخ المذاهب اإلسالمية ،في السياسة والعقائد  ،ج ( ، 1بغداد  ،دار االتحاد العربي للطباعة  ،د  .ت ) ،ص .17-56

Mayıs 2017 • 1 (1) • 11-35 17

األبعاد السياسية ملفهوم الحاكمية
إ ّنالنظريةاألساسيةلــــ(حاكميةالله)تقومعىلأساسأناألرضكلهاللهوهوربهاواملترصفيفشؤونها،فاألمروالترشيع
والحكممختصباللهوحدهوليسلفردأوأرسةأوطبقةأوشعببلوالللنوعالبرشيكافةيشءمنسلطةاألمروالترشيع،فالمجاليف
حظريةاإلسالمودائرةنفوذهإاللحكومةيقومفيهااملرءبوظيفتهخليفةللهتباركتأسامؤهوالتأيتهذهالخالفةبوجهصحيحإالمنجهتني:
أما أن يكون ذلك الخليفة رسوالً من الله  ،أو رجالً يتبع الرسول فيام جاء به من الرشع والقانون من عند ربه(.)20
وميكنالقولبأنفكرةالحاكميةللهتنطلقمنمجموعةمناملبادئ،وهذاماوضحهأحداملفكريناإلسالمينيبحسبدراستهلفكر
أيب األعىل املودودي وهذه املبادئ هي(:)21
املبدأاألول:هو(الحاكميةاإللهية)املنبثقةمنأناللهتعاىلهوخالقهذاالكونوخالقاإلنسان،ومبدعكليشءيفالوجود،
وأنّه ما من ذ َرة يف السامء واألرض إالَّ يعلمها الله ومن هذا املبدأ الرئيس يتفرع املبدآن الثاين و الثالث .
املبدأ الثاين ( :العبودية لله تعاىل وحده) فال يجوز لإلنسان أن يرشك بالله تعاىل شيئاً .

وبذلكيرىأصحابهذااالتجاهإنسيادةالشعبتتعارضمعحاكميةالله،وأناعتبارالشعبمصدرالسلطةوالترشيعهونوع
من الجاهلية  ،أل ّن حق الترشيع ليس ممنوحاً ألحد من الخلق  ،وهو صالح لله تعاىل وحده(. )22
وكذلك فإ ّن الله تعاىل فقط له حق الحاكمية عىل الناس من غري مشارك وال منازع  ،ويستندون بذلك إىل قوله تعاىل  ...{ :إِنِ
الْ ُح ْك ُم إِلَّ لِلَّ ِه ۚ أَ َم َر أَلَّ تَ ْعبُدُوا إِلَّ إِيَّا ُه ۚ َٰذلِ َك الدِّي ُن الْ َقيِّ ُم }...سورة يوسف. 40/
ويف موضع آخر { ات َّ ِب ُعوا َما أُنز َِل إِلَيْكُم ِّمن َّربِّ ُك ْم َو َل تَتَّ ِب ُعوا ِمن دُونِ ِه أَ ْولِيَا َء ۗ قَلِ ًيل َّما ت َ َذكَّ ُرو َن } سورة األعراف . 3/وقد عربوا
عن االنحراف عن حاكمية الله بالكفر الرصيح يف آيات ثالثة حيث قال تعاىل { َو َم ْن لَ ْم يَ ْح ُك ْم بِ َا أَنْ َز َل اللَّ ُه فَأُولَ ِئ َك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن }
سورةاملائدة،45/وكذلك{ َو َم ْنلَ ْميَ ْح ُك ْمبِ َاأَن َز َلاللَّ ُهفَأُ ْولَ ِئ َك ُه ُمالْكَا ِف ُرو َن}سورةاملائدة،44/و{ َو َم ْنلَ ْميَ ْح ُك ْمبِ َاأَنْ َز َلاللَّ ُهفَأُولَ ِئ َك ُه ُم
الْف ِ
َاسقُو َن } سورة املائدة. 47/
فالخوارج،يذهبونإىلأ ّناللهتعاىلهوالذييجبأنيتوىلالحكميفالنزاعاتوالخصوماتكافةالتيتقعبنيالبرش،وليسهذا
فحسببلإ ّناملرتكزقدتطورإىلدرجةأ ّنالخوارجأخذوابالسعيالحثيثصوبتطبيقشعارأن(الحكمإالّلله)منخاللمحاولة
القضاءعىلأنظمةالحكمالقامئة،وإقامةنظامحكمخارجييقومعىلالتوحيدلله،يجعلالحكمفقطله،اللغريه.وتنفيذأحكامهالدينية
بشكلتام،وهذايدلعىلالتقاربالواضح–منهذهالزاوية–بنيالخوارجوأتباعنظرية(الحاكمية)فأتباعاألخرية،يعتقدون(أ ّن
وضحالقرآن،يستلزمأنيكوناللهتعاىل
الحاكميةيفاإلسالممختصةباللهوحده،اليشاركهوالينازعهفيهاغريه،ذلكأ ّنالتوحيدكام َّ
وحده هو املعبود وهو اآلمر الناهي ) .23
20
21
22
23

أبو األعلى المودودي  ،منهاج االنقالب اإلسالمي  ،ط  ( ، 3القاهرة  ،دار العروبة للطباعة  ،د.ت )  ،ص .91
جمال البنا  ،رسالة إلى الدعوات اإلسالمية ( القاهرة  ،دار الفكر اإلسالمي  ، ) 1991 ،ص . 54-44
فهميهويدي،اإلسالموالديمقراطية،فيمجديحمادوآخرون،الحركاتاإلسالميةوالديمقراطية–دراساتفيالفكروالممارسة،
( بيروت  ،مركز دراسات الوحدة العربية  ، ) 9991 ،ص . 84
محمد سعيد البوطي  ،كبرى اليقينيان الكونية  ،ط ( ، 8دمشق  ،دار الفكر  ، ) 1891 ،ص . 272
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املبدأالثالث:أنكلأوضاعاملجتمعاإلنساينمنسياسةواقتصادواجتامعيجبأنتتمطبقاًملاأرادهاللهتعاىللهاوفقاًملارشعهيف
الكتاب والسنة ،وأي قانون أو تنظيم يخالف ذلك يعد نوعاً من مخالفة ( الحاكمية اإللهية )  ،ويقرب من الرشك .
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إ ّنقولاإلمامعيلبنأيبطالبtوفعلهأثناءخالفتهالينهضعىلصحةنظريةالحكماإللهي،وإمنّاينقضالقولبه،فاإلمامعيل
بنأيبطالبtعارضالخوارج،وناظرهميفقولهم(:الحكمإالَّلله)وحاربهمللعدولعنفكرهماملتطرف،الستعادتهمإىلحظرية
الدولة اإلسالمية  ،واالنضامم تحت لوائها .
ممر َّدبهعليهمعىلماظنواأنهمأقامواعليهالحجة
وممأُثِ َرعنهمأنهمملارفعواشعار(الحكمإالَّلله)وعارضواقبولهالتحكيم،فكان ّ
ّ
إنها  ( :كلمة حق يراد بها باطل  ،نعم ال حكم إالَّ لله )  ،ولكن هؤالء يقولون ( :ال إمرة إالّ لله  ،والبد للناس من أمري بر أو فاجر ) .
وهو قول يدل عىل عدم عصمة اإلمام  ،وإنه يحكم باجتهاده  ،وإنه كام يصيب قد يخطئ  ،وهذا بالضد من العصمة للحاكم(.)24
إ ّنتجربةالخوارجونظرتهمإىلوجوبأنيكونالحكممنمختصاتاللهتعاىل،واالبتعادعناملجتمعالكافر،وغريهامناملرتكزات
،تدلعىلأ ّنهنالكمثةتقاربكبريبنيالطرفني،غريأ ّنهذاالتقارباليعنيأ ّنأتباع(الحاكمية)همامتدادللخوارج،أل ّنهنالك
الكثري من نقاط الخالف الواضحة بني االثنني .

املبحث الثاين :مفهوم الحاكمية من الناحية اللغوية واالصطالحية :
الحاكمية يف اللغة :
إذا عدنا إىل الجذر اللغوي (ح  .ك  .م) وما اشتق عنه من ألفاظ (حكم  ،حكام وحاكم  ،حكيم وحكمة ،أحكمت أحكام ومحكمة
الحاكميةجذرهااللغويحكم،وهيتأيتمبعنىالقضاء،و(حكّمه)يفماله (تحكيامً)إذاجعلإليهالحكمفيه(،فاحتكم)عليهيف
ذلك،واحتكمواإىلالحاكموتحاكموا،و(املحاكمة)املخاصمةإىلالحاكم.وقدجاءتكلمةالحاكميةمنالناحيةاللغويةالرصفة،عىل
وزنفاعلية،وهويعدمصدرا ًصناعياًمناسمالفاعل(حاكم)،لحقتهياءالنسبةمردفةبالتاءللداللةعىلصف ٍةفيهكامصيغاسم
(عاملية) من (عامل) و (جاهلية) من ( جاهل ) و (فاعلية) من ( فاعل ) فصيغت (حاكمية) من (حاكم) (.)25
أمااصطالحاًفتعنيالحاكمية:إفراداللهتعاىلباإللوهيةوتقديرربوبيتهوحـدهتعاىلشأنـه،وهيمنأخصخصائصاإللوهية،
أي أنها تعني السلطة العليا  ،أو السلطة املطلقة  ،وكل ما يصدر عنها هو الصواب ( ،)26فاإلسالم يقرر أ ّن هذا الكون  -مبا فيه من
بحاروأنهاروجداولوسهولوجبالوشمسوقمرونجوموأنايسومخلوقات-قدخلقهاللهتعاىل،ولقـدجاءتاآلياتالقرآنيةالكثرية
لتقرر هذه الحقيقة منها { :إِ َّن َربَّ ُك ُم اللّ ُه ال َِّذي َخل ََق الس ََّم َو ِ
ات َواألَ ْر َض ِف ِستَّ ِة أَيَّامٍ } سورة األعراف ، 54/و { َو ُه َو ال َِّذي َخل ََق اللَّيْ َل
ْ
ش ٍء
ال
ْ
َق
ل
خ
*
ن
آ
ر
ق
ل
ا
م
ُ
َ
ِنسانَ}سورةالرحمن، 3-2-1/و{ َو َخل ََقك َُّل َْ
َ
َ
َ
َوال َّن َها َر َوالشَّ ْم َس َوالْ َق َم َر}سورةاألنبياء، 33/و{ال َّر ْح َم ُن * َعلَّ َ ْ
فَ َق َّد َر ُهتَق ِْدي ًرا}سورةالفرقان،2/وهيتعنيالرشيعةإالّمناللهتعاىلوالسلطانألحدعىلأحدأل ّنالسلطانكلهللهتعاىل.ويعرفها
املودوديبأنهاالسلطةالعلياأوالسلطةاملطلقةالتيتسنالقواننيويخضعلهااألفرادبالطاعةواليقيدهاقانونوكلمايصدرعنهاهـو
الصواب( ،)27ويقسم أبو األعىل املودودي الحاكمية إىل قسمني :

24
25
26
27

هشام أحمد عوض  ،األبعاد السياسيـة لمفهـوم الحاكميـة  -رؤيـة معرفيـة  ( ، -فرجينيا  ،المعهد العالمـي للفكـر اإلسالمـي ، ) 5991 ،
ص. 93
للمزيد حول المدلول اللغوي ينظر إلى  :سيد قطب  ،في ظالل القـرآن  ،ج ، 4ط ( ، 7بيروت  ،دار الشـروق  ، ) 8791 ،ص. 112
أبو األعلى المودودي  ،منهاج االنقالب اإلسالمي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص . 91
جمال البنا  ،مصدر سبق ذكره  ،ص ص. 54-44
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األبعاد السياسية ملفهوم الحاكمية
الحاكمية القانونية :
هيحاكميةاللهتعاىلالذيلهحقالحاكميةعىلالناسوالكونمنغريمشاركوالمنازع،استدلبقولهتعاىل{:إنالحكمإالّلله}
األنعام،75/ويوسف،04/وممثلوهذهالحاكميةهماألنبياءوالرسلوعنطريقهمتصلالرشائعواألحكاماإللهيةإىلالبرش،وألجلذلك
كلّفاإلسالمأبناءهأنيطيعوهطاعةتامة،وقدجعلهذااملبدأقاطعاًمنمبادئه،لذاجاءتأوامراللهتعاىلبطاعتهوطاعةاألنبياء
والرسل { َّم ْن يُ ِطعِ ال َّر ُس َ
ول فَ َق ْد أَطَا َع اللّ َه } سورة النساء. 08/
وقدقسماملودوديالحاكميةإىلقسمنيفقال:بالحاكميةالسياسيةوالحاكميةالقانونية،وجعلالقانونيةللهتعاىلوحدهواستدل
بقولهتعاىل{:إنالحكمإالّلله}،وجعلالرسولمحمدrممثالًلهذهالحاكميةإ ْذقال:أ ّناألنبياءوالرسلهمالوسيلةالتينعلمبها،ماوضع
لناالشارعمن قانونأورشيعة،وألجلذلككلفاإلسالمأبناءهأنيطيعوهطاعةتامة،وقدجعلهذااملبدأقاطعاًمنمبادئه،أما
الحاكمية السياسية فقد جعلها أيضاً لله ع ّز وجل وعدّه الحاكم األعىل  ،إالَّ انه يرى أن األمة نائبه عنه يف الخالفة(.)28

بذلك ميكن القول بان الحاكمية تنبني عىل مجموعة اعتبارات هي :30
1.أن ليس يف الحاكمية نصيب ألي فرد أو أرسة أو طبقة وال حتى لسائر الناس جميعاًمن القاطنني يف الدولة  ،إذا الحكم
الحقيقي هو لله  ،فهو صاحب السلطة الحقيقية وكل الناس رعاياه .
ممكانقد
2.الترشيعالذيهوأساسالسلطة،حقمطلقللهاليشاركهفيهاحد،كاماليستطيعأنيغريأويعدلأحد ّ
قدّر أو رشع .
3.القيامللدولةاإلسالميةإالّعىلأساسمارشعاللهوتمتبليغهعنطريقنبيهمحمدrمهامتغريتالظروفواألحوال،
وعىل هذا األساس فان طاعتها الزمة .
وسيدقطبقالبالحاكميةالقانونيةالتيقالبهااملودوديإالّأنهأسامهاالعليا،أي:أنّهاليأخذبالتقسيمالذيذهبإليهاملودودي
 ،كذلك أخذ عبايس مدين بالحاكمية القانونية  ،وكذلك الجامعة اإلسالمية وجامعة
الجهاد يف مرص  ،إذ حرمت األخرية دخول املجالس النيابية باعتبار أ ّن هذه املجالس تتعدى عىل حق الله تعاىل
يفالترشيع،أماحزبالتحريرفريىأ ّنالدميقراطيةمبدأمنمبادئالكفربتناقضمعاإلسالم،أل ّناللهتعاىلهواملرشعوحده
الذيوضعالنظامللبرشيةوجعلالدولةجز ًءمنأحكاماإلسالم،وبهذايدركالفرقبنيالسيادةوالسلطة،فالسيادةللرشعوالسلطة
لألمة،وبهذايكونالحزبقدوافقرأياملودودييفأخذهبالحاكميةالقانونيةوالحاكميةالسياسية،فعربعنالحاكميةالقانونيةبالسيادة
للرشع وجعلها لله عز وجل(.)31
28
29
30
31

فهمي هويدي  ،اإلسالم و الديمقراطية  ،مصدر سبق ذكره  ،ص . 84
علي محمد علوان  ،السلطة في الفكر اإلسالمي  ( ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة بغداد  /كلية العلوم السياسية 3241 ،ه /
2002م )  ،ص65
أبو األعلى المودودي  ،نظرية اإلسالم وهدية في السياسة والقانون والدستور ( ،بيروت  :دار الفكر للنشر والتوزيع  ، ) 7691 ،ص . 33
محمد الشحات الجندي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص. 03
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إناإلسالمواإلميانلدىمؤيديهذااالتجاهينطلقمنالتسليمبحاكميةاللهالقانونيةواإلذعانلها،والجحودبهاماهوإالكفر
رصيح(.)29
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وهناكاتفاقبنيالحركاتاألصوليةاإلسالميةعىلأ ّنالحاكميةهيتفرداللهتعاىلبالحقيفالترشيعاملطلق،فالحاللإالّماأحله
الله تعاىل و ال حرام إالّ ما حرمه الله تعاىل  ،وال دين إالّ ما رشعه الله تعاىل  ،وليس ألحد من البرش أن ينازع الله تعاىل يف هذا(،)32
أيأ ّنالحاكميةهناليسسوىترجمةإسالميةملفهومالسيادة،وإذاعلمناأ ّنظهورمصطلحالسيادةمابنينهايةالقرنالثالثعرش
وبدايةالقرنالرابععرشامليالدينيقدارتبطبظهورمالمحالدولةالحديثةيفأورباالغربيةالتيأخذإطارهاالروماينبالتصدع.وصاغ
جان بودان (  ) 1596-1529يف كتبه عن الجمهورية نظرية السيادة  ،التي تتلخص يف أ ّن املرشع هو السيد املطلق  ،أل ّن العالمة
األوىلللسيادة(:هيالقدرةعىلالقانونونقضه)مندونأنيكوناألمرأوالسيدبحاجةملوافقة،أيسواءأعىلمنهأممسا ٍولهأم
أدىن منه(.)33
وينطلقاملفكرمحمدسعيدالبوطيكذلكمنفكرةأنالحاكميةللهوحده،وهواملرشعلعبادهيفشتىشؤونهماملتعلقةوآخرتهم
،وهواملرجعيفحلكلمشكلةمنمشكالتهموإقامةكلتنظيمودستورلحياتهمومنجحدذلكفهوكافرباللهورسوله،وانصىل
وحجوصام،ووظيفةاإلنسانهيالتنفيذفقط......إنهمسؤولعنتنفيذكلحرفمنالقانونالذيأنزلهلهاللهوألزمهبهواليجتهد
يف ذلك إال حيث أمره الله باالجتهاد(.)34
ويتفقالبوطيمعبقيةاملفكريناإلسالمينيبأ ّناإلسالمهوالبديلعنالنظمالوضعية،فمصدرالحكموالرشيعةاإلسالمية،
إمناهواللهعزوجلوحدهويستويالناسكلهممندونهرسالًوأنبياءكانواحكاماأومحكومني،يفأنهمجميعاًمكلفونبتنفيذحكمه
والخضوع لسلطانه(.)35

الحاكمية السياسية :
وهيكاميرىاملودوديتكونللهتعاىلومتثلهاعىلاألرض(الخالفة)باعتبارأ ّنهذهالقوةأوالسلطة(الخالفة)يقيدصالحيتهاقانون
أعىلالقبللهابالتغيريفيه،لذايرىاملودوديأ ّنالخالفةحقلجميعمنيسلمونبحاكميةاللهتعاىلويؤمنونبعلوالقانوناإللهياملبلغ
بواسطة األنبياء والرسل(.)36
عميفعلوهميسألون{،قُلِ اللَّ ُه َّم َمالِ َكالْ ُمل ِْك
فاللههوالخالقالرزاقاملالك،واملالكيترصفيفملكهكيفيشاء،اليسأل ّ
ش ٍءق َِدي ٌر* تُول ُِجاللَّيْ َل ِفالْ َّن َها ِر
ت ُ ْؤ ِتالْ ُمل َْك َمنت َشَ اء َوت َن ِز ُعالْ ُمل َْك ِم َّمنت َشَ اء َوتُ ِع ُّز َمنت َشَ اء َوت ُِذ ُّل َمنتَشَ اء ِبيَ ِد َكالْخ ْ َُيإِنَّ َك َع َ َ
لك ُِّل َ ْ
َوت ُول ُِجال َّن َها َر ِفاللَّ ْيلِ َوت ُ ْخر ُِجالْ َح َّي ِم َنالْ َم ِّي ِت َوت ُ ْخر ُِجالَ َم َّي َت ِم َنالْ َح ِّي َوت َ ْرز ُُق َمنتَشَ اء ِبغ ْ ِ
اب}سورةآلعمران، 72-62/و
َي ِح َس ٍ
{ َواللّ ُه يُ ْؤ ِت ُملْ َك ُه َمن يَشَ اء َواللّ ُه َو ِاس ٌع َعلِي ٌم} سورة البقرة ، 742/وغريها من اآليات الكرمية .
ويف منطق اإلنسان أ ّن املالك يترصف يف ملكه كيف يشاء  ،وهذا أمر مسلم به  ،فلو أ ّن إنساناًميلك متاعا»  ،ث ّم باع هذا املتاع
لهب الناس من كل جانب ينكرون
أو وهبه ألحد من الناس أو أعاره ملا أنكر عليه أحد هذا الترصف  ،ولو اعرتض أحد الناس عليه ّ ،
عليهتدخلهويعذلونهعىلاعرتاضه،ويقولونله:هذاملكهوقدترصفبه.وإذاكانهذايفمنطقالبرشمسلامًبه،إذاكاناملالك
32
33
34
35
36

هشام احمد  ،مصدر سبق ذكره  ،ص ص. 55-35
جان جاك شوفالييه  ،تاريخ الفكر السياسي ( ،بيروت  ،المؤسسة الجامعية للنشر  ، ) 5891 ،ص. 682
محمد سعيد البوطي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص 272
أملهنديكاطع،الفكراإلسالميالمعاصروالطروحاتالفكريةللوضعالدوليالجديد(،أطروحةدكتوراهغيرمنشورة،كليةالعلوم
السياسية  ،جامعة بغداد  ، ) 1002 ،ص. 87
أبواألعلىالمودودي،تدوينالدستوراإلسالمي،ترجمةمحمـدعاصمحـداد ،فيسلسلةنظريةاإلسالموهديهفيالسياسـةوالقانون
والدستور  ( ،دمشق  ،دار الفكـر 4691 ،م )  ،ص. 152
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منالبرشيترصفيفملكهكيفيشاء،أفالنسلمللخالقالرازقاملالكسبحانهبهذا.وعليهفإ ّناللهتعاىليكونهواملترصفبهذه
األشياء والقائم بتدبري الحياة اإلنسانية وغريهـا يف هذا الكون .
إ ّن الله تعاىل حني خلـق اإلنسان  ،ص ّوره فأحسن صورته ووضع فيـه ميوالً  ،وصفات وغرائز  ،وجبله عىل أمور يحتاج إليها يف
حياتهوهويتعاملمعنفسهومعسائراملخلوقات.فهـوسبحانهعاملمبايصلحشأنهذااإلنسان،لهذارشعلـهمـنالقواننيواألنظمة
مـايلبيحاجاته،ويحققمصالحه،ويدفعالرشورواملفاسدعنه،ويكفللهالحياةالهانئةاملستقرة،فهوسبحانهأعلمبهذااإلنسان
يفالْ َخ ِب ُري}سورةامللك،41/وقـالتعاىلَ {:واللّ ُهيَ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْمالَتَ ْعلَ ُمونَ}سورة
مننفسه،قـالتعاىل{:أَلَ يَ ْعلَ ُم َم ْن َخل ََق َو ُه َواللَّ ِط ُ
البقرة. 612/

ممتقدميتضحلناأنالحاكميةالتكونإالّللهتعاىل،وهيمنأوىلخصائصاإللوهية،وقدانفردبهااللهتعاىل،وليسألحدمن
ّ
البرش أن يدعيها  .فاملرشع هو الله  ،واملحلل هو الله  ،واملحرم هو الله  ،فام أحله الله فهو الحالل  ،وما حرمه فهو الحرام(.)37
وهـذهالحقيقةقـدتضمنتهاكلمـةالتوحيدالتيجاءبهاجميعالرسلمنلدنآدمuإىلمحمد،rقـالتعاىلَ {:و َماأَ ْر َسلْ َنا ِمنقَ ْبلِ َك
ِمن َّر ُسو ٍل إِلَّ ن ِ
ُوحي إِلَيْ ِه أَنَّ ُه َل إِلَ َه إِلَّ أَنَا فَا ْعبُ ُدونِ } سورة األنبياء. 52/
ويفاالتجاهنفسهسارعباسمدينيفالتأكيدعىلحاكميةاللهتعاىلمقابلالدميقراطيةالتيكانيرىبأنهامتثل(الجاهلية)ففي
كتابه(أزمةالفكرالحديثومربراتالحلاإلسالمي)يكررمقوالتانحاللالحضارةالغربيةنفسهاوإفالسكلاأليديولوجيات،ومل
يبق غري الحل اإلسالمي الذي يتمثل يف حاكمية الله تعاىل أو الترشيع الرباين مقابل الجاهلية(.)38
منهذايالحظأنالدميقراطيةالتحتلموقعاًمناسباًيفالحلاإلسالميومربراته،ويكتفي(مدين)بالدعوةإىلدولةالخالفةالتي
ميكنأنتنقذالعاملالعريب-اإلسالمي–بلوالعاملكله،ويرىأنتقومعىلالشورى،وهيمعادلالدميقراطية،ولكنهيقتبسلهبعض
آلياتالدميقراطيةمثلاالنتخابواملجالسويغيبيفهذهالخالفةالتعددالحزيب،وهذاطبيعيبحسباملنطقالداخيللفكرةالخالفة:
فلامذايتعدداملسلمونوهمأمةواحدة؟كذلكيعلمونأناألمةاإلسالميةالتجتمععىلظالله،كامأنهاحذرتمنالفرقةوالتشتت،
إذالتنجوغريفرقةواحدة،وتقرتبتسميةاإلنقاذمنمفهومالفرقةالناجية،فالجبهةهيمالذللناجنيامللتزمنيباإلسالم،ويرىأحد
املعلقنيعىلالكتاببأنهذامايجعلاتهام(مدين)والجبهةمنطرفاألحزاباألخرى،بأنهيفحالةوصولحزبهإىلالسلطةسوف
يلغي التعددية  ،اتهاماً صحيحاً ومعقوالً (.)39
شهادة (ال إله إالّ الله) قررت أ ّن الحاكمية لله  :قال تعاىل { :اللَّ ُه َل إِلَ َه إِلَّ ُه َو لَ ُه ْالَ ْس َمء الْ ُح ْس َنى} سورة طـه ، 8/فكلمة الله
تطلقعىلالخالقوحدهسبحانه.فحنينقولالإله،نكونقدنفيناالعبادةعنكلمعبودسواءكانمعبودا ًبحـقأوبغريحق.وحني
 37محمد سعيد البوطي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص . 272
 38حيدر إبراهيم علي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص . 662
 39المصدر نفسه .
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إ ّن اللهتعاىلرشعلإلنسان،ماينظمحياتهتنظيامًدقيقاً،وأوجبعليهأنينهجيفحياتهالنهجالذيأمرهاللهبه،ورشعهله
يسأَ ْنأَ ِقي ُمواالدِّي َن َولَ تَتَ َف َّرقُوا
وس َو ِع َ
{ش َعلَكُم ِّم َنالدِّينِ َما َو َّص ِب ِهنُو ًحا َوالَّ ِذيأَ ْو َحيْ َناإِلَيْ َك َو َما َو َّصيْ َنا ِب ِهإِبْ َرا ِهي َم َو ُم َ
،قالتعاىلَ َ :
شكِ َني َمات َ ْد ُعو ُه ْمإِلَيْ ِه}سورةالشورى،31/وقالاللهع ّزوجللرسوله{:rث ُ َّم َج َعلْ َن َاك َع َل َشِي َع ٍة ِّم َن ْالَ ْم ِرفَاتَّ ِب ْع َها}
ِفي ِهك ُ ََب َع َلالْ ُم ْ ِ
سورة الجاثية. 81/
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جل وعال .
نقول  :إالّ الله  ،نكون قد أثبتنا العبادة فقط للخالق سبحانه وهو الله ّ
والعبادةيفاإلسالمالتعنيالشعائرالتعبديةفحسب،بلإ ّنالعبادةتعنيالخضوعوالطاعةواالنقيادللهتعاىليفكلأمرمن
أمور الحياة .
وهذااملفهوميشملجميعنواحيالحياةاإلنسانية،وجميعالعالقاتالتيتربطاإلنسـانبخالقه،والعالقاتالتيبنياإلنسانونفسه
،والعالقةبنياإلنسانوأرستهوعشريتـه،والعالقـةبيـناإلنسـانوغريهمـنالناسيفاملعامالت،وعالقةاإلنسانبالسلطةالحاكمة،
وتشملالعبادةأيضاًتنظيمعالقةاملسلمنييفالدولةاإلسالميةبغريهممنأهلالنحلواملللاألخرىيفاملجتمعاإلسالمي،وكذلكعالقة
الدولة اإلسالمية بغريها من الدول فيام يسمى اليوم بالعالقات الدولية(.)40

املبحث الثالث  :الفلسفة السياسية لنظرية الحاكمية :
تعودصياغةنظريةالحاكميةوتفاصيلهايفالفكراإلسالميإىلاملودودي،مؤسسالجامعةاإلسالميةيفالهندالربيطانيةعام،1941وهو
أولأمري(أمنيعام)يتوىلقيادةهـذهالجامعة(،)41أ ّمامنحيثالقولبهافقدوجدقبلهعندمحمدعبدهواألفغاينوحسنالبنا،ويف
ممهينظريـةيفالسلطة(.)42فاإلسالم(كاميرىاملودودي)هوعبارةعنالحركة
الحقيقةإ ّننظريةالحاكميةهينظريةيفالدولةأكرث ّ
التيتريدبناءرصحاإلنسانيةبأرسهعىلحاكميةاللهالواحداألحد،مبعنىإقامةالدولةاإلسالميةعىلأساسأ ّنالحاكميةللهتعاىل(.)43
وبعداملودوديجاءسيدقطبوطرحاملفهومنفسهوبالصياغاتنفسهاالتيطرحهااملودودي،ث ّمقامفريقمنالجامعات
ممانعكسعىلنظرتهاوتحليلهاللواقعوتفاعالتهامعهوموقفهامناملجتمع
اإلسالميةبتبنيهذااملفهوميفإطارهاالفكريوواقعهاالعميل ّ
ونظام الحكم (.)44
ويفالحقيقةفإ ّنمفهومالحاكميةقداتسععىليداملودوديوقطبوزادااتساعاًعىليدالجامعاتاإلسالميةالتياحتضنتهبرسعة
،وأخذأبعادشتىأفقاًوعمقاًوتداخلمعمفاهيمأخرىمثلالجاهليةوالكفرواإلميان،وقدقدماملودوديوقطبهذااملفهومملواجهة
املرشوعالسيايسالعلامينلدولاالستقاللبعدرحيلاالستعامراملبارشعنها،وموقفالجامهرياملسلمةغريالرافضةرصاح ًةلهذا
املرشوع عىل الرغم من عدم اقتناعها به .
وعليه(وفقاًللنظرية)فإ ّنهذهالجامهريدانتبحاكميةبرشيةغريحاكميةاللهتعاىل،لذاالبدمنإعادةتشكيلاملجتمعوفقصيغة
إسالميةمؤداهاإعادةالبرشإىلعبوديةاللهتعاىلبإخراجهممنسلطانالعباديفحاكميتهمورشائعهموقيمهموتقاليدهمإىلسلطانالله
تعاىل وحاكميته ورشيعته يف كل شؤون الحياة(.)45
40
41
42
43
44

محمدجمالباروت،نظريةالحاكميةفيالفكراإلسالميالمعاصرومفهومهالحقوقاإلنسان،فيمحمدعابدالجابريوآخرون،حقوق
اإلنسان في الفكر العربي ( بيروت  ،مركز دراسات الوحدة العربية  ، ) 2002 ،ص. 526
رضوان احمد شمسان الشيباني ،الحركات األصولية اإلسالمية في العالم العربي ( دراسة تحليلية )  ( ،القاهرة  ،مكتبة مدبولي ،
 ، ) 6002ص . 022-912حيدر إبراهيم علي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص . 662
أبو األعلى المودودي  ،نظرية اإلسالم وهدي ُه في السياسة والقانون والدستور  ،مصدر سبق ذكره  ،ص ص. 952-652
محمد عبد القادر أبو فارس  ،مصدر سبق ذكره  ،ص ص. 81-71
محمد الشحات الجندي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص. 03

 45الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب المعاصرة ،ط( ،2الرياض ،الندوة العالمية للشباب اإلسالمي 9891 ،م  ،مادة المودودي) ،ص.471
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وبنا ًءعليهفقدربطأصحابالنظريةمفهومالحاكميةبـ(الإلهإالّالله)فهي(عندهم)وفقاًملقتضـىالإلهإالّالله،تعني-كامبينا
سابقاً  -ال حاكمية إالّ لله وال رشيعة إالّ من الله تعاىل وال سلطان عىل أحد أل ّن السلطان كله لله تعاىل(.)46
والحاكميةعندسيدقطبهيعامةوشاملة،فهيعامةيفجانبهااإلرادييفحيـاةاإلنسان،كامهيعامةيفجانبهاالفطريبانقياد
البرشفطرياًيفهذاالوجودإىلخالقلهم،وهيشاملةيفجانبهاالدينيالذيانعكسعىلشمولهاملاهودنيوي،وهيمل ّاكانتعامة
فإنّهاجاءتيفالسياسة،ووفقاًلعمومهاوشمولهافهيوالحالةهذهستكوناملعياراملوجهيفاملعرفةوالفكروالنظرية،وهينفسهااملعيار
املوجهلتطبيقاملعرفةوإعاملالفكروالنظريةفهيإذا ًحاكميةتسودالوجودالكوينكامهيتسودالوجوداإلنساين،فالسلطةالتيتنظم
الحياة يف هذا الكون هي السلطة التي تنظم وجوده(.)47

ووفقاًلهذهالنظريةفإ ّنالحاكميةمل ّاكانتعامةوشاملةملاهودينيودنيويفإنّهاجاءتمتضمنةومبينةلحقيقةالعالقةبنيالله
تعاىلوالكونواإلنسان،وخضوعالكونواإلنسانإلرادةاللهتعاىلومشيئته،فهوالخالقوهوالعاملبأحوالخلقهوكيفياتها،لذا(كام
ترىالنظرية)فإ ّنالخروجعىلهذهالحاكميةبدعوىأنّهاالتتفقمعمصلحةالبرش،وأ ّنهذهاملصلحةغريمتجسدةيفالرشعاإللهي
وبالتايل وضع ترشيع برشي يلتزمون بـه دون الرشع اإللهي فإ ّن هـذا (وهـم وكفر)(.)49
ووفقاًللنظريةفإ ّنهذهاملجتمعاتالميكنتسميتهاأووصفهابكونهاإسالمية(منحيثالترشيعاتوالقواننيالتيتحكمها،المبعنى
أ ّنأفرادهذهاملجتمعاتكفرة،فالتكفريواقععىلالترشيعاتوالقواننيالعلـىأفراداملجتمعاتكمـات ُ ْف َهمهذهالنظريةخطـأعندكثريمن
الدارسني )(.)50
وعودةالبرشإىلالحاكميةاإللهيةتعنيالعودةإىلاالستمساكبالعقيدةوالعملبهامتمثل ًةيفاملجتمعالذيهو(داراإلسالم).
ووفقاًللنظريةفإ ّنهذهالحاكميةعىلالرغممنكونهاحقاًخالصاًللهتعاىلوكونهاجاءتعامةوشاملة،ومعتكرارالحادثاتووقوف
الرشيعةعندالكلياتوتركالجزئياتوالتفصيالتلالجتهاد،وفقاًلتغرياملصالحبتغريالزمانواملكان،إالّأنهاملتنكرحقالبرشيف
االجتهادوفقرشوطهاملقررةيفظلالحاكميةاإللهيةفيامالنصفيه،فالاجتهادمعوجودالنصالقطعيالثبوتوالداللةالذياليحتمل
معنىواحدا ً،والاجتهادتبعاًلألهواءوالرغباتوإمنّااجتهادوفقأصولهاملقررةيفمنهجاللهتعاىلذاته،وعليهفالحاكميةالتنكر
إالّ ً
( )
االجتهاد البرشي وفق رشوطه الرشعية تبعاً ملقتضيات املصلحة البرشية بتغري األزمان واألحوال . 51
وعمليةاالجتهاداليرتتبعليهاأيةحقوقوامتيازاتللقامئنيبهامتيزهمعنبقيةاملجتمع،بلهميقومونبهذهالعمليةمبنطقالورع
46
47
48
49
50
51

جمال باروت وآخرون  ،األحزاب والحركـات والجماعـات اإلسالميـة  ،ج ( ، 2دمشق  ،المركز العربـي للدراسات الستراتيجيـة 9991 ،م
)  ،ص. 11
سيد قطب  ،معالـم فـي الطريـق  ( ،القاهرة  ،دار الشـروق 0891 ،م )  ،ص ص. 35-25
عبدالغنيعماد،فينقدأطروحةالحاكميةاإللهية،فيكتاب:الثقافةالعربيةفيالقرنالعشرين،حصيلةأولية،إشرافعبداإللهبلقزيز
 ( ،بيروت  ،مركز دراسات الوحدة العربية  ، ) 1102 ،ص. 371
وليد سالم محمد  ،مصدر سبق ذكره  ،ص. 59
محمد عمارة  ،الصحوة اإلسالمية والتحدي الحضاري  ،ط ( ، 2بيروت  ،دار الشروق 7991 ،م )  ،ص. 941
سيد قطب  ،مصدر سبق ذكره  ،ص. 631
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وترىالنظريةأ ّنحاكميةاللهتعاىلتتمثلبالرشعاإللهيالذيجاءمنظامًلحياةالبرش،وهويتمثليفأصولاالعتقادوأصولالحكم
وأصول األخالق والسلوك وأصول املعرفة (.)48
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واإلخالصللهتعاىلوالتمسكبرشيعتهالمبنطقالرغبةوالهوى،وهذاهواألصل،ومايحدثمنمخالفاتبنيالحنيواآلخـرماهي
إالّ شواذ تؤكد القاعدة(.)52
هذاهوفحوىنظريةالحاكميةعنداملودوديوقطبوالتيتعنيالعبوديةللهتعاىلوحدهوالتحررمنكلسلطةسوىالسلطة
اإللهية،وجاءتالرشيعةاإللهيةمعلن ًةحاكميةاللهتعاىليفكلمناحيالحياةاملختلفة،وحيثاليوجدنصفاالجتهادواردولكن
مرشوعيتـه مقيـدة بسيـادة وهيمنـة الحاكمية اإللهية  ،وليس ألهل االجتهاد أية قداسة(.)53
وإ ّنتركيزالنظريةعىلالحاكميةاإللهيةيرجعإىلمايلمسهأصحابهامنانرصافاملجتمععناملنهجاإلسالميبسببالحالةاالستعامرية
،وماتبعهامنغزوفكرياختلتمعهاملوازينوالقيملصالحاملستعمروإرثه،األمرالذيمتخضعنهتعطيلللرشيعةاإلسالميةوت ٍنب
للمسارالعلامينمنالسلطاتالوطنيـةالتيتسلمـتالحكـمبعـداالستقالل(،)54وعليهفهميرونأ ّناألمةقددانتبحاكميةغريالله
تعاىل ألنّها تلقت عن حاكمية برشية كل مقومات حياتها(.)55
املفكروناإلسالميونيؤكدونعىلأ ّنحقيقـةالصـراعبنيالرسـل(عليهمالسالم)وبنيالطواغيتعىلمراألجيالكانتحول
الحاكمية.وكذلكالرصاعبنيالرسولمحمدrوزعامءاملرشكنيمليكنحولوجودالخالقسبحانهوتعاىل،بلكانحـولالحاكميـةملـن؟
وبعبارة أسهل  ،من ميلك سلطة الترشيع والحكم ؟
والقرآنالكريميلخصهذهالقضيةويعرضهابصيغةالسؤال:ملنالحكم؟فالبعضمنالبرشالذينيستلمونزمامالسلطةقد
يؤمنونبوجوداللهتعاىلويعتقدونأنهالخالقالرازق،وأنهقادرعىلكليشء،إالّأنهميرفضونرشيعتهونظامهالذيوضعهللبرشية
 ،ويستأثرون بسلطة الترشيع والحكم  ،يخصون أنفسهم بها .
يقول عبد القادر عودة  ( :ولست أدري كيف يؤمن هؤالء باإلسالم عقيد ًة وال يؤمنون بـه نظاماّ ،أتراه عقيد ًة من عند الله ،
ونظاماًمن عند غري الله !! { ق ُْل ك ًُّل ِّم ْن ِع ِند اللّ ِه ف ََم لِ َه ُؤالء الْ َق ْومِ الَ يَكَادُو َن يَ ْف َق ُهو َن َح ِديثًا}سورة النساء . 87/إ ّن الله الذي جعل
اإلسالمديناًهوالذيجعلـهعقيد ًةونظاماً.وإ ّناللهليأىبعىلالناسأنيبتغواألنفسهمديناًغريهذاالدين(َ {)56()5و َمنيَ ْبتَغِغ ََْي
اإل ِْسالَمِ ِدي ًنا فَلَن يُ ْق َب َل ِم ْن ُه َو ُه َو ِف ِ
اآلخ َر ِة ِم َن الْخ ِ
َاسِي َن} سورة آل عمران. 58/

اهتامم القرآن بقضية الحاكمية :
ومميدلعىلهذااالهتامموالعنايةأ ّناللهتعاىلأكرثمنالحديث
اهتمالقرآنالكريمبقضيةالحاكميةاهتامماًكبريا ً،وعنيبهاعناي ًةفائقةّ ،
عنها يف القرآن  ،فاستغرقت ما ينوف عىل مائتي آية يف أكرث من خمسني سورة .
وهـذااالهتامميرجعإىلأ ّنمصريالبرشيـةمتعلقبهذهالقضيةإنسعاد ًةأوشقاء،فإنكانتالحاكميةللهربالعاملنيفـيجميـع
نواحيالحياةوجزئياتهـاسـعـدالناسورغـدعيشهم،واطأمنتأنفسهم،أل ّنمارشعهاللهمنقواننيقدطبقتعليهم،توافقالفطرة
52
53
54
55
56

المصدر نفسه  ،ص ص. 701- 601
المصدر نفسه  ،ص. 24
وفي المعنى نفسه  ،المودودي  ،تدوين الدستور اإلسالمي  ،مصـدر سبـق ذكره  ،ص. 562
محمد عمارة  ،الصحوة اإلسالمية  ،مصدر سبق ذكره  ،ص. 151
احمد محمد جمال  ،فكرة الدولة في اإلسالم  ( ،السعودية  ،الجمعيـة العربيـة السعوديـة للثقافة 6891 ،م )  ،ص. 15
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التي فطر الله الناس عليها  ،وتنسجم هذه القوانني مع هذه الفطرة .
والتاريخاإلسالمييشهدأ ّنأسـعـدالفرتاتالتيكانتتعيشهااألمـةعىلاإلطالق،تلكالفرتاتالتيكانتتحكمبرشيعةاللهتعاىل
 ،حيث كانت تنعم باألمن واإلميان واإلسالم  ،وكان العدل والرخاء واالستقرار يسود املجتمع .
بينامنجدأ ّنالقواننيالوضعيةالتلبيحاجاتاإلنسانكلها،ألنهاالتنسجموالتتناسبمعالفطرةالتيفطراللهالناسعليها،
وبالتايلالتكونمستقرة،بـليطرأعليهاالتعديـلوالتغييـر،وأحياناًقداليكفيالتغيريوالتعديلالجزيئ،فيقومانقالبينسفكل
ما رشعه الحكام السابقون .

هـذامـافعلهأعداءاإلسالميفاملايض،ويفعلهاملستعمرونيفالحارض،ويسلكسنتهمتالمذتهممنأبناءجلدتنـا،يتكلمون
بلغتنـا،ويعيشونبيننا،يحرصونعىلإيجادالتناقضاتبنيأفـراداملجتمع،ويقسمونـهإىلشيعوأحزابمتناحـرة،تشغلبخالفاتها
وتناحرها عن املطالبة بحقوقهـا (.)57
إ ّنالقاعدةاألوىلمنقواعدالنظامالسيايسيفاإلسالمتقررأ ّنعىلاملسلمأنيعتقدأ ّنالحاكميةللهتعاىل،اليشاركهفيهاأحد
،ويجبعىلاملسلمأنيتحاكمإىلرشعاللهتعاىل،ويحرمعليهأنيتحاكمإىلغريرشعةالله،بلعليهأنيرفضالتحاكمإىلالقوانني
الوضعية  ،وقد أورد أمري الجامعة اإلسالمية يف الباكستان أبو األعىل املودودي يف مرشوع دستوره اإلسالمي يف املادة األوىل  ( :إ ّن
السيـادةيفالدولةللهوحدهوبيانها:التكونالحاكميةأوالسيادةيفالدولةلفردأوأرسةأوطبقةأوجامعة،بلواللجميعسكانالدولة
 ،إ ّن الحاكم هو الله وحده فال قانون إالّ ما يحكم به ) (.)58
جلأ ّناللهتعاىلهو
ولوعدناإىلمصدرالسيادةيفالدولةالعربيةاإلسالميةيفعهديالنبـوةوالراشديـن،لوجدناوبشكل ّ
مصدرها  ،وخصائص السيادة التي يجب أن نشري إليها  ،والتي مثلت السيادة لله هي (:)59
كل
-1الشمولية:سيادةاللهتعاىل،كامأشارإليهاالقرآنالكريمشاملةوعامـةعىلكلالكون،بسببأ ّناللهتعاىلهوخالق ّ
يشء  ،قال تعاىل { :ال َِّذي لَ ُه ُمل ُْك الس ََّم َو ِ
ات َوالْ َ ْر ِض َولَ ْم يَتَّ ِخ ْذ َولَدًا َولَ ْم يَكُن لَّ ُه َش ٌ
ِيك ِف الْ ُمل ِْك } سورة الفرقان . 2/وسيادة الله
تعاىلملتحددباألمورالدينيةلوحدهاولكنهامتتدعىلكلشؤونالحياة{قلاللهممالكامللك،تؤيتامللكمنتشاءوتنزعامللكممن
تشاء } آل عمران. 62/
 -2مطلقة  :السيادة لله فوق كل املخلوقات وغري محددة  ،بسبب قدرته املطلقة حيث يقول لليشء عندما
يريد { كُ ْن فَيَكُونُ} النحل 04/ومريم 53/ويس . 28/وال توجد قوة مساوية لقوته  ،وكل القوة تخضع لقوته املطلقة
الص َم ُد ( )2لَ ْم يَلِ ْد َولَ ْم يُولَ ْد (َ )3ولَ ْم يَ ُك ْن لَ ُه كُ ُف ًوا أَ َح ٌد } سورة اإلخالص .
{ ق ُْل ُه َو اللَّ ُه أَ َح ٌد ( )1اللَّ ُه َّ
 57محمد عمارة  ،الصحوة اإلسالمية  ،مصدر سبق ذكره  ،ص. 151
 58احمد محمد جمال  ،فكرة الدولة في اإلسالم  ( ،السعودية  ،الجمعيـة العربيـة السعوديـة للثقافة 6891 ،م )  ،ص. 15
 59محمد عمارة  ،الصحوة اإلسالمية  ،مصدر سبق ذكره  ،ص. 151
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كلماستلمتجامعةالحكم،وادعتالحاكميـةلنفسهالعنتأختها،وأتتعىلمابنتهسابقتهامنالقواعد.وأحياناًنجد
وهكذا ّ
الحكامواملاسكنيزمامالسلطةيفرقّونبنيأبناءالبلدالواحد،ويغرسوناألحقاديفقلوبهمنحوغريهم،فتتفرقكلمتهم،ومنث ّمتسلسل
قيادتهم .
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-3دامئي :اللهرسمديخالد،بيناماإلنسانليسكذلك،هوالحقيقةاألوىلواألصيلة{ َس َّب َحلِلَّ ِه َما ِفالس ََّم َو ِ
ات َواألَ ْر ِض َو ُه َو
شءٍ
ش ٍءق َِدي ٌر* ُه َواألَ َّو ُل َو ِ
الْ َعزِي ُزالْ َح ِكي ُم*لَ ُه ُمل ُْكالس ََّم َو ِ
ات َواألَ ْر ِضيُ ْحيِي َو ُي ُ
اآلخ ُر َوالظَّا ِه ُر َوالْبَ ِاط ُن َو ُه َو ِبك ُِّل َ ْ
ِيت َو ُه َو َع َلك ُِّل َ ْ
َعلِي ٌم } الحديد. 3 -1/
 -4غري قابل لالنقسام أو املشاركة  :بسبب أن الله تعاىل يف املعتقد اإلسالمي  ،ليس له ولد وال رشيك  ،وال أحد قادر عىل
مشاركتهسيادته{ َوقَالُواات َّ َخ َذال َّر ْح َم ُن َولَدًا ُسبْ َحانَ ُهبَ ْل ِعبَا ٌد ُم ْك َر ُمو َن* َليَ ْس ِبقُونَ ُهبِالْ َق ْو ِل َو ُه ْم ِبأَ ْم ِر ِهيَ ْع َملُو َن*يَ ْعلَ ُم َمابَ ْ َيأَيْ ِدي ِه ْم َو َما
َخلْ َف ُه ْم َولَ يَشْ َف ُعو َن إِلَّ لِ َمنِ ا ْرت ََض َو ُه ْم ِم ْن خَشْ َي ِت ِه ُمشْ ِفقُو َن } األنبياء. 82 -62/

يف نقد األطروحة :
أثارتهذهاألطروحةمنذالبدايةردودا ًمتباينةارتاعلهاكثريمنالحريصنيعىلمستقبلالعملاإلسالمي،وأثارتنقاشاًواسعاًبني
العاملني يف الحقل اإلسالمي السيايس  ،ودفعت عددا ً منهم إىل تفكيكها وتوجيه النقد العميق إليها .
والرداألولجاءمنقطباملؤسسةالتيينتميإليهاسيدقطب،وهوالذييعتربأحدقيادييهاومنظريهاالجدد،جاءعىللسان
املرشدالعامالثاينل(اإلخواناملسلمني)حسنالهضيبي،وهوخليفةاملؤسسحسنالبنا،إذكانتالبدايةحواراتمفتوحةأجراها
الهضيبيمعسيدقطبوالتيارالجديدداخلالسجونوخارجها،ثمأصدركتابهالشهري(دعاةالقضاة)وهوعبارةعنبحوثيردبها
عىلاملودوديرصاح ًةوعىلمنتبنىأفكارهبدونأنيسميهم،وأبرزماجاءيفهذاالكتابحولمصطلحالحاكمية...(:أنهمليردآية
منالذكرالحكيمواليفأيحديث،والغالبيةالتيتنطقباملصطلح،وهيالتكادتعرفحقيقةمرادواضعيهإالّعباراتمبهمةسمعتها
هناوهناكوألقاهاإليهممناليُحسنالفهمويجيدالنقلوالتعبري...وهكذايجعلبعضالناسأساساًملعتقدهممصطلحاًمليردلهنص
منكتاباللهتعاىلأوسنةرسوله..أساساًمنكالمبرشغريمعصومنيواردعليهمالخطأوالوهم،علمهممباقالوايفاألغلبمبترس
ومغلوط ) (.)60
وحسن الهضيبي يُ ْستب َعد أن يكون قد رأى هذا الرأي  ،أي  :رأي املودودي  ،إذ يعتقد الهضيبي بأن الله
تعاىلتركللناسكثريا ًمنأمورالدنيالينظموهاحسبماتهديهإليهعقولهممنمقاصدوغاياتحددهااللهوأمربتحقيقهابرشط
أنالت َِح ْلحراماً،والتُ َح ِّر ْمحالالً.وهذاهوفهماإلخواناملسلمنيملسألةالحاكميةالذيترتبعليهقبولهمبلمطالبتهمباالنتخابات
النيابيةوالدخوليفاملجلسالنيايب،وكذلككلمنسارعىلنهجهمكاإلصالحيفاليمن،وحامسيفالجزائر،وجبهةالعملاإلسالمي
يفاألردنوالنهضةيفالجزائر،والنهضةيفتونس(،)61والحزباإلسالمييفالعراق،وحركةحامسيففلسطني،واملحاكمالرشعيةيف
الصومال  ،وحزب األصالة واملعارصة يف املغرب .
هناكمنحاولتبنيمفهوم(الحاكميةاإللهية)،معمحاولةنزعالبعدالتكفريي،فيذكرالقرضاوييفمذكراته(:إ ّنفكرةالحاكمية
أساءفهمهاكثريونوأدخلوايفمفهومها،ماملي َرأصحابها،فالحاكميةاملقصودةعنداملودوديوقطبهيالحاكميةباملعنىالترشيعي،وهي
ليستاخرتاعهام،بلهيفكرةإسالميةأصيلة،مبعنىأ ّناللههواملرشعلخلقه،يحللهمويحرمعليهم...،إالّأنهاالتنفيأنيكون
للبرشقدرمنالترشيع،إمنّاهيمتنعأنيكونلهماستقاللبالترشيعغريمأذونبه،مثلالترشيعالدينياملحض،أماالترشيعفيامالنص

 60رضوان احمد شمسان الشيباني  ،مصدر سبق ذكره  ،ص ص. 122-022
 61حسن الهضيبي  ،دعاة ال قضاة  ( ،االتحاد اإلسالمي العالمي للمنظمات الطالبية  ، ) 7791 ،ص. 34
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فيه أو يف املصالح املرسلة  ،فهذا حق للمسلمني .)62( ) ...
منالواضحأ ّنالقرضاوييحاولأنينقدفكرة(الحاكمية)منأخطراملدلوالتالتيحملّهاإياهااملودوديوقطب،فقدوظفت
هذهالفكرةعندهؤالء،بنصوصواضحةالتقبلالتأويل،يفسياقمنظومةفكريةمتكاملةتعتمدالتكفريمنهجاًوتفتحباب(الجهاد)
يفالداخلاإلسالمي،وتقسمالعاملإىلدارحربودارإميان،وحينامتُ َنقَى(الحاكميةاإللهية)وتنزعمنسياقها،تفقدشحنةالتعبئةالتي
أرادهاواضعوهاومنظروها،وتصبحمجردفكرةإميانيةتدعوإىلاالحتكامإىلاللهيفكلأمرمناألموروتفقدطاقتهاالحركيةعىلأرض
الواقع (.)63
وحولمسألةاختصاصاللهتعاىلبالترشيع،وإ ّنمنوضعترشيعاًفقدانتزعلنفسهإحدىصفاتاللهوجعلنفسهن ّدا ًللهتعاىل
خارجاً عىل سلطانه يقول الهضيبي :

وبصورةعامةأنالفهمالسابقمنالزعاماتوالجامعاتاإلسالميةيستقيممعطبيعةالعالقةبنيالحاكميةواالستخالفأوإالنابة
،والتسليمبأنالحاكميةللهتعاىلالمتنعأنيكونللبرشقدرمنالترشيعوالتسليمالذيأَ ِذ َناللهتعاىلبهلهم،أمنامتنعأنيكونلهم
استقالل بالترشيع غري مأذون به من دون الله تعاىل .

الخامتة :
مناملالحظلتفسرياتمفهومالحاكميةأنهغلبعليهالطابعاألديبوالخطايبالوعظي،بحيثحملاملصطلحإحدىاملعاينالتييحتملها
(البعدالعقديوالسيايس)دوناعتبارللدالالتاألخرى،ومنغريتطلّعإىلاألبعاداملنهجيةالتييحملها،مامأبقىهذااملفهومحبيس
دالالت علمية محددة ومعامل فكرية ضيقة .
ولقدساسالرسولالكريممحمدrوالخلفاءالراشدونمنبعده،الرعيةمنخاللتنفيذنصوصالرشعواجتهدوايفسياسةالرعية
،وهمعىلعلمبأنهم ُمعرضونللصوابوالخطأ،فهذاشأناملجتهد،وتلكنتيجةاالجتهاد.وهكذاتتحددطرقه،ونظامتسيريأمور
النظام والسلطة  ،وفقاً ألصول اإلسالم :
1.1الحاكمية لله .
2.2العصمة للرسول .
3.3االجتهاد للحاكم .
4.4السيادة للشعب أو األمة .
5-5.5القيام عىل املصلحة العامة .
 62محمد عمارة  ،الصحوة اإلسالمية  ،مصدر سبق ذكره  ،ص251
 63حسن الهضيبي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص. 34
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لقدأثارتأطروحةالحاكميةسيالًمنالنقاش،وتركتآثارا ًبالغةالخطورةيفالحركةاإلسالميةاملعارصة،خاص ًةعندماتحولت
إىلخطابأيديولوجيوتعبويمعسيدقطب،إالّأ ّنالصداممعالواقع،فضالًعنالنضجوالتبلورالفكري،دفعبالعديدمنروافد
هذهالحركةإىلالتخفيفمنهذهالطروحاتمنخاللمراجعاتنقدية،بعضهامازالخجوالًمرتددا ً،وبعضهااآلخركانجذرياً
وجدياً وموضوعياً .
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وهيعنارصمنضبطةومحددةاليختلطبعضهاببعضفاليجوزللرسولوالللحاكمأنيتعدىسلطته،واليتجاوزحده،ألناألمر
كله لله تعاىل والحاكم  ،والشعب عليه أن يقوم بواجبه  ،ويقتيض حقه وفقاً لهذه األصول الرشعية .
تأسيساًعىلماتقدم،نستطيعالقولأنهذهالنظريةتعدوسطاً،بنينظريةسيادةاألمة،ونظريةالحقاإللهياملبارش،وهي
نظرية،أورأيغريجديد،ألنهسبقوأنقالبهاالكتابواملفكروناألوربيونالذينقالوا:بأنالسلطةتأيتمناللهسبحانهوتعاىل
بطريق غري مبارش ،وأطلقوا عليها (نظرية الحق اإللهي غري املبارش) (.)64

 64عبد الحميد متولي  ( ،القاهرة  ،مبادئ نظام الحكم في اإلسالم  ،دار المعارف  ، ) 6691 ،ص. 555

Mayıs 2017 • 1 (1) • 11-35 29

األبعاد السياسية ملفهوم الحاكمية

قامئة املصادر
أبو األعىل املودودي" ،تدوين الدستور اإلسالمي" ،ترجمة محمـد عاصم حـداد ،يف سلسلة نظرية اإلسالم وهديه يف
السياسـة والقانون والدستور ،دمشق ،دار الفكـر4691 ،م.
أبو األعىل املودودي" ،منهاج االنقالب اإلسالمي" ،ط ،3القاهرة ،دار العروبة للطباعة ،د .ت.
أبو األعىل املودودي" ،نظرية اإلسالم وهدية يف السياسة والقانون والدستور" ،بريوت :دار الفكر للنرش والتوزيع
.7691،
أبو اليزيد عيل املتيت" ،النظم السياسية والحريات العامة" ،ط ،3اإلسكندرية ،مؤسسة شباب الجامعة.2891 ،

أيبمحمدعبد امللك بنهشام بن أيوب الحمريي البرصي (املتوىف سنة812هـ)" ،السرية النبوية " ،ج ،1القاهرة،رشكة
الطباعة الفنية املتحدة.4791 ،
احمد محمد جامل" ،فكرة الدولة يف اإلسالم" ،السعودية ،الجمعيـة العربيـة السعوديـة للثقافة6891 ،م.
أملهنديكاطع"،الفكراإلسالمياملعارصوالطروحاتالفكريةللوضعالدويلالجديد"،أطروحةدكتوراهغريمنشورة،
كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد.1002 ،
جان جاك شوفالييه" ،تاريخ الفكر السيايس" ،بريوت ،املؤسسة الجامعية للنرش. 5891 ،
جامل البنا" ،رسالة إىل الدعوات اإلسالمية" ،القاهرة ،دار الفكر اإلسالمي. 1991 ،
جامل باروت وآخرون" ،األحزاب والحركـات والجامعـات اإلسالميـة" ،ج ،2دمشق ،املركز العربـي للدراسات
االسرتاتيجية9991 ،م.
حسن الهضيبي" ،دعاة ال قضاة" ،االتحاد اإلسالمي العاملي للمنظامت الطالبية7791 ،
رضواناحمدشمسانالشيباين"،الحركاتاألصوليةاإلسالميةيفالعاملالعريب"(دراسةتحليلية)،القاهرة،مكتبةمدبويل،
.6002
سيد قطب" ،يف ظالل القـرآن" ،ج ،4ط ،7بريوت ،دار الشـروق.8791 ،
سيد قطب" ،معالـم فـي الطريـق" ،القاهرة ،دار الشـروق0891 ،م.
صالح أحمد العيل" ،محارضات يف تـاريخ العرب" ،ج , 1املوصل ،مطابع دار الكتب. 1891 ،
عباس محمود العقاد" ،الدميقراطية يف اإلسالم" ،ط ،3القاهرة ،دار املعـارف ،د .ت.
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أبوعبداللهمحمدبنسعدبنمنيعالهاشميبالوالء،البرصي،البغدادياملعروفبابنسعد(املتوىف032:هـ)"،الطبقـات
الكربى" ،املجلد األول ،بريوت ،دار الكتب العلمية0141 ،هـ 0991م
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عبد الحميد متويل" ،القاهرة ،مبادئ نظام الحكم يف اإلسالم " ،دار املعارف)6691 ،
عبد العزيز الدوري" ،النظم اإلسالمية" ،بغداد ،مطبعة نجيب.0591 ،
عبد العزيز عزت الخياط" ،النظام السيايس يف اإلسالم" ،ط ،2القاهرة ،دار السالم للنرش4002 ،م.
عبد الغني عامد" ،حاكمية الله وسلطان الفقيه" ،ط ،2بريوت ،دار الطليعة.5002 ،
عبدالغنيعامد"،يفنقدأطروحةالحاكميةاإللهية،يفكتاب:الثقافةالعربيةيفالقرنالعرشين،حصيلةأولية"،إرشاف
عبد اإلله بلقزيز ،بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية.1102 ،
عيلمحمدعلوان"،السلطةيفالفكراإلسالمي"(،رسالةماجستريغريمنشورة)،جامعةبغداد/كليةالعلومالسياسية،
3241هـ 2002 /م.
فائزصالحمحمود"،دراسةيفمالمحالفكرالسيايسالعريباإلسالميفـيعهديالنبوةوالراشدين"(،رسالةماجستري
غري منشورة) ،جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية. 9891 ،
فهميهويدي"،اإلسالموالدميقراطية"،يفمجديحامدوآخرون،الحركاتاإلسالميةوالدميقراطية–دراساتيفالفكر
واملامرسة ،بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية.9991 ،
محمد أبو زهرة" ،تاريخ املذاهب اإلسالمية" ،يف السياسة والعقائد ،ج ،1بغداد ،دار االتحاد العريب للطباعة ،د .ت.
محمد الشحات الجندي" ،الدولة املدنية بني اإلسالم والغرب" ،القاهرة ،الهيئة املرصية العامة للكتاب. 1102 ،
محمدجاملباروت"،نظريةالحاكميةيفالفكراإلسالمياملعارصومفهومهالحقوقاإلنسان"،يفمحمدعابدالجابريوآخرون،
حقوق اإلنسان يف الفكر العريب بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية.2002 ،
محمدحميداللهالحيدرآبادي"،مجموعةالوثائقالسياسيةللعهدالنبويوالخالفةالراشدة"،ط،2القاهرة،مطبعةلجنـة
التأليف والنشـر والرتجمة6591 ،م.
محمد سعيد البوطي" ،كربى اليقينيان الكونية" ،ط ،8دمشق ،دار الفكر.1891 ،
محمد ضياء الدين الريس" ،النظريات السياسية اإلسالمية" ،ط ،4القاهرة ،دار املعارف.6691 ،
محمد عامرة" ،الصحوة اإلسالمية والتحدي الحضاري" ،ط ،2بريوت ،دار الرشوق7991 ،م.
محمد فاروق النبهان" ،نظام الحكـم فـي اإلسالم" ،الكويت ،جامعـة الكويت4791 ،م.
املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب املعارصة ،ط ،2الرياض ،الندوة العاملية للشباب اإلسالمي9891 ،م ،مادة
املودودي.
املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب املعارصة ،ط ،2الرياض ،الندوة العاملية للشباب اإلسالمي9891 ،م.
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نزار عبد اللطيف الحديثي" ،األمة والدولة يف سياسـة النبي والخلفـاء الراشدين" ،بغداد ،دار الحريــة. 7891 ،
هشامأحمدعوض"،األبعادالسياسيـةملفهـومالحاكميـة-رؤيـةمعرفيـة–"،فرجينيا،املعهدالعاملـيللفكـراإلسالمـي،
. 5991
وليدساملمحمد"،املشاركةالسياسيةللحركةاإلسالميـةفـيالنظـمالسياسيـةالعربيةاملعاصـرة"،بريوت،دارالنهضة
العربية5341 ،ه 4102 /م.
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وليد سامل محمد" ،املشاركة السياسية للحركة اإلسالمية يف النظم السياسية العربية املعارصة" ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية.2002 ،
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Structured Abstract
The concept of governance is one of the common concepts put forward
by some Islamic thinkers. The idea of governance has raised an
ideological debate, intellectually opposed to thought and advocacy. In
certain periods, this concept has been the focus of advocacy and kinetic
practices and is based on the construction of Islamic political theories
in the systems of government. Some Islamic movements have taken a
pivotal role and a goal for their political and ideological movements in
our contemporary world.
In the view of many writers and researchers that the concept of
governance goes back to the Kharijites, after their rejection of the
result of arbitration that came in favour of Muawiya bin Abi Sufyan,
although they were carrying of Ali bin Abi Talib on this arbitration.
Imam Ali opposed the Kharijites and their leaders in saying: “There
is no rule except Allah”. He fought them to renounce their extremist
ideology and to return them to the fold of the Islamic state.
The arena of the contemporary Islamic thought has witnessed the
emergence of a new intellectual circle of thinking and discussion,
namely the concept of governance. However, this concept, even though
put forward by some Islamic movements in a contemporary form that
was not familiar to the Muslim peoples, yet it has been common in
Islamic thought for a long time, this concept was adhered by some
contemporary Islamic movements in their analysis of the reality of
existing political systems through the laws of these systems, existing
legislation in the community, the attitude towards them, and how to
deal with them. The concept of governance is one of the common
concepts put forward by some Islamic thinkers.
The idea of governance has raised knowledge debate and
intellectual dispute among thinkers and advocators. In certain periods,
this concept has been the axis of advocacy and movement practices and
a basis of the construction of Islamic political theories in the systems
of government. It has been taken over by some Islamic movements as a
centre and a target for their political and ideological movements in our
contemporary world. Many writers and researchers see that the concept
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of governance goes back to the Kharijites, after their rejection of the
result of arbitration that came in favor of Mu’awiyah bin Abi Sufyan,
although they were the ones who urged Ali bin Abi Talib to make this
arbitration, and the saying of Imam Ali bin Abi Talib and his act during
his caliphate is not based on the validity of the theory of divine rule,
but rather contradicts it. Imam Ali opposed the Kharijites and argued
them in their saying: “There is no rule except Allah”. He fought them
to abandon their extremist thought and to bring them back to the fold
of the Islamic state to be and under its brigade.
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It is noticeable to the interpretations of the concept of governance
that it is dominated by the literary and preaching, so that the term
carried one of the meanings that are likely (the dimension of nodal and
political) without regard to the other indications, and without looking
at the methodological dimensions that it holds, which kept this concept
locked to specific scientific connotations and narrow intellectual
landmarks.
The Prophet Muhammad and his fellow caliphs, the parish,
established the locality through the implementation of the texts of
the Sharia and worked hard in the policy of the parish, and they are
aware that they are exposed to right and wrong. And thus, determined
its methods, and the system of running the affairs of the regime and
power, according to the fundamentals of Islam as follows:
1.
2.
3.
4.
5.5

Ruling on God.
The infallibility of the Prophet.
Ijtihad to the ruler.
Sovereignty for the people or the nation.
To do the public interest.

They are disciplined and specific elements that do not mix with each
other. Neither the Messenger nor the ruler may exceed his authority,
nor exceed his limit, because it is all for the Almighty and the ruler, and
the people must perform their duty and require their rights according to
these legal principles.
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Based on the above, we can say that this theory is a compromise
between the theory of the rule of the nation and the theory of the direct
divine right, rather than a new opinion, because it has already been said
by the European writers and thinkers who said that power comes from
God, indirectly, and called it ‘the theory of indirect divine truth’.
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