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ن�سان هو هيئة علمية وبحثية وفكرية ت�ستهدف تعزيز  مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإ

ن�سان يف العامل العربي، ويلتزم املركز يف ذلك بكافة املواثيق والعهود  حقوق الإ

ن�سان. وي�سعى املركز لتحقيق هذا الهدف عن طريق  عالنات العاملية حلقوق الإ والإ

عم���ال البحثية والعلمي���ة والفكرية، مبا يف ذلك البح���وث التجريبية  ن�س���طة والأ الأ

ن�سطة التعليمية. والأ

كم���ا يتبنى املرك���ز لهذا الغر�ض برام���ج علمية وتعليمية، ت�سم���ل القيام بالبحوث 

النظري���ة والتطبيقية، وعقد املوؤمت���رات والندوات واملناظ���رات واحللقات الدرا�سية. 

ن�سان . ويقدم خدماته للدار�سني يف جمال حقوق الإ

ية هيئة �سيا�سية عربية اأو دولية  ول ينخ���رط املركز يف اأن�سطة �سيا�سية ول ين�س���م لأ

توؤثر على نزاهة اأن�سطته، ويتعاون مع اجلميع من هذا املنطلق.

املدير التنفيذي

معتز الفجريي

كادميي امل�ست�سار الأ

حممد ال�سيد �سعيد

مدير املركز

بهي  الدين ح�سن
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االفتتاحية

يه تر ر بو

ت ا ء ا قر

ت �ضا ا ر د

الفهر�س

مريكية  •• االنتخابات االأ
       وم�ضتقبل العرب واخلطاب احلقوقي)�-�(

عليها  تهيمن  مو�ضمية  عملية  اأمريكا  فى  االنتخابات  معاجلة  �ضارت 

لغة ال�ضحافة بدال من لغة الثقافة. ومن الغريب حقا اأن تفر�ض هذه 

ومن  وحدها.  مريكية  االأ الرئا�ضية  االنتخابات  كل  مع  نف�ضها  املعاجلة 

الن�ضفى  التجديد  انتخابات  اأو  املحلية  باالنتخابات  نهتم  نكاد  ال  ثم 

اأو ي�ضعف الرئي�ض  اإذا كان �ضيقوى  اإال من منظور ما  اللهم  للكوجنر�ض، 

طرح  وال  ال�ضحافة،  تطرح  مل  وبالتايل  بي�ض!!.  االأ البيت  فى  القابع 

وهل  نفعل؟  ماذا  فكرة  خر،  االآ هو  العربى  والثقافى  ال�ضيا�ضى  الفكر 

اأننا نتقدم كثريا  اأم ال؟. وال يبدو  مريكية  ن�ضارك فى االنتخابات االأ

على امل�ضتوى الر�ضمى كذلك. 
5د. حممد ال�ضيد �ضعيد

•• ح�ضن ال�ضفار.. الوالء ملن:املذهب اأم الوطن؟
ال�ضيعة  فقهاء  بني  خا�ضة  حالة  ال�ضفار  ح�ضن  ال�ضيخ  �ضماحة  ميثل 

على  املنفتحة  الدينية  املرجعية  بحق  الرجل  يج�ضد  اإذ  املعا�ضرين 

مع  واملو�ضوعية  احلياد  من  كبري  بقدر  واملت�ضمة  جهة،  من  غريها 

احل�ضا�ضيات  ذات  �ضكاليات  االإ معاجلات  يف  الو�ضطية  مبنهج  التزامها 

تكوينه  من  جعلت  التي  �ضباب  االأ هي  فما  ثانية.  جهة  من  التاريخية 

دبي اأمرا مميزا؟ وما هي �ضمات الو�ضطية يف كل من تفكريه  العلمي واالأ

االجتماعية  املعادلة  قطبي  بني  التقريب  يف  دوره  وما  ومواقفه؟! 

نحاول  ما  هذا  وال�ضيعة؟!  ال�ضنة  �ضالمية:  االإ مة  االأ يف  وال�ضيا�ضية 

�5د. حممد حلمي عبد الوهابالوقوف عليه وبيانه هنا. 

ال�ضجنّية العقوبات  وبدائل  االحرتازّية  •• التدابري 
قرار بعدم جناعة املوؤ�ض�ضة  يتجه الفكر اجلزائي والعقابي اليوم نحو االإ

�ضالحية والتاأهيلّية.  ال�ضجنّية، وف�ضلها يف حتقيق اأهدافها الردعّية اأو االإ

وخا�ضة، بالن�ضبة لفئة معّينة من املجرمني، وهم من يطلق عليهم ا�ضم 

جرامّية«. اإذ مل تعد املوؤ�ض�ضة ال�ضجنّية ت�ضّكل  »املتعّودون على احلياة االإ

�ضالح والتاأهيل. كما اأن العقوبة يف حّد  لهذه الفئة الف�ضاء املنا�ضب لالإ

ال�ضجن  مفهوم  قلب  من  متّكنت  حيث  اأي�ضا،  معها  معناها  فقدت  ذاتها، 

فيما  اإليها!!  بالن�ضبة  ال�ضجني  الف�ضاء  هو  اخلارجي  الف�ضاء  لي�ضبح 

���ضامي ن�ضرتتحّول املوؤ�ض�ضة ال�ضجنّية اإىل ف�ضاء للحرّية وحتقيق الذات!!.

•• تطور الفكر ال�ضيا�ضي ال�ضيعي.. 
     من ال�ضورى اإىل والية الفقيه

الفقيه«  والية  اإىل  ال�ضورى  من  ال�ضيعي  ال�ضيا�ضي  الفكر  »تطور  كتاب 

من الدرا�ضات املهمة يف حقل الفكر ال�ضيعي املعا�ضر. اإذ يعرب يف جممله 

انبنى  وما  مامي  االإ ال�ضيعي  للفكر  عميقة  منهجية  نقدية  روؤية  عن 

عليه فيما بعد من قناعات ووالءات دينية و�ضيا�ضية على حد �ضواء. 

ال�ضيعي  الفكر  منابع  اإىل  للتو�ضل  جادة  حماولة  عن  الكتاب  يعرب  كما 

التي  االخرتاقات  وجممل  ال�ضيا�ضية  نظريته  تطور  وكيفية  وىل،  االأ

فكار  االأ ون�ضاأة  لتاريخ  روؤية  جوانبه  اأحد  يف  ويحمل  فيها.  حدثت 

وما  ماآالتها  يف  والنظر  وت�ضكلها  ومنوها  ملولدها  وىل  االأ واللحظات 

اأنتجته من حركة �ضيا�ضية.
��م�ضطفى عا�ضور
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ملف العدد

وثائق

املعا�ضر ال�ضيعي  الفكر  فى  احلرية  •• �ضوؤال 
ن�ضان،  غالل لدى االإ يعد النزوع اإىل احلرية واالنعتاق من القيود واالأ

�ضيلة والعميقة يف وجوده الطويل. ولن نكون خمطئني  من النزعات االأ

ن�ضان ال�ضوي كلها، هى مبثابة البحث  طالق اإذا قلنا اإن حياة االإ على االإ

يف  واملتجذر  وكيانه،  وجوده  يف  املتاأ�ضل  احلرية  معنى  عن  امل�ضتمر 

ن�ضانية. �7حممد حمفوظخمتلف م�ضتويات جتربته االإ

املعا�ضر  ال�ضيعي  ال�ضيا�ضي  الفكر  فى  •• االنتخابات 
التكوينات  كافة  مع  واآمان  ب�ضالم  اأوطانهم  يف  ال�ضيعة  امل�ضلمون  عا�ض 

خرى التي ت�ضكل جمتمعات دولهم، حيث كان االندماج  االجتماعية االأ

والتعاي�ض ال�ضلمي امل�ضرتك مبثابة النموذج �ضائد بني جميع املواطنني 

وم�ضالح  قوية  اجتماعية  وروابط  متما�ضكة  عالقات  يف  متمثاًل 

متبادلة، يف ظل االختالفات املذهبية واالجتاهات ال�ضيا�ضية والفكرية 

املتنوعة، وبالرغم من �ضيا�ضات ال�ضلطات احلكومية يف دولهم املو�ضومة 

يف  يجابية  االإ بفعالياتهم  ال�ضيعة  متيز  جتاههم،  والتهمي�ض  بالتمييز 

يف  عنها  الدفاع  يف  ومنخرطني  اأمتهم،  ق�ضايا  متبنني  اأوطانهم،  بناء 

زمنة املتعاقبة.  �9د. غامن جوادخمتلف �ضاحات املواجهة وخالل االأ

•• متاأ�ض�ض النخبة الدينية.. الت�ضيع ال�ضيا�ضي اأمنوذجا
�ضعبية،  ثالثة:  م�ضتويات  بني  �ضالم  االإ يف  منيز  اأن  املمكن  من  كان  اإذا 

باآليات  املرتبط  ذلك  هو  ال�ضعبي  �ضالم  االإ حيث  و�ضيا�ضية؛  ور�ضمية، 

املوؤ�ض�ضة  عنه  تعرب  الذي  هو  الر�ضمي  �ضالم  واالإ التقليدي،  التدين 

�ضالم ال�ضيا�ضي املرتبط  الفقهية والتي تعمل غالبا ل�ضالح ال�ضلطة، واالإ

مامة، فاإن مفهوم »الت�ضيع ال�ضيا�ضي« يقع يف متا�ض  بنظرية اخلالفة/االإ

�09د. حممد حلمي عبد الوهاببالغ مع هذه امل�ضتويات الثالثة. 

•• مفهوم اخلالفة واخلطاب ال�ضيا�ضي عند حزب التحرير 
ال�ضاأن  كما  التحرير،  حزب  عند  اأ�ضا�ضيا  مفهوما  اخلالفة  مفهوم  يعد 

اأدنى  دون  و�ضفه  املمكن  ومن  ال�ضيا�ضي،  �ضالم  االإ حركات  اأغلب  لدى 

للحكم،  كنظام  للخالفة  �ضا�ض  االأ يف  يدعو  �ضيا�ضي  حزب  باأنه  مبالغة 

�ضالم ككل. فقد �ضكلت اخلالفة  ولي�ض جماعة اأو حزبا دينيا يدعو لالإ

وا�ضتعادتها اأهم اأبعاد املنظومة الفكرية لهذا احلزب منذ اإن�ضائه وحتى 

ن. بل اخلالفة، ولي�ض غريها، هي �ضبب قيامه وهدفه الذي حدده  االآ

عادة اخلالفة  يف اأدبياته ال�ضيا�ضية، ذلك اأنه ما قام اإال »بغية العمل الإ

�ضالمية اإىل الوجود، حتى يعود احلكم مبا اأنزل اهلل. �5هاين ن�ضريهاالإ

امللف:  •• مقدمة 
يف  مو�ضمي  اهتمام  اأنه  لو  كما  ال�ضيعي  ال�ضيا�ضي  بالفكر  االهتمام  يبدو 

يراين يف املنطقة  النفوذ االإ خري. خا�ضة، بعد تنامي  ول واالأ املقام االأ

متوز  حرب  يف  اإ�ضرائيل  على  اهلل  حزب  وانت�ضار  ناحية،  من  العربية 

جناد  اأحمدي  و�ضول  حداث  االأ هذه  �ضبق  وقد  ثانية.  ناحية  من   �006

الثورة  ت�ضدير  باإمكانية  القدمي  اخلميني  احللم  وبعث  احلكم  اإىل 

�ضالمي. �ضالمية اإىل مناطق اأخرى من العامل االإ االإ
مدير التحرير

69

7�

تطور الفكر ال�ضيا�ضي ال�ضيعي املعا�ضر..

قراءة فى ثالثية »احلرية، االنتخاب، الت�ضيع ال�ضيا�ضي

 مداخلة منظمات املجتمع املدين

مم املتحدة ن�ضان باالأ ��7 اأمام جمل�ض حقوق االإ
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االفتتاحية

مريكية  االنتخابات االأ

وم�ضتقبل العرب 

واخلطاب احلقوقي )�-�(
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�سارت معاجلة النتخابات فى اأمريكا عملية مو�سمية تهيمن عليها لغة ال�سحافة بدل من لغة الثقافة. 

مريكية وحدها. ومن  ومن الغريب حقا اأن تفر�س هذه املعاجلة نف�سها مع كل النتخابات الرئا�سية الأ

ثم ل نكاد نهتم بالنتخابات املحلية اأو انتخابات التجديد الن�سفى للكوجنر�س، اللهم اإل من منظور ما اإذا 

بي�س!!. وبالتايل مل تطرح ال�سحافة، ول طرح  كان �سيقوى اأو ي�سعف الرئي�س القابع فى البيت الأ

مريكية  خر، فكرة ماذا نفعل؟ وهل ن�سارك فى النتخابات الأ الفكر ال�سيا�سى والثقافى العربى هو الآ

اأم ل؟. ول يبدو اأننا نتقدم كثريا على امل�ستوى الر�سمى كذلك. 

رجح اأن احلكومات العربية ل ترغب، واإن �سئنا الدقة ل ت�ستطيع ول تعلم، كيف ت�سارك فى  والأ

مريكية وكندا،  جيال العربية وامل�سلمة ال�سابه فى الوليات املتحدة الأ مريكية. ولكن الأ النتخابات الأ

بل وهنا اأي�سا فى العامل العربى، اكت�سفت معادلت ل باأ�س بها اإذ ن�ستطيع الفول اإن ظاهرة اأوباما قد 

غريت بالفعل املعطيات اجلوهرية للمعاجلات العربية، مبا فيها املعاجلة احلقوقية.

املوانع التقليدية:

مريكية  عاقات التى منعت احلكومات العربية من امل�ساركة اأو التاأثري فى النتخابات الرئا�سية الأ الإ

تزويرها  اإل  النتخابات  اأمر  من  تعرف  ل  احلكومات  هذه  اأن  اأهمها  من  ولعل  ومعروفة.  كثرية 

ميال.  الأ باآلف  عنها  تبعد  انتخابات  فى  للتاأثري  تبادر  اأن  عليها  ي�سعب  ثم،  ومن  فيها.  والتالعب 

مريكى “فالن” طلب م�ساعدة انتخابية من الرئي�س  وكانت النكتة ال�سعبية تقول فى هذا اأن الرئي�س الأ

يكت�سح  العربى  الرئي�س  هذا  ن  مناف�س عنيد، لأ الرئا�سية �سد  النتخابات  فى  “عالن” للفوز  العربى 

النتخابات فى بالده بالن�سب املعروفة. 

مريكية وم�ضتقبل العرب واخلطاب احلقوقي )�( االنتخابات االأ
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قامة �سهورا هناك  وت�سيف النكتة اإن الرئي�س العربى قد قبل بكل �رسور تقدمي امل�ساعدة وذهب لالإ

مريكي!. اأما من هو هذا الرئي�س  وعندما اأعلنت النتيجة فاز بن�سبة �ساحقة... الرئي�س العربى ولي�س الأ

مريكية، فهذا مامل حتدده النكتة واإمنا تركته لجتهاد كل من يلقيها  العربى الذى فاز فى النتخابات الأ

لي�سقطها بدوره على رئي�س دولته!!. 

على  للتاثري  حماولة  اأية  على  عالمة  اأب�سط  اأن  اإل  اإ�رسائيل،  مع  العربية  النظم  تواطوؤ  ورغم 

ت�سويد �سورة  ت�ساهم فى مزيد من  انتظارها حملة �سهيونية كا�سحة  �ستجد فى  مريكية  الأ النتخابات 

مريكية. وبكل اأ�سف، مل يفهم اأكرث الزعماء العرب، ولفرتة  العرب وامل�سلمني فى الوليات املتحدة الأ

مريكية عن دفع م�ساهمات مالية لبع�س  اأف�سل بكثري للتاثري فى النتخابات الأ طويلة، اأن ثمة طرقا 

املر�سحني فى النتخابات الرئا�سية. 

ينق�سوا  لكي  اخلطاأ  هذا  عربي  زعيم  اأي  يكرر  اأن  ال�سرب  بفارغ  ينتظرون  ال�سهاينة  كان  وقد 

عليه، وعلى من ينا�رسه بالطبع، انق�سا�س الذئاب على فري�سة مرتع�سة. وكثريا ما حدث اأن ا�سطر 

عادة امل�ساهمات املالية ملوؤ�س�سات اأو �سخ�سيات عربية  �سيا�سيون اأمريكيون، حتى من الدرجة الثانية، لإ

مريكى اأكرث  بع�سها ل ميلك اأي تاأثري يف بالده، ف�سال عن اأن يكون له تاأثري ذو �ساأن فى الداخل الأ

من املال.

عاقات اأهمية، والتى منعت اإطالق مبادرات خالقة من جانب الر�سميني  ويف املح�سلة، اإن اأكرث الإ

العرب اإمنا تكمن يف تف�سيل اإقامة واإدارة العالقات مع اأمريكا على م�ستوى ر�سمي. ول �سك اأن هذا 

الفهم يعك�س ال�سعور بالعجز كما يعك�س، يف الوقت نف�سه، التحيز الذهني النا�سىء عن طبيعة التجربة 

ال�سيا�سية الت�سلطية للزعماء العرب يف بالدهم. ورمبا ي�ساأل اأكرثهم نف�سه: ملاذا امل�ساركة التى جتلب لنا 

مزيدا من املتاعب طاملا اأننا ن�ستطيع اأن نتعامل مع اأمريكا من منطق امل�سالح، اأيا كان زعيمها احلايل اأو 

القادم، واأن ندير عالقاتنا مع اأي �سخ�س حتمله النتخابات للمكتب البي�ساوى على هذه القاعدة؟!.

العربية.  الت�سلطية  النظم  نظر  من وجهة  مفهومة  النمطية  جابة  والإ احلال  بطبيعة  وجيه  ال�سوؤال 

عادة ح�ساباتها وقراراتها فى هذا املو�سوع. فلم  ولكن ثمة متغريات مهمة تدعو بع�س هذه النظم لإ

عالن عن رغبته يف “التخل�س” من الزعماء  بي�س بالإ ي�سبق اأن قام واحد من اجلال�سني يف البيت الأ

العربية. ويغلف جورج  املنطقة  مريكية يف  الأ امل�سالح  “التاريخيني” الذين عززوا وخدموا  العرب 

جراء انتخابات نزيهة اأو تطوير �سيا�سات “دميوقراطية” يف البالد العربية  بو�س هذه الرغبة بالدعوة لإ

احلليفة. 

ولكن جورج بو�س البن قد ل يبقى الوحيد الذي فعل اأو قد يفعل ذلك. والواقع، اأن التدخل يف 

ال�سيا�سات العربية با�سم الدميوقراطية �سارت عادة ذهنية اأمريكية بذريعة 11 �سبتمرب. ولذلك قد يفكر 

مريكية يف  زعيم عربي اأو اآخر على النحو التايل: وملاذا ل اأتدخل اأنا اأي�سا يف ال�سيا�سات الداخلية الأ

املقابل؟!. وقد رد ال�سيد/ جمال مبارك ردا قويا على خطاب الرئي�س جورج بو�س يف منتدى ديفو�س 

افتتاحية
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مريكية!!!. ب�رسم ال�سيخ هذا العام باأن م�رس “�سرتاقب” بدورها النتخابات الأ

ال�سيا�سات  اأو  النتخابات  يف  بالتاأثري  تقوم  كيف  املا�سى  يف  تعرف  العربية  احلكومات  تكن  ومل 

مريكية الداخلية ب�سبب الفتقار للخربات. لكن اليوم ثمة تراكم، لي�س فقط للخربات النظرية فح�سب  الأ

بل وامليدانية كذلك. ولدينا اأعداد كبرية من العرب وامل�سلمني الذين اأثروا مب�ستويات واأ�سكال خمتلفة 

مريكية بل والكندية اأي�سا. على النتخابات وال�سيا�سيات الأ

ال�ضباب يكت�ضفون الطريق:

ومما ل �سك فيه، اإن عملية امل�ساركة هذه ل زالت فى بدايتها، بل ول زالت بدائية باملقارنة مبا 

ميكن اأن تكون عليه. ول جمال للمقارنة فى هذه املرحلة مع قوة تاأثري املنظمات ال�سهيونية. ولكننا 

ن�ستطيع اأن نقول بكل ثقة: اإن ال�سباب العرب قد “اكت�سفوا” الطرق املنا�سبة للم�ساركة فى النتخابات 

مريكية والتاأثري عليها. فالعرب الذين يعدون بنحو مليونني اإىل ثالثة ماليني فى الوليات املتحدة  الأ

مريكية. واإن مل يكن  بداأوا بتاأثري منظمات اإ�سالمية، وبدرجة ثانية عربية، الت�سجيل فى النتخابات الأ

اأن يح�سل على  نه ميكن ويجب  به، لأ باأ�س  اليهودى فال  الت�سويت  ي�سكل ن�سف  العربي  الت�سويت 

مقابل �سيا�سى. 

وبينما وقعت اأكرث املنظمات العربية فى الوليات املتحدة فري�سة اخلالفات والتمزقات وال�رساعات 

بدور م�سهود مثل  بعد ويقوم  يزال �سامدا  بع�سها ل  اأن  اإل  العربى،  الداخل  فى  املدوية وال�سامتة 

ت�سم  والتى  �سالمية،  الإ التنظيمات  اأثبتت  كما  العربي”.  “املعهد  التمييز” اأو  ملكافحة  العربية  “اللجنة 
ن عدد ل باأ�س  العرب وغري العرب بطبيعة احلال، اأنها اأكرث ثباتا وتاأثريا بل وخربة كذلك. ولدينا الآ

 .CAIR به من هذه املنظمات الفاعلة، وعلى راأ�سها منظمة كري

التنظيمات  م�ستوى  على  العمل  اأن  اأخرى  ناحية  من  اكت�سف  مريكي  الأ العربي  ال�سباب  ولكن 

ال�سباب  القمة. وبع�س هوؤلء  م�ستوى  مريكية على  الأ ال�سيا�سة  فى  للتاأثري  اأمر ل غنى عنه  القاعدية 

�ساروا قادة على م�ستويات �سيا�سية ومدنية خمتلفة. وهناك تيار اآخر فاعل للغاية فى �سفوف العرب 

مريكية، واإمنا من خالل  اليومية الأ ال�سيا�سة واحلياة  الن�سال، لي�س �سمن تنظيمات  ميار�س بدوره 

تاأ�سي�س ح�سور قوى فى ال�سارع اأ�سا�سا وذلك من خالل املظاهرات وامل�سريات. 

وي�سرتك تيار امل�ساركة وتيار الن�سال الثورى يف ال�سوارع فى اأن كليهما �سار “اأمريكيا”، اأي 

مريكية. مريكى ووفقا للثقافة الأ يعرف كيف يجب اأن متار�س ال�سيا�سة والفعالية فى النظام الأ

ظاهرة اأوباما:

فى املا�سي، كان بقية العرب ينظرون بتعجب و�سىء من الرف�س لهذا التيار من ال�سباب العربي 

مريكي الذي اأ�س�س ح�سوره فى ال�ساحة ال�سيا�سية هناك من خالل املظاهرات وامل�سريات. فثقافتنا مل  الأ

مريكية وم�ضتقبل العرب واخلطاب احلقوقي )�( االنتخابات االأ
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ت�سهد هذه املمار�سة الحتجاجية وال�سيا�سية ومل حتت�سنها اإل ملاما. واليوم تفر�س هذه املمار�سة نف�سها 

مريكية  ل�سبب عجيب، وهو اأن ظاهرة اأوباما املر�سح  الدميوقراطى خلو�س النتخابات الرئا�سية الأ

مريكى  الأ “ال�سباب  راأ�سها،  على  يكون  ورمبا  بل  بينها،  من  كثرية  وقوى  ظواهر  عن  تطورت 

مريكية من خالل التظاهر ال�سيا�سى.  جناز ثورة حقيقية فى ال�سيا�سة الأ الغا�سب” والذي يرنو لإ

ول �سك اأي�سا اأن ثمة دورا للحركة احلقوقية، وغن كان اأقل مما يجب، فى توليد ظاهرة اأوباما. 

جواء وفى تعليم املجتمع  خرى فى حت�سري الأ مريكية �ساهمت هي الأ اأن احلركة احلقوقية الأ هم  والأ

عاقات املعادية  مريكى كيف يعزز فى الواقع حقه فى امل�ساركة ال�سيا�سية وكيف يثور على جممل الإ الأ

مريكى.  للدميوقراطية فى النظام ال�سيا�سى الأ

فاإن كان التاأثري العربى حم�سورا فى ال�سباب العربى الذى طور خرباته من داخل ال�ساحة ال�سيا�سية 

مريكية، فهل هناك  رجح من خارج املوؤ�س�سات املهيمنة على ال�سيا�سة الأ مريكية، وعلى الأ والثقافية الأ

دور ممكن للحكومات العربية املحافظة؟!، وماذا ميكن اأن يكون هذا الدور؟!.

اأن يبداأ  التاأثري يجب  مريكية واأن هذا  التاأثري على النتخابات الأ اقتنعت بحتمية  النظم  اأن هذه  لو 

اليوم ولي�س غدا، واأنها ت�ستطيع ذلك اأول من خالل احلوار مع اأطقم املر�سحني. فهل تاأخذ احلكومات 

واحلركات الجتماعية واملدنية العربية بهذه املقاربة؟!.

مريكية ؟! ملاذا ن�ضارك فى االنتخابات االأ

ولوية هى  مريكية. فال �سك اأن الأ قد يعار�س كثريون الهتمام بالتاأثري على جمرى النتخابات الأ

�سعدة كافة. فاإن  �سالح الداخلي الذى يرهق كاهل �سعوبنا عرب روؤية العتماد على النف�س على الأ لالإ

مريكيني؟، واأي معنى للتاأثري عليهم اإن مل تكن  مل ننتج حكومات نزيهة وم�سئولة فمن يتحاور مع الأ

لدينا روؤية وقوة حقيقية ت�ساندها؟!.

فى  اأو�ساعنا  اإ�سالح  اأولوية  عن  مريكية  الأ النتخابات  حجب  باخرتاق  الهتمام  ي�سغلنا  قد  كما 

الداخل فنكرر اخلطاأ الذى وقعت فيه نظم احلكم العربية عندما ظنت اأنها ت�ستطيع نيل العدالة لل�سعب 

مريكيني. والواقع، اأنه حتى اإ�رسائيل نف�سها التى اعتمدت على القوى الكربى  الفل�سطينى عن طريق الأ

فى كل مرحلة من مراحل تطورها انطلقت اأ�سا�سا من عمل “داخلى” دوؤوب وطويل املدى. 

الكربى كانت  ال�رساعات  اأكرب كل يوم:  �سا�سى وا�سح ويربز ب�سورة  الأ فالدر�س  ومع ذلك، 

دائما عاملية اأو معوملة. وبالتاىل يجب اأن نتمكن من خو�س الن�سال من اأجل العدالة فى منطقتنا على 

م�ستوى عاملى، واأن نتعلم كيف نفوز على امل�ستوى املبا�رس وعلى امل�ستوى الدويل اأي�سا.

مريكى فى املدى الو�سيط هو اأن نطور عوامل وقوة تاأثري موازنة  معنى اأن نفوز على امل�ستوى الأ

و�سط. وبينما  مريكية فى ال�رسق الأ تنهى احتكار احلركة ال�سهيونية للنفوذ على عملية �سنع ال�سيا�سة الأ

حوال. فالواقع  نعرتف ب�سعوبة حتقيق هذا الهدف فى املدى املنظور اإل اأنه لي�س م�ستحيال بحال من الأ

افتتاحية
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مريكية.  الأ ال�ساحة  اإحداث اخرتاقات مهمة فى  اإمكانية  بقوة على  دالة  نف�سها  اأوباما  اأن جتربة  يوؤكد 

مريكية فى غ�سون فرتة ل تتجاوز -منذ البداية وحتى  فال�ساب الذي �سعد للمناف�سة على قمة الدولة الأ

ن- ع�رسة �سنوات.  الآ

ورغم اأنه �سعد عرب موؤ�س�سات احلكم، اإل اأنه مل ي�سعد اأي�سا بف�سلها. واإمنا يعود الف�سل يف ذلك 

اإىل تلكم القوى ال�سابة التي مل تكن اأبدا فى اخلريطة الذهنية للمحللني املحافظني ول يف ح�سبانهم. فقد 

اأدوار  باأن  للقول  مريكية  الأ ال�سيا�سية  النظرية  ال�سابة، وذهبت  الثورية  القوى  ازدراء  هوؤلء  اعتاد 

منا�سب  على  املناف�سة  اأبدا  ولي�س  الحتجاج  حركات  فى  حم�سورة  وطبائعها  وقدراتها  القوى  هذه 

وموؤ�س�سات احلكم. 

جيال ال�سابة روؤية تقول اإن علينا تغيري موؤ�س�سة احلكم واأن ذلك ممكن بل  ول�سبب ما تغلبت داخل الأ

غرا�س، وتركزت  و�رسورى ويجب اإجنازه. ويف �سبيل ذلك تدربوا طويال على التظاهر ل�ستى الأ

حركتهم بو�سوح اأكرب واأكرث تاأثريا فى امل�سريات القومية �سد م�رسوع بو�س لغزو العراق. وعلى 

نحو ما لي�س معروفا مبا يكفى امتلكوا اأو اآمنوا بروؤية تقول اإنهم وحدهم من ميكنه اأن ينقذ اأمريكا من 

الرتاجع والنهيار. ووجدوا فى باراك اأوباما زعيما ميكن العتماد عليه اأكرث من غريه ممن باعوا 

وىل ملوؤ�س�سة احلكم مثل الزوجان كلينتون.  قيمهم وروؤاهم الأ

القوى  مع  جبارة  اأنها  نعلم  معركة  خلو�س  العرب  نحن  يدفعنا  اأن  ميكن  القبيل  هذا  من  �سيء 

فى  ولي�س  و�سط.  الأ ال�رسق  فى  مريكية  الأ ال�سيا�سة  �سنع  عملية  على  النفوذ  حتتكر  التى  ال�سهيونية 

على  ذهني �سك اأن هذه املهمة اأ�سعب من متكني اأوباما اأو اأى �ساب ملهم من املناف�سة على املن�سب الأ

فى الدولة. فالنتخابات الرئا�سية بالغة التعقيد وتتطلب �سنوات من العمل ولكنها فى النهاية مناف�سة بني 

�سخ�سني يفوز فيها �سخ�س واحد. 

والتاثري  املدى  فتحتاج خلو�س معركة طويلة  اأمريكا  فى  ال�سهيونية  باحلركة  الهزمية  اإحلاق  اأما 

على النتخابات على م�ستوى “التاون هول”، اأي اأ�سغر واأدنى موؤ�س�سة للنقا�س ال�سيا�سى والعام فى 

مريكية. ولنا اأن نت�سور املهمة مبجرد اأن نلقي نظرة على الكوجنر�س الذى يتكون  الوليات املتحدة الأ

من جديد كل عامني عرب �سبكة مذهلة من املناف�سات وال�رساعات النتخابية فى واحد وخم�سني ولية 

لف من  كل منها يتكون من عدد متفاوت وكبري من الدوائر. احلركة ال�سهيونية مرت بع�رسات الآ

بي�س وعرب اأكرث من مئة عام من العمل املنظم  الدوائر قبل اأن تتمكن من الهيمنة التامة على البيت الأ

مريكى.  فى الداخل الأ

فى  مريكى حتقيقه  الأ الداخل  فى  واأن�سارهم  للعرب  مئة عام ميكن  فى  ال�سهاينة  ما حققه  ولكن 

غ�سون عقد واحد ورمبا اأقل. ورهاين ال�سخ�سي هو اأنه ميكن العتماد اأي�سا على اأخطاء ج�سيمة وقع 

مريكيني باملبالغة يف عقاب  طالق اأنهم يهينون الأ خطاء على الإ فيها ال�سهاينة ول يزالون. واأهم هذه الأ

مريكية ال�سعبية. كل من ينتقدهم واأنهم يريدون الحتكار التام وهو اأمر تنبذه النف�سية والذهنية الأ

مريكية وم�ضتقبل العرب واخلطاب احلقوقي )�( االنتخابات االأ
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جيال  الأ هذه  فى  حم�سورون  انهم  واأظن  العربية  القومية  للق�سايا  اأن�سار  عن  اأي�سا  حتدثنا  وقد 

اأو دراية  اأو�سطية دون اأن تكون على اهتمام  حداث فى ال�سيا�سات ال�رسق  ال�سابة التى زجت بها الأ

مريكى للعراق فر�سا ارتباطا مفاجئا  اأو ثقافيا. فاأحداث 11 �سبتمرب والغزو الأ تامة باملنطقة �سيا�سيا 

خر مبعيار اجلغرافيا والثقافة واأ�سلوب  بعد الواحد منهم عن الآ مريكيني والعرب وهم الأ وعجيبا بني الأ

احلياة. 

وبب�ساطة، ن�ستطيع اأن “نحلم” رمبا باإطالق عملية ت�سبه م�سار باراك اأوباما: متكني معانى العدالة 

“املوؤ�س�سة” املتحيزة  اأنف  اأمريكا رغما عن  الفل�سطيني والعراقي من ال�سعود لراأ�س  وال�سالم واحلق 

�رسائيل حتيزا مطلقا واإن مل يكن نابعا بال�رسورة من قناعة حقيقية اأو م�سالح فعلية. ولكى نفعل ذلك  لإ

مريكية. لبد اأن نتعامل مع النتخابات الأ

التاون  القاعدى )من  امل�ستوى  مريكية يح�سد ما مت زرعه على  التعامل مع النتخابات الأ ن  ولأ

مريكيني �سواء على م�ستوى  العرب الأ نبداأ من ن�سالت  اأن  هول والربي�سنت والكاونتى( فالطبيعى 

�سالمية  العربية والإ املنظمات  الطبيعى هو دعم  ال�سكانى. والطريق  امل�ستوى  اأو على  املنظمة  طر  الأ

مريكية. مبختلف الطرق ال�رسعية فى القانون وفى ال�سيا�سة الأ

ولكننا ن�ستطيع العتماد على اآلية اأخرى حكومية هذه املرة وهى اإجراء حوارات مكثفة مع “طاقم 

امل�ساعدين” للمر�سحني. وكان يجب على حكوماتنا اأن تبداأ هذه العملية منذ فرتة طويلة حتى ن�ستطيع 

اأن نح�سل على عائدها ب�رسعة كافية وب�رسط اأن تتم مبا�رستها من جانب �سخ�سيات ومنظمات لها بع�س 

مريكية اأو تعرف كيف حتقق ذلك. واحلال، اأن نبداأ متاأخرين اأف�سل  اخلربة والقبول فى ال�ساحة الأ

جنليزى. طالق، كما يقول املثل الإ من اأن ل نبداأ على الإ

)اأو اجلرا�س  القاعدي  اإ�سناد فى امل�ستوى  اأن نخو�س عملية احلوار هذه من خالل قوة  �سل  والأ

على وثيق ال�سلة بكل  رووت�س( ونطوره اإىل طاقم امل�ساعدين من الوزن املتو�سط ثم اإىل امل�ستوى الأ

حوال يجب اأن نفهم كيف يتم هذا احلوار وكيف ن�سل به اإىل  من املر�سحني الكبار. ولكننا فى كل الأ

نتائج.

مريكى يجب اأن يقرتح خطوط عامة ل�سيا�ساته الكربى. وكما جرت العادة فالرتكيز  فالرئي�س الأ

التغري  يزال  اليوم، واإن ل  القت�سادية. وقد تغري ذلك  الداخلية وبالذات  الق�سايا  التقليدى هو على 

مريكيون اأن ال�سيا�سات اخلارجية �سارت �رسورة للحياة اليومية فى اأمريكا ب�سبب  جزئيا. فقد فهم الأ

قل ينفرون مثلنا، من العوملة واإن  مريكيني يعار�سون، اأو على الأ العوملة، ف�سال عن اأن اأغلب الأ

و�سط ولكنهم يتفهمون �رسورة  �سباب خمتلفة اإىل حد ما. وهم اأي�سا �ساروا ينفرون من ال�رسق الأ لأ

التعامل معه.

مريكيني  مريكية اأن نحدث انقالبا فى انطباعات الأ واأهم ما يجب اأن نفعله فى �سياق النتخابات الأ

العرب  نحن  يت�سوروننا  هم  املنطقة.  فى  ال�سالح  هو  ومن  ال�سيء  هو  من  حول  للقاعدة  القمة  من 
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وىل بالعنف والثانية  باعتبارنا الطرف ال�سيء. وتكفلت القاعدة واحلكومات بتاأكيد هذه ال�سورة: الأ

باعتبارها الطرف اخلري  اإ�رسائيل  مريكيني يرون  اأغلب الأ اأن  اإل  الدينية،  العوامل  بالف�ساد. ورغم 

ولكن بقدر متزايد من الواقعية. 

معقولة  وب�رسعة  للتغيري  قابلة  اأنها  هم  ب�ساطتها.والأ بع�س  النطباعية  ال�سورة  فقدت  وبالطبع 

�رسائيل  جرامى لإ مبجرد اأن يعلم النا�س فى اأمريكا وغريها ما حدث فعال فى هذه املنطقة والدور الإ

واحلركة ال�سهيونية فى �رسب م�رسوع التقدم والقانون الدوىل خالل اأكرث من �ستني عاما.

هذا على امل�ستوى ال�سعبي، اأما على م�ستوى احلوار مع اأطقم امل�ساعدين للمر�سحني الكبار فمو�سوعه 

هو �سياغة �سيا�سة اأمريكية قابلة للنجاح فى املنطقة وعر�س �سففقة تاريخية بني العرب واأمريكا.

�ضفقة تاريخية بني اأمريكا والعرب؟

على نحو عجيب ن�سجت اأحداث 11 �سبتمرب “عالقة م�سري” مثرية بني اأمريكا واملنطقة العربية. 

حمق  مريكى” لال�سطدام الأ وبالطبع كانت هناك جذور وبدايات وتطورات �سابقة دفعت “الثور الأ

هذا  وا�ستد  وحدها.  اإ�رسائيل  ول�سالح  متعاظم  نحو  على  العربى  العامل  فى  ال�سائدة  امل�ساعر  مع 

بي�س فى ظل اإدارة  �سوىل واملحافظون اجلدد للبيت الأ الندفاع مرات عديدة بعد اأن قفز اليمني الأ

اأن الوليات املتحدة وجدت نف�سها متورطة فى �سيا�سات  بو�س وتطبيقهم ل�سيا�سات ا�ستعمارية. غري 

و�رساعات واأو�ساع املنطقة ب�سورة �سارة للغاية برفاهيتها وببقاءها على قمة النظام الدوىل.

باأبعد من حالتى  مريكيني  العرب والأ ال�سدام بني  ات�سع  لو  فيما  التكلفة  نت�سور حجم  اأن  وميكننا 

مريكى الكبري كروجمان  فل�سطني والعراق. ويكفى اأن ن�سري هنا للتقديرات التى قام بها القت�سادى الأ

اأن احتالل العراق كلف الوليات املتحدة ب�سورة مبا�رسة وغري مبا�رسة ما يزيد عن ثالثة تريليون 

لف من اجلرحى واأكرث من ثالثة اآلف من  دولر وهو رقم خميف بالفعل. فان اأ�سفنا ع�رسات الآ

مكن لنا ت�سور مدى النزيف الذى تعر�ست له اأمريكا ب�رسيا واقت�ساديا فى هذا  القتلى فى العراق لأ

املوقع وحده. 

لريت�سارد  درا�سة  ا�ستنتجت  وقد  اأ�سد.  يزال  ول  كان  العاملية  ال�سيا�سية  املكانة  فى  النزيف  ولكن 

ها�س، الرئي�س ال�سابق لق�سم التخطيط ال�سيا�سى بوزارة اخلارجية فى مرحلة كولني باول، اأن امل�ستقبل 

الحتالل  عملية  جميعا  فجرتها  كثرية  �سباب  لأ املتحدة  للوليات  الدوىل  للو�سع  �سلبية  ب�رسى  يحمل 

مريكى للعراق. فالوليات املتحدة تخ�رس مكانتها النفرادية على قمة النظام الدوىل و�سوف ت�سبح  الأ

ن. واأثبتت  تاأثريا فيما ل يزيد على عقدين من الآ اأكرثها  واحدة من بني قوى متعددة وقد ل تكون 

“التجربة العراقية” اأن اأمريكا بكل جربوتها ل ت�ستطيع اأن تخو�س حربني فى موقعني خمتلفني ولو 
داخل نف�س املنطقة. 

�سباب  خالقية لأ همية، تخ�رس الوليات املتحدة كل يوم مكانتها املعنوية والأ وعلى نف�س القدر من الأ

مريكية وم�ضتقبل العرب واخلطاب احلقوقي )�( االنتخابات االأ
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�رسائيل واحتقارها امللحوظ للقانون الدوىل وتبنيها  متجذرة فى �سيا�ساتها التمييزية وحتيزها املطلق لإ

مم املتحدة”. ول اأدل على ذلك من �سل�سلة الهزائم ال�سيا�سية التى تلقتها  رادة على “الأ ل�سيا�سة اإمالء الإ

اأمريكا فى املنطقة خالل هذا العام. فهى مل تعد قادرة على اإجبار اإيران على التخلى عن عملية تخ�سيب 

اليورانيوم وال�سيطرة على كل دورة الوقود ومل تعد تهديداتها ول عقوباتها جتدى فتيال بل حتقق عك�س 

املق�سود. 

لبنان  فى  ال�رساع  وخ�رست  بل  ال�سورى،  النظام  اإ�سقاط  على  رهانها  اأي�سا  اأمريكا  وخ�رست 

�رسائيل  لإ العنيد  اخل�سم  الله  حزب  ل�سالح  ب�سدة  مال  الذى  الدوحة  اتفاق  اإبرام  فى  وا�سح  هو  كما 

اأن  اأهمية  كرث  الأ مر  والأ وال�سعودية.  م�رس  خا�سة  حلفاءها،  ثقة  اأمريكا  خ�رست  بل  مريكان.  والأ

جل غري حمدد فى حتمل  الوليات املتحدة ل ت�ستطيع اأن تن�سحب من املنطقة ول ت�ستطيع اأن ت�ستمر لأ

تكلفة اخل�سومة معها. 

مريكية  الأ للم�سالح  ملحا  ورمبا  �رسوريا  اأمرا  “املنطقة”  مع  التفاو�س  مبداأ  يجعل  ما  هو  وهذا 

مريكيون اأنف�سهم فيها. فاإن ح�رسنا اأنف�سنا فى  اجلوهرية. فال يوجد حل �سهل للورطة التى و�سع الأ

حالة العراق وحده حل�سلنا على منوذج فذ ملا ي�سمى بـ “مع�سلة ال�سجني” فى نظرية اللعب حيث كل 

الختيارات �سعبة با�ستثناء واحد وهو اأن يتم التوا�سل واحلوار بني �رسيكني لهما م�سالح خمتلفة اأو 

بالربط  نعنيه  ما  هو  معا وهذا  لكليهما  اختيار  اأف�سل  هو  التوافق  اأن  الطرفان  يدرك  بحيث  متناق�سة 

مريكيني والعرب. العجيب بني الأ

اأما من وجهة النظر العربية فالوليات املتحدة هى اأقوى دولة فى العامل وميكنها اأن ت�سبب معاناة 

فى  ينت�رسان  �سوف  ال�سعبني  اأن  �سك  ول  والعراقي.  الفل�سطيني  ال�سعبني  وخا�سة  لل�سعوب  هائلة 

النهاية. غري اأن نيل احلقوق املهدرة بقدر اأقل من املعاناة اأمر تهفو اإليه النف�س ويوؤيده العقل واملنطق. 

ح�سن فيما لو وفرنا التكلفة الكبرية لل�رساع �سد اأمريكا وتو�سلنا  بل اإن م�سري املنطقة ميكن اأن يتغري لالأ

حللول �سلمية مل�سكالت و�رساعات املنطقة.  

ما هو م�ضمون ال�ضفقة التاريخية:

مريكيني يحتاج لتعرف واعرتاف  ولكن و�سوح هذا الرتباط العجيب فى امل�سري بني العرب والأ

من جانب كل طرف. وفى الوليات املتحدة يطرح املر�سح اجلمهورى ماكني �سيا�سات م�ستقبلية اأ�سواأ 

اإىل  تتحول  مريكية  الأ النتخابات  وتكاد  فل�سطني.  اأو  بالعراق  يتعلق  فيما  �سواء  بو�س،  يطرحه  مما 

مزاد فى تاأييد اإ�رسائيل �سملت حتى مر�سح قوى التغيري وال�سالم فى اأمريكا وهو باراك اأوباما.

اإ�رسائيل  بدعم  تعهده  فرغم  احلوار.  ا�سرتاتيجية  على  بكثري  ف�سل  الأ الرهان  يظل  اأوباما  ولكن 

و”حمايتها” وحماولته اأو ا�سطراره للظهور مبظهر “ال�سقر” فيما يتعلق باإيران، وهو اأمر نتوقع اأن 

ينجر اإليه اأكرث فى غياب اأدوار عربية ر�سمية و�سعبية. فهو يفهم جيدا طبيعة الورطة ودور العرب 
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اأمام  ويثبته  يقويه  اأوباما  املر�سح  على  تاريخية”  “�سفقة  عر�س  فاإن  ولذلك  منها.  بالده  حترير  فى 

الورطة  طبيعة  تدرك  مريكية  الأ اخلفية  احلكم  موؤ�س�سة  ن  لأ يقويه،  العا�سفة.  ال�سهيونية  ال�سغوط 

مريكيني بعد 11 �سبتمرب.  وتفهم الرتباط ال�ستثنائى العجيب فى امل�سري بني العرب والأ

فاإن ح�سلت من العرب عن طريق اأوباما على عر�س جيد فقد تعمل على اختياره رئي�سا للوليات 

املتحدة اأو قد تتوقف عن اإعاقته - اأو رمبا ت�سفيته بدنيا، كما اأ�سارت �سمنا ال�سيدة هيالرى كلينتون 

غرميته فى ال�سباق الدميوقراطى على الرت�سح للرئا�سة- بعد اأن فر�س نف�سه عليها بحكم النتخابات.

اأو نهائية. فاملفاو�سات قبل  اأو معادلة �سهلة  ما هى طبيعة هذه ال�سفقة؟. لي�س هناك قالب واحد 

اأو بعد انتخاب اأوباما حتتاج حليز كبري من الختيارات والتوافقات ورمبا املناورات. ولكن جوهر 

ال�سفقة التاريخية التى ميكن اأو يجب على العرب عر�سها على رجل مثل اأوباما وا�سحة وهى التزام 

الن�سحاب  من  ميكنها  مبا  املنطقة  فى  املتحدة  للوليات  امل�رسوعة  �سا�سية  الأ امل�سالح  باإحرتام  العرب 

للت�رسف  القابلة  غري  واحلقوق  ال�سرتاتيجية  امل�سالح  احرتام  مقابل  من  الآ وال�سرتاتيجى  ال�سيا�سى 

لل�سعبني الفل�سطينى والعراقى: اأي ال�ستقالل، وحق العودة، وبناء دولة م�ستقلة كاملة ال�سيادة. 

والجتماعى  القت�سادى  النهو�س  فى  برناجمه  تطبيق  ا�ستحالة  يفهم  ن  لأ اأوباما  باراك  يحتاج 

هدار املخيف للموارد القت�سادية والب�رسية وال�سيا�سية فى �رساعات  اإن ا�ستمر الإ اأمريكا ما  وجتديد 

�رسائيلية فى حالتى فل�سطني والعراق بالذات. ولو اأن اأوباما وفر كل  املنطقة ملجرد خدمة امل�سالح الإ

مكنه متويل برناجمه اأو روؤيته فى اإعادة بناء اأمريكا اقت�ساديا واجتماعيا وبدون خ�سارة  هذه املوارد لأ

اأى م�سالح جوهرية اأمريكية فى املنطقة. وفى املقابل، فاإن ح�سول العرب على حقوقهم املهدرة مبكرا 

متكنهم من النخراط فى عملية اإعادة بناء كبرية حتررهم  من التطرف والعنف، ورمبا من التخلف 

وعدم امل�ساواة والف�ساد وت�ستعيد احرتاميتهم فى املعرتك الدوىل.

طروحة، اأو هذا القرتاح، هو: من يفاو�س  �سا�سية فى هذه الأ ال�سوؤال الكبري الذى ميثل الفجوة الأ

قرب للمنطق هى اجلامعة العربية. ولكن هذه املوؤ�س�سة العريقة �سارت  جابة الأ اأوباما اأو طاقمه؟!. الإ

قوة  اأو  دولة،  اأية  لتبداأ  يلي:  كما  مثل  الأ جابة  الإ تكون  قد  ولذلك  وال�سالحيات.  القوة  من  جمردة 

�سفقة  اإىل  الطريق،  ن�سف  ولو  يقطع،  حتى  اأوباما  طاقم  مع  احلوار  �سيا�سي  تيار  حتى  اأو  كبرية، 

وبعدها لبد اأن تتحمل عدة دول عربية معا م�سئولياتها. 

د. محمد السيد سعيد       
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* مدير حترير رواق عربي.

ميثل �سماحة ال�سيخ ح�سن ال�سفار حالة خا�سة بني فقهاء 

الدينية  املرجعية  بحق  الرجل  يج�سد  اإذ  املعا�رسين  ال�سيعة 

املنفتحة على غريها من جهة، واملت�سمة بقدر كبري من احلياد 

�سكاليات ذات احل�سا�سيات التاريخية من جهة  واملو�سوعية مع التزامها مبنهج الو�سطية يف معاجلات الإ

دبي اأمرا مميزا؟ وما هي �سمات الو�سطية  �سباب التي جعلت من تكوينه العلمي والأ ثانية. فما هي الأ

مة  يف كل من تفكريه ومواقفه؟! وما دوره يف التقريب بني قطبي املعادلة الجتماعية وال�سيا�سية يف الأ

�سالمية: ال�سنة وال�سيعة؟! هذا ما نحاول الوقوف عليه وبيانه هنا.  الإ

البيئية  العوامل  من  جمموعة  خر  الآ على  وانفتاحه  بالو�سطية  ال�سيخ  التزام  يف  �ساهم  الواقع،  يف 

والتكوينية والتي ارتبطت يف الغالب باملناخ الذي ن�ساأ فيه واملعلمني الذين تتلمذ عليهم، وقبل هذا وذاك 

ن�سان بغ�س النظر عن اعتبارات اجلن�س اأو اللون اأو الدين.  قناعته ال�سخ�سية واإميانه املتفرد بالإ

اإطاللة حية:

ولد �سماحة ال�سيخ �سنة 1377هـ/ 1958م يف مدينة القطيف باململكة العربية ال�سعودية. يف اأ�رسة 

ديب  كانت، ول تزال، تتمتع ب�سيت ذائع يف جمال الدرا�سات والهتمامات الدينية، فوالده هو الأ

دبية  احلاج مو�سى بن ال�سيخ ر�سي ال�سفار ولد1341هـ، وكان حافظا للقراآن ملما باأ�سول الكتابة الأ

كما مار�س اخلطابة الدينية. اأما والدته، فهي زهراء بنت املال حممد بن ال�سيخ عبد الله، وقد توفيت يف 

دم�سق �سنة 1414هـ، ودفنت مبقربة ال�سيدة زينب.

بورتريه

د. محمد حلمي عبد الوهاب*

ح�ضن ال�ضفار..

الوالء ملن:املذهب اأم الوطن؟
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�رسة املتعلقة بالعلم واملكرمة من املجتمع، حفظ �سماحته القراآن الكرمي ومار�س  يف رحاب هذه الأ

اخلطابة الّدينية مبكرا عام ) 1388هـ/1968م (، ومّلا يتجاوز بْعُد احلادية ع�رسة من عمره، والتحق 

�رسف للدرا�سة  اإىل النجف الأ مني املتو�سطة. ثم هاجر  مبدر�سة زين العابدين البتدائية ومدر�سة الأ

قم  مبدينة  العلمية  احلوزة  يف  للدرا�سة  بعدها  وانتقل  )1391هـ-1971م(،  �سنة  العلمية  احلوزة  يف 

عظم يف الكويت �سنة )1394هـ- يرانية �سنة )1393هـ-1973م(، كما التحق مبدر�سة الر�سول الأ الإ

1974م(.  

جازات وال�سهادات، و�سغل اأي�سا  ونتيجة جلديته يف التح�سيل، ح�سل �سماحته على العديد من الإ

العديد من املنا�سب الر�سمية وال�رسفية، كع�سوية اجلمعية العمومية للمجمع العاملي للتقريب بني املذاهب 

�سالمية، كما �سارك يف العديد من املوؤمترات املحلية والدولية، مثل موؤمتر احلوار الوطني باململكة،  الإ

مريكية.  وموؤمترات مركز ال�سباب امل�سلم يف الوليات املتحدة الأ

بني  ما  اإذاعية  مادة   4000 من  اأكرث  له  �سدر   ،1968 عام  منذ  اخلطابة  ممار�سته  عن  وف�سال 

اأكرث من ثمانني كتابًا يف خمتلف جمالت املعارف الدينية  األف �سماحته  اأ�رسطة كا�سيت وفيديو. كما 

�سالم- الت�سامح وثقافة الختالف– التنوع والتعاي�س:  اأهمها: التعددية واحلرية يف الإ والثقافية ومن 

اأحاديث  واملهام-  دوار  الأ يف  قراءة  الدين:  علماء  والوطنية-  الجتماعية  الوحدة  تاأ�سيل  يف  بحث 

امل�سلمني-  وواقع  �سالم  الإ روؤية  بني  املراأة  �سخ�سية  جملدات(-  )�ستة  والجتماع  والثقافة  الدين  يف 

ال�سلفيون وال�سيعة نحو عالقة  ن�سان-  �سالمي وحقوق الإ خر- اخلطاب الإ احلوار والنفتاح على الآ

املن�سورة  واملقالت  البحوث  من  العديد  اإىل  اإ�سافة  وحوارات.  مكا�سفات  والوطن:  اأف�سل- املذهب 

بعدد من املجالت العلمية والثقافية. 

ن�ضانية: نزعته االإ

�ساهم كل من البيئة العلمية التي تربى ال�سيخ يف اأح�سانها، والتكوين العلمي الذي ح�سل عليه يف 

�سا�سي  خرين، ولي�س غريبا، واحلالة هذه، اأن يوؤكد �سماحته باأن الهدف الأ انفتاحه على الذات والآ

ن�سان وحترير اإرادته من اأي هيمنة جائرة ليخ�سع لربه  لهية اإمنا يتمثل يف اإحقاق حقوق الإ لل�رسائع الإ

ن�سان عرب التاريخ بدعوتهم النا�س  وحده مبلء حريته، واأن اأنبياء الله كانوا قادة الدفاع عن حقوق الإ

اإىل رف�س الطغيان والف�ساد. 

ن�سان التي تبلورت وتكاملت  ولي�س غريبا اأي�سا اأن ينتقد موقف اخلطابات الدينية من ثقافة حقوق الإ

�سالم، حيث اأ�سّل القراآن الكرمي لهذه احلقوق اأ�سا�سيات وم�سامني فكرية فل�سفية  براجمها يف ر�سالة الإ

�سالمي، كمفهوم خالفة  اأ�سا�س يف منظومة الفكر الإ اأ�سبحت جزءا رئي�سا من العقيدة الدينية وحجر 

ن�سان يف الكون وت�سخري الطبيعة له، وتقرير حريته ال�سخ�سية..اإلخ.  الإ

ح�ضن ال�ضفار.. الوالء ملن:املذهب اأم الوطن
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الر�سالة  اأفرغ  الذي  العامل  هو  مة  الأ على  ال�سيا�سي  ال�ستبداد  �سيطرة  فاإن  ال�سيخ،  وبح�سب 

القمع  ممار�سات  ب�سع  لأ �رسعيا  غطاء  �سالم  الإ اأ�سبح  اأن  لدرجة  ن�ساين  الإ حمتواها  من  �سالمية  الإ

بقوة  مدعومة  دبي،  والأ الديني  بلونيها  تربيرية  ثقافة  من  فرخه  عما  ناهيك  احلريات.  وم�سادرة 

اخلالفة واإمكانات ال�سلطة.

ن�سان، اأن من اأبجديات الثقافة التي  �سالمي وحقوق الإ كما يوؤكد �سماحة ال�سيخ يف كتابه اخلطاب الإ

�سالم تكري�سها يف نفو�س النا�س حتى ت�سكل قاعدة ومنطلقا ل�سلوك ح�ساري ر�سني، مبداأ  حاول الإ

خرين،  �سالم �سدد على خطورة العدوان على حياة الآ قد�سية احلياة و�رسورة احلفاظ عليها. واأن الإ

واأن املتتبع ل�سرية الر�سول �سلى الله عليه و�سلم يجد اأن هناك حتفظا وحذرا كبريا من اإراقة الدماء، 

اإذ اأح�سى املوؤرخون 83 غزوة و�رسية يف عهده ورغم ذلك مل يتجاوز عدد القتلى 1400 �سخ�س من 

امل�سلمني واليهود وامل�رسكني، يف وقت كانت فيه احلروب حت�سد اأعدادا كبرية.

امل�سلمني  من  الكثري  عقلية  عن  مفرداتها  غابت  ثقافة  احلياة  قد�سية  ن  لأ كثريا  �سماحته  وياأ�سف 

املعا�رسين، يف حني اأن الدول املتقدمة ا�ستثمرت هذه الثقافة احلية وانطلقت بها توؤ�س�س نظما وقوانني 

ن�سان حتى اأ�سبحت جزءا من اخللفية الثقافية للمجتمع الغربي. ويف الوقت الذي يعي�س  حترتم حياة الإ

خر فيه ثقافة احرتام احلياة، يعي�س امل�سلمون ثقافة ال�ستهتار بها من خالل الت�رسفات الالم�سئولة  الآ

رهاب �سمة بارزة  خرين حتى �سار الإ �سالم يف نظر الآ لعقليات خربة عملت على ت�سويه �سورة الإ

�سالم عندهم. من �سمات الإ

�ضباب واملحددات: االنفتاح على الذات.. االأ

خرين  مكان بحث و�سطية ال�سيخ دون ربطها بق�سية النفتاح على الآ ميكن القول اإنه لي�س يف الإ

والتي باتت ت�سكل حمورا اأ�سا�سيا يف كتابات بع�س املثقفني واملجددين الدينيني ملا لها من اأهمية خا�سة 

خر خارج نطاق الدين اأو خارج نطاق املذهب.  خر عامة �سواء كان هذا الآ يف حتديد املوقف من الآ

وبالن�سبة لل�سيخ ال�سفار، تعد هذه الق�سية حمورا رئي�سا يف كتاباته بل ومواقفه الدينية وال�سيا�سية اأي�سا، 

مر الذي تعك�سه عناوين كتبه ف�سال عن م�سامينها، فما �رس اهتمامه بها؟ وهل يعك�س انفتاحه على  الأ

اأم  الفكرية؟  معاجلاته  الو�سطية يف  بنهج  نتيجة طبيعية للتزامه  هو  الذات؟ وهل  انفتاحا على  خر  الآ

ل؟. 

تاأثره ببع�س  اإىل  اأم  بيئته  الذي تربى عليه وظروف  �سلوب  الأ اإىل  اآخر: هل يرجع ذلك  مبعنى 

يفك مثال،  اأن  ا�ستطاع  ال�سيا�سي؟ كيف  بعده  ب�سورة خا�سة يف  النفتاح  هذا  اأ�ساتذته؟ وكيف جتلى 

وبحرفية نادرة، ال�ستباك القائم ما بني حدود الولء للمذهب ال�سيعي والولء للوطن ال�سعودي ذي 

املذهب ال�سلفي، وبينهما ما بينهما من تناحر وعداوات واإرث تاريخي يقوم يف الغالب على ت�سويه كل 
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خر؟!.  منهما لالآ

يف الواقع، يتميز �سماحة ال�سيخ ح�سن ال�سفار ب�سمة نادرة تتعلق مبوهبته يف فك ال�ستباك القائم 

بني ما هو ديني وما هو �سيا�سي ب�سفة خا�سة. فعلى خالف العديد من اأقرانه، والذين خلطوا الديني 

للوطن  الولء  واإعالء  بداية،  بينهما  التفرقة  ال�سفار وجوب  يرى  معا،  بالثنني  فاأ�رسوا  بال�سيا�سي 

التي  ال�سائك؟ وما هي املرجعية  على الولء للمذهب الطائفي ثانيا. فكيف ا�ستطاع فك هذا الرتباط 

عّول عليها يف قوله هذا؟ وهل ينبع راأيه هذا من روؤية دينية اأم ل يزيد عن كونه مناورة �سيا�سية تهدف 

اأتباع املذهب  ال�سيا�سية وجلب تعاطف املوؤ�س�سات الر�سمية مع  اأكرب قدر من ال�ستحقاقات  اإىل حتقيق 

ال�سيعي؟!.

يوؤكد �سماحة ال�سيخ اأنه مع ت�سكل الدولة ومع ب�سط هيمنتها على كافة مناحي احلياة، بداأ املواطن 

نها ل تاأخذ بخ�سو�سيات مذهبه بعني العتبار.  ال�سيعي يف اململكة ي�سطدم �سيئا ف�سيئا بالقوانني املنظمة لأ

ق�ساء  الإ بعامل  ي�سعرون  ال�سيعة  بداأ  ثم  ومن  ال�سنة  من  جميعا  كانوا  الدولة  موظفي  اأن  اإىل  اإ�سافة 

مر الذي اأثار لديهم ح�سا�سيات  والتهمي�س واأنهم مبعدون عن الدوائر الر�سمية واملوؤ�س�سات احلكومية الأ

وت�ساوؤلت من مثل: ملاذا يجد املواطن ال�سيعي نف�سه م�ستثنى رغم كفاءته، مبعدا رغم جديته، حمروما 

من الوظائف العليا رغم اأهليته واأحقيته؟!.

�سالمية يف اإيران اأ�سبحت التعبئة الطائفية جزءا ل يتجزاأ  ثالث العوامل، اأنه بعد انت�سار الثورة الإ

من ال�رساع يف املنطقة، ومت النظر اإىل ال�سيعة داخل كل قطر عربي على اعتبار اأن انتماءاتهم الوطنية 

يرانية!!. ويف �سياق هذا املناخ املحموم  مو�سع �سك وريبة وكما لو اأن ولئهم جميعا للجمهورية الإ

مال  جاءت دعوة امللك عبد الله، وكان وليا للعهد اآنذاك، لعقد موؤمتر احلوار الوطني، مما اأنع�س الآ

يف الق�ساء على الطائفية واإعادة النظر والعتبار ولو جزئيا للمواطن ال�سيعي داخل اململكة.

الوالء للوطن اأوال.. وللمذهب ثانيا:

ومن ناحية اأخرى، يوؤكد �سماحة ال�سيخ اأن م�ساألة الولء للوطن تاأتي يف �سياق الرد ال�سمني على 

فاملراهنة على  املنطقة.  الدينية والعرقية يف  قليات  الأ با�سم  تتحدث  مريكية والتي  الأ املتحدة  الوليات 

الوطنية  الوحدة  تاأكيد مبداأ  اأنف�سهم مراهنة خا�رسة، واملطلوب  ال�سيعة  مريكيني واإن متت من قبل  الأ

عداء بدل من تبادل التهامات واجللو�س اإىل طاولة احلوار مع امل�سئولني حلل  و�سد الثغرات اأمام الأ

امل�سكالت الراهنة.

مريكي للهيمنة على املنطقة ي�ستغل كافة القنوات  املوقف اإذًا ح�سا�س وبحاجة اإىل احلذر وامل�رسوع الأ

قليات وال�رساعات الطائفية لتمزيق وحدة ال�سعوب  مبا يخدم اأغرا�سه الدنيئة، فهم يلعبون على وتر الأ

العربية ومن ثم النق�سا�س عليها بي�رس ودون تكلفة ب�رسية اأو مادية. 

ح�ضن ال�ضفار.. الوالء ملن:املذهب اأم الوطن
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بالولء اخلارجي تعد مظهرا من مظاهر  ال�سيعة  اتهام  اأن م�ساألة  ال�سيخ  يوؤكد  ال�سياق ذاته،  ويف 

جواء ال�سلبية التي �سنعت جتاههم. واأن وجود تيارات واجتاهات  معاناتهم اليومية، ونتيجة طبيعية لالأ

فكرية و�سيا�سية اأمر ل يخ�س املجتمع ال�سيعي دون غريه، فقد دارت رحى املعركة قدميا بني ال�سلفيني 

مر اإىل ت�سكيك يف الولء والنتماء  �سالحيني وال�سيا�سيني، فلماذا يتحول الأ واحلداثيني، وحاليا بني الإ

يحا�سب  فيما  فردا  باعتباره  املعار�س  ال�سني  ال�سوت  يحا�سب  ملاذا  غريهم؟!.  دون  لل�سيعة  بالن�سبة 

تقرير  �سدور  اإثر  بادروا،  اململكة  يف  ال�سيعة  اأن  من  بالرغم  كطائفة؟!  املعار�س  ال�سيعي  ال�سوت 

مريكي يف �سوؤونهم الداخلية. مريكية عن احلريات الدينية يف اململكة، برف�س التدخل الأ اخلارجية الأ

الدالة  التاريخية  ال�سيعة �ساردا بع�س املعطيات  التمييز الطائفي �سد  اأ�سباب  ال�سيخ  يو�سح �سماحة 

العلقمي  ابن  اتهام  يذكر م�سلمة  تاريخيا،  للم�ساألة  تناوله  اإطار  ففي  ال�رسخ و�سيادته،  على عمق هذا 

بخيانة اخلليفة العبا�سي ل�سالح التتار، وكيف اأن هذا التهام ل ي�ستند اإىل اأية اأدلة تاريخية على م�ستوى 

مني )وهو �سيعي( للغزو املغويل، والتي ترباأ  البحث العلمي، موؤكدا اأنه ف�سال عن درا�سة ال�سيد ح�سن الأ

�ساحة ابن العلقمي، كانت هناك درا�سة الدكتور �سعد الغامدي )وهو �سني يعمل اأ�ستاذا للتاريخ بجامعة 

امللك �سعود(، عن �سقوط الدولة العبا�سية، والتي اأورد بها اأكرث من اإحدى ع�رسة حقيقة تاريخية تدح�س 

اتهام ابن العلقمي باخليانة، موؤكدة اأن م�سدر اتهامه كان ي�ستند اإىل اعتبارات طائفية. 

وعلى الرغم من ذلك، �سدر قرار من اإحدى اجلهات الدينية بجمع الكتاب واإحراقه ومنع تداوله!! 

وحتى الن�سخ املتاحة منه يف مكتبات اجلامعة حمجوبة ول يطلع عليها اأحد اإل باإذن خا�س من اإدارة 

املكتبة!!. ويخل�س �سماحته اإىل اأن ثمة اجتاها واإ�رسارا من قبل البع�س على الت�سليم بالتهامات ورف�س 

قبل  التعميمية من  حكام  النمطية والأ ال�سور  يعانون كثريا من  ال�سيعة  بقاء عليها، واأن  مناق�ستها والإ

جهات �سنية.  

و�ضطية املعاجلة وروح املباداأة:

ختاما، ميكن تلخي�س راأي ال�سيخ يف م�ساألتي التقريب بني ال�سنة وال�سيعة واأحقية الولء للوطن عن 

الولء للمذهب من خالل النقاط التايل: 

- �سكلت الدعوة امللكية لعقد موؤمتر احلوار الوطني اإيذانا ببدء مرحلة تاريخية جديدة وزادت من 

تطلعات ال�سيعة باململكة واآمالهم ل�ستحقاق حقوق املواطنة مبختلف م�ستوياتها.

العتبار  بعني  تاأخذ  واأن  الدقيقة  املراجعة  اإىل  ما�سة  بحاجة  التعليمية  املناهج  اأن  على  التاأكيد   -

خ�سو�سية الفكر ال�سيعي واأن تركز على القوا�سم امل�سرتكة يف مرحلة الطفولة بدل من التحري�س �سد 

خر. الآ

اأكرب دليل على  قليات الدينية رهان خا�رس، والعراق  مريكيني من قبل الأ اأن املراهنة على الأ  -

د. حممد حلمي عبدالوهاب
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احلوار  مائدة  اإىل  باجللو�س  العدو  الثغرات �سد  و�سد  الوطنية  الوحدة  التاأكيد على  يجب  واأنه  ذلك، 

والو�سول اإىل حلول عملية.

- يجب التخلي عن النظرة التقليدية لل�سيعة والتي ت�سكك يف طبيعة ولءاتهم وانتماءاتهم الوطنية.

اإ�سالمي يتجاوزون به ال�رساعات  للتوقيع على ميثاق �رسف  ال�سيعية عامة م�ستعدة  - اجلماهري 

مة ومرجعية الكتاب وال�سنة. املذهبية واخلالفات الطائفية ويوؤكدون فيه على وحدة الأ

ثارات بكافة اأ�سكالها ووقف التعبئة والتعبئة امل�سادة من كال اجلانبني وجترمي ثقافة  - يجب وقف الإ

التحري�س على الكراهية واملحا�سبة القانونية ملن يروج لها.

التحديات  براأيه، يدرك طبيعة  التيارين والذي،  ال�ساعد من كال  �سماحته على اجليل  يراهن   -

امل�ستقبلية ويتعامل مع امل�ساألة املذهبية مب�سئولية ومو�سوعية.

�سالم ت�سكل اأمانة يف اأعناق امل�سلمني جميعا �سنة و�سيعة. ول يزال  - الوحدة الوطنية على اأ�سا�س الإ

نهم يعي�سون  انفتاح ال�سيعة على الثقافة ال�سنية اأكرب بكثري من انفتاح ال�سنة على الثقافة ال�سيعية، نظرا لأ

مناخ الحتقان الطائفي.

املرجعية  نف�سه  الوقت  ال�سفار ميثل حالة خا�سة ويج�سد يف  ال�سيخ ح�سن  �سماحة  باأن  القول  يبقى 

الدينية املنفتحة على غريها من جهة، واملت�سمة بقدر كبري من احلياد واملو�سوعية من جهة ثانية. ويف 

ليات العملية  مة، واملعادلة ال�سيا�سية اأي�سا، رهنا بالآ حوال، تظل م�ساألة التقارب بني قطبي الأ كل الأ

التي تعك�س املبادئ النظرية املتفق عليها. 

فمن عجائب الزمن اأن ثمة تعال على الق�سايا وحني ت�ساأل مرجعا دينيا �سنيا عن اخلالف بني ال�سنة 

وال�سيعة يقول لك مبنتهى الب�ساطة اأنه لي�س ثمة خالف!! يف حني يوؤكد �سماحة ال�سيخ اأن هناك بالفعل 

رادة ال�سيا�سية لكن  ممار�سات متيزية �سد ال�سيعة يف اململكة واأن البدء يف احلوار الوطني اأمر يحمد لالإ

املطلوب، واحلالة هذه، هو اخلروج من نطاق النظر اإىل العمل وحل امل�سكالت املوجودة اإىل جانب 

تفعيل القوا�سم امل�سرتكة. 

ح�ضن ال�ضفار.. الوالء ملن:املذهب اأم الوطن
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 * باحث إسالمي .

اإىل  ال�سورى  من  ال�سيعي  ال�سيا�سي  الفكر  »تطور  كتاب 

ال�سيعي  الفكر  حقل  يف  املهمة  الدرا�سات  من  الفقيه«  ولية 

منهجية عميقة  نقدية  يعرب يف جممله عن روؤية  اإذ  املعا�رس. 

مامي وما انبنى عليه فيما بعد من قناعات وولءات دينية و�سيا�سية على حد �سواء. كما  للفكر ال�سيعي الإ

وىل، وكيفية تطور نظريته ال�سيا�سية  يعرب الكتاب عن حماولة جادة للتو�سل اإىل منابع الفكر ال�سيعي الأ

فكار واللحظات  وجممل الخرتاقات التي حدثت فيها. ويحمل يف اأحد جوانبه روؤية لتاريخ ون�ساأة الأ

وىل ملولدها ومنوها وت�سكلها والنظر يف ماآلتها وما اأنتجته من حركة �سيا�سية. الأ

اأما موؤلف الكتاب فهو »اأحمد الكاتب« اأحد الباحثني ال�سيعة الذين ن�ساأوا يف احلوزة العلمية ال�سيعية 

وتربوا على اآدابها. وقد ا�ستغرق تاأليف الكتاب �سنوات طوال رجع فيها الكاتب اإىل الغالبية العظمى 

لنف�سه منهجية �سارمة يف بحثه  الدرا�سة، ومن ثم و�سع  اأنف�سهم يف املو�سوع حمل  ال�سيعة  مما كتبه 

ن الكتاب يتناول يف عمقه م�سلمات توؤمن بها ال�سيعة واأفكار يحوطونها  تت�سم باملو�سوعية واجلدية؛ لأ

بالكثري من القدا�سة غري القابلة للجدل والنقا�س. ويف �سبيل مزيد من الطمئنان عر�س الكاتب موؤلفه 

على عدد من العلماء واملراجع ال�سيعة ليقولوا كلمتهم فيه وانتظرها طويال لكنها مل تاأت، ومن ثم مل 

�سا�س بنية نظرية  ي�سدر رد علمي �سيعي واحد على ما طرحه الكاتب من روؤى واأفكار تهدم يف الأ

مامة عند ال�سيعة. الإ

ثنى ع�رسية، وكان  مامية الإ فكار الكربى التي يوؤمن بها ال�سيعة الإ ناق�س الكتاب جمموعة من الأ

اإىل  اأف�ست  ال�سلبية، والتي  ال�سيا�سية من مثل: نظرية »النتظار«  لها انعكا�سها املبا�رس على املمار�سة 

مامية عن  الإ ال�سيعة  تخلى  املهدي«، وعندما  مام  »الإ غيبة  لل�سيعة يف ظل  �سيا�سي  ن�ساط  اأي  حترمي 

قراءات

مصطفى عاشور *

تطور الفكر ال�ضيا�ضي ال�ضيعي

من ال�ضورى اإىل والية الفقيه
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تطور الفكر ال�ضيا�ضي ال�ضيعي من ال�ضورى اإىل والية الفقيه

كان  جديدة  نظريات  املقابل  يف  اأنتجوا  الطويل  النتظار  مربع  من  وخرجوا  الغيبة  ع�رس  نظريات 

اأبرزها نظرية »ولية الفقيه« والتي منحت املرجع الديني �سالحيات �سبه مطلقة تق�سي على اإمكانية 

مة يف ال�سلطة واإقامة النظام الذي تراه عادل. م�ساركة الأ

البداية التي انطلق منها الكتاب تتمثل يف التاأكيد اأن امل�سوؤولية الكربى عن تخلف ال�سيعة وانحطاطهم 

الفكر.  هذا  اإىل  ت�رسبت  التي  الدخيلة  والنظريات  اخلاطئة  فكار  الأ عاتق  على  تقع  اإمنا  التاريخ  يف 

الثقافة  ومراجعة  نف�سها  فكار  الأ اإ�سالح  خالل  من  اإل  يتاأتى  لن  اخللل  هذا  اإ�سالح  فاإن  وبالتايل، 

�سالم. وتنقيحها ومطابقتها مع روح الإ

نظرية االنتظار :

مام علي بن اأبي طالب، كرم الله وجهه، »نظرية  وىل، مع الإ مل تعرف ال�سيعة الذين يف ن�ساتها الأ

مام والن�س على وجوده وتوليه بن�س ل من قريب ول من بعيد.  القائمة على ع�سمة الإ مامة«  الإ

نق�سامات الكربى ما بني علي ومعاوية، كانوا يوؤمنون باأحقية واأولوية  لكنهم، وبخا�سة اإبان حقبة الإ

مويني. وعندما اختلف اآل البيت يف القرن الثاين الهجري ما بني  اآل البيت يف احلكم واخلالفة من الأ

مامة واخلالفة اإىل  طالبيني وعلويني وعبا�سيني، ن�ساأ خط من ال�سيعة يوؤمن باأحقية فريق واحد فقط بالإ

يوم القيامة األ وهو »اخلط العلوي احل�سيني املو�سوي«. بيد اأن قولهم هذا قد و�سل اإىل طريق م�سدود 

مامة. اأي  مام »احل�سن الع�سكري« �سنة )260هـ( دون اأن يكون له ولد ظاهر يرثه يف الإ مع وفاة الإ

ثنى ع�رسية اإل يف القرن  ول الهجري مل يظهر م�سطلح الإ اأنه فيما ظهر م�سطلح ال�سيعة يف القرن الأ

مام  الرابع الهجري، وهم الذين قالوا بولية واإمامة »حممد بن احل�سن الع�سكري«، البن املخرتع لالإ

الع�سكري، وتطرف البع�س فقالوا با�ستمرار حياته اإىل يوم ظهوره ثانية.

مام  واأمام هذا املاأزق الكبري بادر بع�س اأركان هذا التيار اإىل اختالق ق�سة وجود ولد م�ستور لالإ

ثنى ع�رسية يف القرن الرابع الهجري، فاأ�ساعوا اأن له ولدا  الع�سكري، وعندها بداأ تاأليف النظرية الإ

مام ما يقرب من األف عام  مامة امل�سلمني، وظل ال�سيعة ينتظرون هذا الولد/الإ م�ستورا واأنه �سيظهر لإ

اأو يزيد مل يجنوا خاللها اإل العزلة والنكفاء.

هذا النتظار الطويل دفع ال�سيعة اأنف�سهم اإىل الثورة على »نظرية النتظار« بعد اأن كبلت حركتهم 

مام املهدي  ال�سيا�سية، واألفوا يف املقابل منها نظرية جديدة تقوم على فر�سية النيابة العامة للفقهاء عن الإ

املنتظر، وهي النظرية التي تطورت فيما بعد لتعرف با�سم »ولية الفقيه«، والتي و�سفها الكاتب باأنها 

مة. نها ت�سع املرجع الديني فوق م�ستوى ال�سعب/الأ »ديكتاتوية با�سم الدين« لأ

نه مل يعد لديهم اإمام يقود حركتهم الجتماعية اأو  مام الع�سكري �سدمة لل�سيعة نظرا لأ كانت وفاة الإ

ثنى ع�رس، وعطلوا  مام الإ يوؤ�س�س لقيام دولتهم املنتظرة. ومن ثم، دخل هوؤلء يف مرحلة النتظار لالإ

الثورة والعمل بال�سيا�سة وظهرت اأقوال غريبة تنايف القراآن الكرمي والعقل فيما يتعلق ببع�س الق�سايا 
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م�ضطفى عا�ضور

مام، لدرجة اأن اأفتى البع�س بدفنه يف  ال�رسعية مثل الزكاة واخلم�س الذي يرى ال�سيعة اأنه يذهب لالإ

نهم يرون اأن من  مام اأو اإلقائه يف البحر، كما اأنهم مل ي�سلوا اجلمع لأ ر�س انتظارا لظهور الإ باطن الأ

مام اأو اإذنه، مثلما كان الجتهاد حمرما. �رسوطها اأن تكون يف ح�سور الإ

مام  رف�س هوؤلء يف بداية ت�سكلهم نظرية »ولية الفقيه« واعتربوها نظرية تفتقد اإىل �رسوط الإ

مام، ومن ثم،  من الع�سمة والن�س وال�ساللة العلوية احل�سينية. وقالوا: ل ولية للفقيه يف ظل غيبة الإ

مام املهدي، ولذا رددوا نظرية النتظار  لهية« لالإ مامة الإ اعتربوها نظرية تتعار�س مع فكرة »الإ

اإنهم رف�سوا النخراط يف اإطار الدولة ال�سفوية ال�سيعية يف القرن العا�رس  وكر�سوها يف كتبهم حتى 

ب�سبب  لقرون طويلة  ال�سيعي  ال�سيا�سي  الفكر  �سقطت من  الدولة  اإن نظرية  القول  الهجري. وجممل 

مام.  حترمي اإقامة الدولة يف ظل غيبة الإ

نحو نظرية والية الفقية:

مامية ي�سطرون  مام جعلت ال�سيعة الإ غري اأن �سغوط الواقع ال�سيا�سي، ف�سال عن طول غيبة الإ

زمة و�سد الفراغ  لالجتهاد يف اأوا�سط القرن الرابع الهجري. وكان ذلك خطوة نحو اخلروج من الأ

مامية. اأما نظرية »ولية الفقيه«، فقد بداأت يف الظهور خالل القرن اخلام�س الهجري  الت�رسيعي لالإ

تتطور  اأخذت  ثم  الق�ساء  املهدي« خا�سة، يف جمال  للفقهاء عن  الواقعية  »النيابة  انت�سار نظرية  مع 

وتت�سعب، ومن ثم بداأ التخل�س التدريجي منذ ذلك الوقت من نظرية النتظار.

وقد اأدى قيام الدولة ال�سفوية يف القرن الرابع الهجري، وما رافقها من تطوير نظرية »النيابة 

ثنى ع�رسي. ويف  الإ مامي  الإ ال�سيعي  املجتمع  ان�سقاق عميق وعنيف يف  اإىل حدوث  للفقهاء«  العامة 

حوال، كان ال�رساع متعلقا باأمر اأ�سا�سي يدخل يف مو�سوع الهوية العقائدية، اأو ال�رساع بني  كل الأ

مامة ال�سلبة، خا�سة �رسطي الع�سمة  اخلط املتم�سك بنظرية »النتظار« واخلط املتحرر من �رسوط الإ

والن�س.

مام مهمتني اأ�سا�سيتني، اأو �سلطتني رئي�ستني: الت�رسيع والتنفيذ وقيادة  مامي مينح لالإ فقد كان الفكر الإ

ئمة املع�سومني فقط، ومع �سقوط الدولة ال�سفوية انتع�س  مامة يف الأ امل�سلمني. كما كان يح�رس مهمة الإ

الق�ساء وتق�سيم اخلم�س، وكان ذلك تطورا كبريا يف  فتاء وممار�سة  بالإ العلماء  فقام  �سويل،  الأ املد 

نظرية النيابة العامة، واإيذانا بت�ساعد خط الفقهاء الذين ت�سدروا للحكم، وجتاوزوا نظرية »النتظار« 

وتخلوا عنها متاما، وهو ما دفع بال�سيخ »اأحمد بن حممد الرنايف« املتوفى )1245هـ( اإىل طرح نظرية 

»ولية الفقيه«.

مامة يف ع�رس الغيبة.  ول، القول ب�رسورة الإ كانت نظرية »الرنايف« تتاألف من ق�سمني: الق�سم الأ

مامة يف الفقهاء. وهنا تخلى »الرنيف« م�سطرا عن ا�سرتاط الن�س وال�ساللة  والق�سم الثاين، ح�رس الإ

خطر يف الفكر ال�سيعي ومبا  مام. ومن ثم، ميكن اعتبار هذه النظرية مبثابة املنحنى الأ العلوية يف الإ
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لهية اأكرث من التحرر من نظرية النتظار ذاتها. مامة الإ يف�سي متاما اإىل التحرر من نظرية الإ

ا�ستمر اجلدل طويال حول ولية الفقيه، وحتدث ال�سيخ »حممد ح�سني النائيني« عن ا�ستحالة التفاف 

مة اإىل قيام م�رسوطة  ئمة املع�سومني، وحاجة الأ مام املهدي املنتظر، وعدم وجود الأ مة حول الإ الأ

مامة  )د�ستور( وجمل�س منتخب. اأما »اخلميني«، فقد مهد لنظرية ولية الفقيه باحلديث عن �رسورة الإ

مام ب�سورة كاملة. يف ع�رس الغيبة، والتي تطورت اإىل حكم الفقهاء املبا�رس ومبا�رستهم مهام الإ

حاديث  دلة العقلية الأ وقد رف�س »اخلميني« نظرية »النتظار« للمهدي رف�سا مطلقا، واأ�سقط بالأ

التي كانت حترم العمل ال�سيا�سي يف ظل الغيبة. ثم �سار خطوة اأبعد من ذلك فتحدث عن الت�سابه القائم 

اإقامة  واأن احلق يف  اإلهية،  دينية  الفقيه هي ولية  اأن ولية  موؤكدا  املع�سوم،  مام  الفقيه والإ ما بني 

الدولة يف ع�رس الغيبة حم�سور فقط يف الفقهاء العارفني. واأن ولية الفقيه م�ستمدة من اخلالق �سبحانه 

اإيران نظرية »ولية  �سالمية يف  اإقامة اجلمهورية الإ وتعاىل. ثم عاد وطرح بعد ع�رس �سنوات من 

الفقيه املطلقة« التي ل حتدها حدود، وكانت تلك قفزة يف تو�سيع الولية وال�سالحيات للفقيه املرجع 

عظم. لت�سبه اإىل حد كبري ولية الر�سول الأ

وبطبيعة احلال، رف�س بع�س مراجع ال�سيعة الكبار ما ذهب اإليه اخلميني يف نظرية ولية الفقيه 

للخطاأ،  ومعر�س  مع�سوم  غري  ب�رس  وهو  العادل،  الفقيه  اإعطاء  اأن  املعار�سون  وراأى  املطلقة، 

موال، يلغي الفوارق ما بني النبي  نف�س والأ عظم املطلقة ووليته العامة على الأ �سالحيات الر�سول الأ

مامي القدمي. املع�سوم وبني الفقيه، وهو ما يتناق�س مع الفكر الإ

ورغم ذلك، كان لتطوير نظرية »ولية الفقيه« اأثر كبري على طبيعة النظرية ومنوها من جانب 

مة. وبالتايل ي�سبح الفقيه  مة، مما يعني اإلغاء الدور ال�سيا�سي لالأ واحد وهو ال�سلطة، دون جانب الأ

مه معه وجتاهه هو الطاعة  مة اأن تعار�سه اأو تع�سيه، وي�سبح دور الأ يف مو�سع مقد�س ل يحق لالأ

مة احلق يف ال�سورى اأو خلع الفقيه اأو حتديد  والت�سليم لي�س اإل!!. اأي اأنه وفقا لولية الفقيه مل يعد لالأ

�سالحياته اأو مدة رئا�سته.

هل املهدي موجود حقا؟

مام املهدي، وناق�س فر�سية وجوده وعدمها، وطالب الفكر ال�سيا�سي  نكاأ اأحمد الكاتب مو�سوع الإ

مام املع�سوم.  ال�سيعي باإعادة النظر يف فر�سية وجود »حممد بن احل�سن الع�سكري« وحتمية وجود الإ

ينفي  فاإن ذلك  العادل،  الفقيه  قيادة  �سالمية حتت  الدولة الإ اإقامة  باإمكانية  القبول  اأنه يف حال  واأكد، 

مة.اأما اإذا مل نقل بفر�سية وجود  احلاجة اإىل افرتا�س وجود اإمام مع�سوم وغائب ل يتفاعل مع الأ

اأن  يحق  ل  وبالتايل،  للفقيه.  واخلا�سة  العامة  النيابة  افرتا�س  اإىل  اإذًا  بحاجة  فل�سنا  الغائب،  مام  الإ

نعطي الفقيه من ال�سالحيات اأو ال�سلطات اأكرث من دوره الطبيعي ول اأن جنعل منه �سخ�سية مقد�سة يف 

عظم. الفتوى واحلكم ك�سخ�سية الر�سول الأ

تطور الفكر ال�ضيا�ضي ال�ضيعي من ال�ضورى اإىل والية الفقيه



�5

العدد 48رواق عربي

وراأى الكاتب اأن التخلي عن فر�سية وجود املهدي ي�ساهم يف اإقامة الدولة على اأ�سا�س من ال�سورى 

مة ونابعا من اإرادتها احلرة ومقيدا  مام منتخبا من الأ مة على نف�سها، مبعنى اأن يكون الإ وولية الأ

باحلدود التي تر�سمها له، وملتزما بال�سالحيات التي متنحها له.

مامة مل تكن نظرية اآل البيت ال�سيا�سية، واإمنا هي نظرية �سنعها املتكلمون  كما اأكد اأي�سا اأن نظرية الإ

الذين اند�سوا يف �سفوف ال�سيعة اإبان القرن الثاين الهجري. فيما كانت تقوم نظرية اآل البيت ال�سيا�سية 

مام  ا�سمها الإ البيت مطلقا �سخ�سية  اآل  اأئمتها، حيث مل يعرف  مة يف اختيار  ال�سورى وحق الأ على 

نها يف احلقيقة �سخ�سية خمتلقة وافرتا�سية وهمية ل وجود لها. »حممد بن احل�سن الع�سكري« لأ

مامة ومن  الإ ثنى ع�رسية قد تخل�سوا عمليا من نظرية  الإ مامية  الإ ال�سيعة  اأن  اإىل  الكاتب  واأ�سار 

ثنى ع�رس بعد رحلة ا�ستمرت األف عام، وعادوا اإىل فكر اآل البيت ال�سوري،  مام الإ فر�سية وجود الإ

ال�سديق  بكر  اأبي  لل�سيخني  املعادي  والوهمي  امل�سابه  املوقف  يتخل�سوا من  اأن  عليهم  يفر�س  ما  وهو 

ن ذلك يقوم على افرتا�س خاطيء، وهو اأنهما اغت�سبا حق  وعمر بن اخلطاب ر�سي الله عنهما، لأ

مامة رغم اأن ذلك حق اإلهي. علي بن اأبي طالب يف الإ

ل البيت: لهية الآ مامة االإ االإ

هذا  يدافعون عن  البيت ظلوا  اآل  واأن  اأ�سيل،  اختيار حكامها حق  مة يف  الأ اأن حق  الكاتب  اأكد 

عظم، �سلى الله عليه و�سلم، مل  احلق، وكانوا يرف�سون تداول ال�سلطة بالوراثة، واأن الر�سول الأ

مر �سورى للم�سلمني، وهو ما يف�رس اإحجام  مامة واخلالفة لعلي بن اأبي طالب واإمنا ترك الأ يو�سي بالإ

خذ البيعة لنف�سه بعد وفاة الر�سول، �سلى الله عليه و�سلم. مام علي عن املبادرة لأ الإ

مام علي امتع�س من انتخاب اأبي بكر ال�سديق يف  ويجمع املوؤرخون عامة، �سنة و�سيعة، اأن الإ

حروب  وقعت  عندما  ذلك  بعد  بكر  اأبا  بايع  لكنه  داره،  يف  وجل�س  البيعة  عن  يده  واأم�سك  البداية، 

مام علي، ومل يكن يعرف نظام الوراثة العمودية  الردة. فقد كان نظام ال�سورى د�ستورا يلتزم به الإ

مامية يف احلكم. ح�سبما تقول النظرية الإ

الر�سول  خالفة  يف  علي  مام  لالإ الثابت  والتعيني  الن�س  م�ساألة  وعقلية  نقلية  باأدلة  الكاتب  رف�س 

ملجم«  »ابن  اغتاله  بعدما  مام علي  الإ اإن  امل�سلمني، حتى  لدى  تكن معروفة  اأنها مل  وقال  عظم،  الأ

واأثناء احت�ساره رف�س اأن ي�ستخلف ابنه احل�سن قائال: »اأخاف اأن تفرقوا عنه كما تفرقت بنو اإ�رسائيل 

عن هارون«. كما رف�س اأن يحدد لهم �سخ�سا يخلفه وقال لهم: »ل اآمركم ول اأنهاكم.. اأنتم اأب�رس«. 

�سالم، ولو كانت اخلالفة بالن�س من  ومن ثم، كان اآل البيت يلتزمون بال�سورى كنظام للحكم يف الإ

مام علي عن تنفيذها، ولكنهم ظلوا ملتزمني ومتم�سكني  اخلالق اأو التعيني من الر�سول الكرمي ما تاأخر الإ

مة يف اختيار اخلليفة عرب نظام �سوري. اأي اأن نظرية الن�س وتوارث ال�سلطة مل يكن لهما  بحق الأ

ول من ال�سيعة. ر�سيد لدى اجليل الأ

م�ضطفى عا�ضور
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من ال�ضورى اإىل احلكم الوراثي:

وائل اأول تطور فكري �سيا�سي ظهر يف �سفوف ال�سيعة عندما  مامية الأ ي�سجل املوؤرخون ال�سيعة الإ

بداأت تظهر مقولة »الو�سية« التي اأ�رس بها النبي حممد، �سلى الله عليه و�سلم، لعلي بن اأبي طالب. 

الله  نبي  من  »الو�سية«  ت�سابه  حيث  اليهودي  الرتاث  من  قريبة  نظرية  تلك  اأن  اإىل  الكاتب  واأ�سار 

مام  مو�سى اإىل يو�سع بن نون عليهما ال�سالم، حيث توارث اأبناء يو�سع الكهانة فيما بعد. موؤكدا اأن الإ

علي نف�سه رف�س هذه املقولت، غري اأنها وجدت اأر�سا خ�سبة لالنت�سار عندما توىل يزيد بن معاوية 

اخلالفة بالتوارث، كما اأن احل�سن واحل�سني-ر�سي الله عنهما- رف�سا اأي�سا م�ساألة الو�سية ورف�سا 

تبنى مقولتها.

ويالحظ اأن ثمة اأفكارا ت�رسبت اإىل وجدان ال�سيعة غذتها الظروف ال�سيا�سية واملذبحة التي تعر�س 

التي  البيت يف كربالء ب�سفة خا�سة. حيث ظهرت حركات �سيعية متطرفة مثل »الكي�سانية«  اآل  لها 

مام علي، وهنا بداأت ال�سيعة يف الختالف والنق�سام  مامة يف »حممد ابن احلنفية« ابن الإ ادعت اأن الإ

وتعدد فرقها. ففي القرن الثاين الهجري، ادعى كل فريق الو�سية اإليه، وح�رس ال�رسعية ال�سيا�سية 

ملقتل  والثاأر  موي  الأ النظام  على  لالنق�سا�س  تتاأهب  كانت  ال�سيعية  احلركات  واأن  خا�سة،  فيه. 

احل�سني.

مام »حممد بن علي الباقر« وخا�س  جواء املحتقنة دخل معرتك الفكر وال�سيا�سة الإ ويف ظل هذه الأ

معركة مريرة لنتزاع قيادة ال�سيعة من ابن عمه اأبي ها�سم عبد الله بن حممد ابن احلنفية، يف حماولة 

مامة دون حق  الإ اإدعاء  اأن  الباقر  اعترب  احل�سيني حتديدا. حيث  والبيت  الفاطمي  الفرع  لتثبيتها يف 

افرتاء على الله، حتى واإن كان املدعي من ولد علي بن اأبي طالب.

خرى  مام يف البيت احل�سيني دون البيت احل�سني وجدت اعرتا�سات هي الأ لكن مقولة ح�رس الإ

مامة يف البيت احل�سيني، ومن  من قبل اآل البيت اأنف�سهم، وظهرت ا�ستدللت �ستى على انح�سار الإ

مامة. بينها امتالكهم ل�سالح النبي، �سلى الله عليه و�سلم، كدليل على اأحقيتهم بالإ

كانت النظرية ال�سيا�سية للباقر تقوم على العلم وعلى امتالك �سالح الر�سول الكرمي وحق وراثة 

مامة مل  دم املظلوم اأكرث مما تقوم على الن�س ال�رسيح اأو الو�سية الوا�سحة. ويالحظ، اأن نظرية الإ

تكن قد تبلورت بعد لدى ال�سيعة يف بداية القرن الثاين الهجري و�سول اإىل مرحلة الن�س اأو الو�سية. 

واآية ذلك، اأن احلركة ال�سيعية الزيدية بقيادة زيد بن علي -الذي فجر ثورة يف الكوفة �سنة 122هـ 

وتكررت من بعدها الثورات ال�سيعية- مل تكن تعرف يف ذلك الزمان ما ميكن اأن ن�سميه بوجود ن�س 

مامة. اإلهي يف الإ

بداأوا  قد  132هـ  �سنة  دولتهم  وقيام  مويني  الأ على  انت�سارهم  بعد  العبا�سيني  اأن  اأي�سا،  ويالحظ 

ال�رسعية  م�سدر  �سياغة  باإعادة  ال�سيا�سية  نظريتهم  ويعدلون  القدمي،  ال�سيعي  الفكر  من  ين�سحبون 

الكرمي. ويف هذا  الر�سول  املطلب بوراثة  العبا�س بن عبد  اأولوية جدهم  ا�ستنادا على  الوليد  لنظامهم 

تطور الفكر ال�ضيا�ضي ال�ضيعي من ال�ضورى اإىل والية الفقيه
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واحلق  الوراثة  على  تقوم  التي  ال�سيا�سية  ونظريتها  »الرواندية«  مثل  �سيعية  فرق  ظهرت  ال�سياق، 

مام باطل وخطاأ، واأنه ل يجوز اإل  مة لالإ الن�سبي، واألغوا نظام ال�سوري وقالوا: »اإن الختيار من الأ

بعقد وعهد من املا�سي اإىل من يرت�سيه«. وقد رف�س بقية ال�سيعة هذا املذهب، وعلى راأ�سهم »حممد 

النف�س الزكية« مثلما رف�س البيعة للعبا�سيني، وثار عليهم يف �سنة 145هـ.

مويني كانت جتمع الطوائف ال�سيعية يف اأوائل القرن الثاين الهجري،  وهنا نالحظ اأن الثورة �سد الأ

اأي  بها  يقوم  اأية حركة  ينخرطون يف  كانوا  ولذا  البيت  اآل  اأئمة  بني  ال�سيعة مييزون  عامة  يكن  ومل 

واحد منهم. ولحقا، انق�سم اآل البيت اإىل عبا�سية وطالبية وعلوية وفاطمية وح�سنية وح�سينية وزيدية 

وجعفرية، وت�رسذم ال�سيعة وتناثرت اأفكارهم.

مامي: الفكر ال�ضيا�ضي االإ

مامة يف البيت احل�سيني وتعيني  حدث تطور مهم يف بداية القرن الثاين الهجري، األ وهو ح�رس الإ

ادعاء  كان  ورمبا  وتعاىل.  �سبحانه  اخلالق  من  له  والتعيني  الع�سمة  �سفة  واإثبات  اإماما  منهم  واحد 

اأبنائهم من بعدهم  مويني بتعيني  مام من اآل البيت رد فعل من بع�س ال�سيعة على قيام الأ الع�سمة لالإ

بطاعته  امل�سلمني  ومطالبة  مام  لالإ مطلقة  ب�سالحيات  والقول  مة،  الأ م�سلحة  على  احلر�س  بدعوى 

املعار�سة  باعتبارهم  ال�سيعة  لدى  فعل عنيف  لل�سلطة رد  مويني  الأ توريث  اأحدث  ثم،  التامة. ومن 

الرئي�سة، وقد دفعهم ذلك اإىل القول باأولوية اآل البيت يف احلكم واخلالفة، ثم قالوا بالتعيني والع�سمة، 

ل البيت  لهي« لآ اأ�سف اإىل ذلك اأن حركة الت�رسذم ال�سيعي كان مالئمة لنمو ون�سوء نظرية »احلق الإ

القائمة على الع�سمة والتعيني.

مامية باأنه ل يجوز اإمامة املف�سول،  مام هو اأف�سل امل�سلمني، ولذا قال الإ مامي اعترب الإ فالفكر الإ

وا�سرتطوا اأن يكون اأعلم النا�س واأ�سجعهم واأ�سخاهم، كما قرروا عدم اإمامة غري املع�سوم اأو اجلاهل 

اأو  الن�س  مكانها  وحل  مام،  الإ لختيار  كطريق  ال�سورى  مامي  الإ الفكر  اأ�سقط  اأي�سا  املف�سول.  اأو 

مامي اإمنا ظهرت  الو�سية اأو املعاجز الغيبية. ون�ستطيع اأن نقول يف اطمئنان بالغ اإن بوادر الفكر الإ

يف اأجواء �سيا�سية حمتقنة يف ال�رساع مع ال�سلطة القائمة، اأموية كانت اأم عبا�سية، بل ويف قلب ال�رساع 

مامة ال�سيعة. بني اآل البيت اأنف�سهم للت�سدى لالإ

والغريب حقا اأن ال�سيعة يف القرن الثاين الهجري حاولوا �سحب نظريتهم اإىل الوراء حتى يقرءوا 

الفكر  األغوا  اأنهم  لدرجة  واأفكار.  روؤى  من  اأنتجوه  ما  �سوء  يف  جديدة  قراءة  واأحداثه  التاريخ  بها 

ل البيت، فكانت الن�سو�س  دعاءات لآ ال�سيا�سي ال�سيعي ال�سابق القائم على ال�سورى، ون�سبوا هذه الإ

التي ي�ستندون اإليها يف اإمامة البع�س من اآل البيت واهية، ومن ثم، جلئوا اإىل اأدلة املعاجز الغيبية وما 

دلة العقلية. ي�سمونه بالأ

مام »علي بن احل�سن ال�سجاد« الذي يفتقر اإىل الن�س والو�سية، والذي كانت اإمامته  ومن ذلك الإ

م�ضطفى عا�ضور
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البيت  اآل  لها  تعر�س  التي  املذبحة  بعد  انقطعت  واإل  احل�سني  ذرية  يف  مامة  الإ تثبت  لكي  �رسورة 

ويوؤكد  لل�سجاد،  مامة  الإ واأثبت  مبني  بل�سان عربي  تكلم  �سود  الأ احلجر  اأن  ادعوا  ولذا  يف كربالء. 

ماميون يف اإثبات اإمامة عدد من  قوى الذي يقدمه الإ الكاتب اأن املعجزات الغيبية تكاد تكون الدليل الأ

اأئمتهم.

لهية: مامة االإ التقية واالإ

اأقوال  التناق�س ما بني  تف�سرياته نوعا من حل ظاهرة  التقية كان يف بع�س  اأن ظهور  والواقع، 

مامة  الإ دعوى  وبني  الطبيعي،  والعلم  ال�سورى  على  القائمة  العلنية  و�سريتهم  البيت  اآل  من  ئمة  الأ

لهية القائمة على الن�س والتعيني والع�سمة والعلم الغيبي. وعندما كان اأئمة اآل البيت يت�سددون يف  الإ

ماميون يوؤولون كالمهم حتت دعوى �سدة التقية!! ويرى الكاتب اأن  قوال املن�سوبة اإليهم كان الإ نفي الأ

مامة واإل�ساقها باآل البيت. اللتزام القوي بالتقية كان �رسوريا لتمرير نظرية الإ

لهية تولد حتى واجهت �سل�سلة من التحديات التي و�سعتها حمل الختبار  مامة الإ ومل تكد نظرية الإ

ن ف�سلفة الع�سمة تقوم على  واأثبتت ا�ستحالتها. فمبداأ الع�سمة كان مرفو�سا من اآل البيت اأنف�سهم، لأ

طالق يف الطاعة، واإذا انتفت اإطالقية الع�سمة ميكن للم�سلمني انتخاب قائد لهم على اأ�سا�س العدالة  الإ

الظاهرة، وقد كان اآل البيت يوؤكدون للنا�س دوما اأنهم ب�رس عاديون ولي�سوا مع�سومني.

مامية الوليدة بنك�سة اأخرى يف منت�سف القرن الثاين الهجري عندما تويف  وقد اأ�سيبت النظرية الإ

ماميون يف الكوفة قد التفوا من حوله واأ�ساعوا اأن اأباه اعتربه  »اإ�سماعيل بن جعفر ال�سادق« وكان الإ

اخلليفة من بعده. فلما تويف يف حياة اأبيه تبني اأن تعينه لي�س من قبل الله تعاىل، ولذا تراجع البع�س عن 

�سماعيلية تاريخيا.  ئمة. وهنا ت�سكلت فرقة الإ مامة نافني الع�سمة اأو الختيار عن الأ القول بنظرية الإ

ماميون، فزعموا تغري اإرادة الله �سبحان وتعاىل، ونتيجة لهذا الغمو�س تفرق اأ�سحاب جعفر  اأما الإ

مامة، وكان  مامي يبحث عن خمرج يحل به م�ساألة ا�ستمرار الإ ال�سادق اإىل عدة فرق، واأخذ الفكر الإ

مام املهدي«. ذلك املخرج يف ابتكار �سخ�سية »الإ

ثنى ع�ضرية: ميالد االإ

ئمة خالل القرنني الثاين والثالث الهجري.  مامية يف بدايتها حمددة يف عدد من الأ مل تكن النظرية الإ

ثنى ع�رسية،  وما اإن حل القرن الرابع الهجري حتى �سهدت النظرية تطورا جديدا وذلك بظهور الإ

ئمة،  مام الغائب »حممد بن احل�سن الع�سكري«، وكان الهدف من اإثبات قائمة بالأ التي قالت باإمامة الإ

ثنى ع�رس، الذي كان وجوده نف�سه حمل �سك بني  مام الإ ثبات وجود الإ مر، حماولة لإ يف حقيقة الأ

مامية اأنف�سهم. �سفوف ال�سيعة الإ

الن�س  مامي واإهمال ق�سية غمو�س  ال�سيعي والإ التاريخ  اإلغاء  اإىل  ثنى ع�رسية  وقد ا�سطرت الإ

تطور الفكر ال�ضيا�ضي ال�ضيعي من ال�ضورى اإىل والية الفقيه
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عظم، �سلى الله  ثنى ع�رس كانت موجودة منذ عهد الر�سول الأ ئمة الإ دعاء باأن قائمة الأ والو�سية لالإ

مام طفال!!. غري اأنهم وجدوا اأنف�سهم وجها لوجه  مامة عمودية حتى ولو كان الإ عليه و�سلم، واأن الإ

طفال حتى يبلغوا �سن الر�سد، فاحتالوا على الن�س  اأمام القراآن الكرمي الذي يو�سي باحلجر على الأ

ثنى ع�رس من ذلك!!. ئمة الإ القراآين وا�ستثنوا الأ

وىل كانت تدور حول اأئمة اآل البيت ممن  ثنى ع�رسية يف اأن الأ مامية عن الإ اختلفت النظرية الإ

مامية تعتقد باأنهم اأوىل النا�س باحلكم واخلالفة،  كان لهم وجود يف احلياة ب�سكل ظاهر. حيث كانت الإ

مام  ثنى ع�رسية يف فلك الإ وكانوا يقولون اأنهم معينون من لدن املوىل �سبحانه وتعاىل. بينما دارت الإ

القول  اأدى  حوال،  الأ امل�ستقبل. ويف كل  �سيظهر يف  اأنه  له يف احلياة، وادعت  اأثر  الذي ل  الغائب 

وان�سحاب  ال�سيا�سي،  للمعنى  ع�رسية  ثنى  الإ النظرية  فقدان  اإىل  وغيبته  ع�رس  ثنى  ٌالإ مام  الإ بوجود 

حداث ب�سكل فعال وموؤثر  هوؤلء من امل�رسح ال�سيا�سي مف�سحني املجال لفرق �سيعية اأخرى لت�ساهم يف الأ

�سماعيلية والزيدية. مثل الإ

ثنى  الإ مام  الإ ميان بوجود  الإ اأولهما:  ثنى ع�رسية من ق�سيتني منف�سلتني،  الإ النظرية  وتتكون 

والدار�سة  املهدي.  هو  مام  الإ هذا  باأن  العتقاد  وثانيتهما:  الع�سكري«،  احل�سن  بن  »حممد  ع�رس 

التاريخية تثبت وجود فا�سل زمني طويل بني جزئي النظرية.

ويف هذا ال�سياق، اأكد الكاتب اأنه مما يوؤكد غمو�س �سخ�سية املهدي وهويته عند اآل البيت ولدى 

وىل للهجرة هو تكرار دعوات املهدوية والتي جاوزت الع�رسات،  جماهري ال�سيعة يف القرون الثالث الأ

مام املهدي« مع  حتى اأ�سبح لكل فرقة اأكرث من مهدي منتظر. وتدل الوقائع على متاهي م�سطلح »الإ

معنى الثورة واحلرية والعدالة املنبثقة كرد فعل طبيعي على الواقع ال�سيا�سي الفا�سد، وبالتايل  فق�س�س 

وىل كانت منبثقة من حركات �سيا�سية ثورية تن�سد رفع الظلم وال�سطهاد، اأما  املهدوية يف القرون الأ

مام اأو ميوت دون حتقيق هدفه. نظرية الغيبة فكانت تربز عندما يف�سل الإ

كل هذا التعدد كان يعرب عن غمو�س مفهوم املهدي، ولو كانت هوية املهدي حمددة من قبل ملا 

لت�سبح من  الغيبة  اإل�ساق  هو  الوا�سح  الرتباك  هذه  املخرج من  ولكان  ال�سيعة يف حتديده،  اختلف 

�سفات املهدي.

ويف املح�سلة، اإن فكرة وفر�سية وجود املهدي وفر�سية غيبته تتناق�س ب�سكل �سارخ مع ما يوؤمن 

ر�س ل تخلو من اإمام، واأن الغيبة دليل �سارخ على وجوده.  مامية واعتقادهم اأن الأ به ال�سيعة الإ

كما اأن الدعاء باأن الغيبة مبعثها اخلوف من بط�س ال�سلطة امل�ستبدة يتناق�س متاما ب�سكل �سارخ مع 

اأخالق اآل البيت املحبني لل�سهادة. وهنا تثور ت�ساوؤلت حول عدم حفظ الله �سبحانه وتعاىل للمهدي؟! 

واإذا كان م�ستور عن اأعدائه، فلماذا هو م�ستور عن اأوليائه امل�ستعدين لن�رسته وجندته؟! وملاذا مل يظهر 

مع ارتفاع اخلوف بعدما ن�ساأت لل�سيعة اأكرث من دولة يف التاريخ؟!.

ن احلقيقة اأن �سخ�سية املهدي  اإن نظرية اخلوف، كتف�سري لغيبة املهدي، بعيدة متاما عن  الواقع، لأ

م�ضطفى عا�ضور
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القراآن  املنافية لروح  التربيرات اخلرافية  لبع�س  الباب  فتح  ما  �سخ�سية خمرتعة غري حقيقية، وهو 

وامل�سادة للعقل من مثل: تربير غيبة املهدي باأن عمره قد يطول ليتفوق على نوح عليه ال�سالم، وهم 

مة  قالوا يف ذلك: »اإن الله تعاىل قد ي�رسب العادة من اأجل امل�سلحة«، لكن ل توجد م�سلحة اأكرب لالأ

�ساطري، وحفظ حقيقتها حية  من حفظ دينها خال�سا من كدر اخلرافة وحفظ عقلها بعيدا عن اأوهام الأ

بدل من انتظار ما ل يجيء مطلقا!!.

تطور الفكر ال�ضيا�ضي ال�ضيعي من ال�ضورى اإىل والية الفقيه
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* ناشط حقوقي وباحث سوسيولوجي من تونس ومتخصص في علم اجتماع السجون.

بعدم  قرار  الإ نحو  اليوم  والعقابي  اجلزائي  الفكر  يتجه 

الردعّية  اأهدافها  ال�سجنّية، وف�سلها يف حتقيق  املوؤ�س�سة  جناعة 

من  معّينة  لفئة  بالن�سبة  وخا�سة،  والتاأهيلّية.  �سالحية  الإ اأو 

جرامّية«. اإذ مل تعد املوؤ�س�سة ال�سجنّية  املجرمني، وهم من يطلق عليهم ا�سم »املتعّودون على احلياة الإ

�سالح والتاأهيل. كما اأن العقوبة يف حّد ذاتها، فقدت معناها معها  ت�سّكل لهذه الفئة الف�ساء املنا�سب لالإ

اأي�سا، حيث متّكنت من قلب مفهوم ال�سجن لي�سبح الف�ساء اخلارجي هو الف�ساء ال�سجني بالن�سبة اإليها!! 

الغريبة دفعت  الو�سعّية  الذات!!. مثل هذه  للحرّية وحتقيق  ف�ساء  اإىل  ال�سجنّية  املوؤ�س�سة  تتحّول  فيما 

طر العقابّية وال�سجنّية  جرامي اإىل البحث عن تدابري اإجرائّية اأخرى خارج الأ منظري الفكر العقابي والإ

»العقوبات  ومقولة  الحرتازّية«  »التدابري  مقولة  الوجود  اإىل  ظهرت  ثم،  ومن  عليها.  املتعارف 

جرامّية وتفاقم ظاهرة التعّود على احلياة ال�سجنية. فاإىل اأي  البديلة« كعالج عملي لنت�سار الظواهر الإ

هداف املرجوة منهما؟!. مدى ميكن لهاتني املقولتني اأن حتقق جملة الأ

اأوال- مفهوم التدابري االحرتازّية 

ت�سري نظرّية التدابري الحرتازّية، اأّول اإىل البعد القانوين بو�سفه م�سطلحا قانونيا يتم ا�ستعماله يف 

ر�سّية التمهيدّية لربوز فكرة التدابري اأو العقوبات البديلة لل�سجن،  الت�رسيعات القانونّية، وثانيا اإىل الأ

التدابري.  �ستطّبق عليه مثل هذه  الذي  ال�سخ�س  البعد احلذري  والحرتازي من  اإىل  ثالثا  ت�سري  كما 

القانوين علي عبد  الباحث  الغر�س هو ما جنده عند  اأو�سح تعريف ميكن ال�ستعانة به يف هذا  ولعّل 

القادر القهوجي والذي يعرف التدابري الحرتازية باأنها عبارة عن »جزاء جنائي يتمثل يف جمموعة 

درا�ضة

سامي نصر*

التدابري االحرتازّية 

وبدائل العقوبات ال�ضجنّية
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جرامّية بق�سد مواجهة  جراءات التي يقّررها القانون ويوقعها القا�سي على من تثبت خطورته الإ الإ

هذه اخلطورة«)1(.

ّوىل مقولة  ومن خالل التعريف ال�سابق نالحظ اأّن هذه النظرّية ت�ستند على مقولتني اأ�سا�سيتني: الأ

جرامّية«، والتي ت�ستهدف  »الحرتاز من وقوع اجلرمية يف امل�ستقبل«، والثانية مقولة »اخلطورة الإ

مثل هذه التدابري تفاديها وجتاوزها. 

جرامي، يجب القيام  جرامّية، والتنّبوؤ بامل�ستقبل الإ ومن اأجل حتديد اأف�سل لدرجة هذه اخلطورة الإ

بدرا�سة �سخ�سّية املجرم، ور�سد املوؤ�رسات التي على �سوئها حتّدد درجة خطورته، وبالتايل حتديد 

التدابري الحرتازية املنا�سبة لكل �سخ�س يعر�س مّلفه على ال�سلطة الق�سائّية.

ومن بني هذه املوؤ�رسات نذكر:

1.اجلرمية ال�سابقة.

جرامي )ال�سوابق العدلّية(. 2.املا�سي الإ

3. انحرافاته ال�سابقة.

�سلوكه احلايل.  .4

ظروفه الجتماعّية والقت�سادّية.  .5

ثانيا- اخل�ضائ�ض املمّيزة للتدابري االحرتازّية

اجلزائّية  العقوبات  مع   منها  البع�س  يف  تت�سابه  التي  اخل�سائ�س  من  العديد  الحرتازّية  للتدابري 

وتختلف معها يف جوانب اأخرى، ومن بني هذه اخل�سائ�س نذكر:

جراءات القانونّية التي  جرامّية”: وذلك عرب جملة من التدابري والإ 1(  “مواجهة اخلطورة الإ

من �ساأنها اأن جتعل باإمكان املجتمع اأن يتفادى مثل هذه اخلطورة.

الم املق�صودة”: حيث ل تهدف التدابري الحرتازّية اإىل حتقيق  2( انتفاء “الهدف الردعي واالآ

مل الذي قد ينتج عن مثل  ّن الأ الردع العام اأو اخلا�س، كما ل تهدف اإىل معاقبة املجرم واإيالمه، لأ

جراءات  الإ تتجه  ل  اإذ  الحتياطات،  لبع�س  نتيجة  هي  واإمنا  ذاتها،  يف  مق�سودة  غري  التدابري  هذه 

الحرتازّية اإىل املا�سي )اجلرمية املرتكبة( واإمنا نحو امل�ستقبل، اأي على عك�س ما جنده يف العقوبات 

اجلزائّية.

3(  قانونّية و�رشعّية التدابري االحرتازّية: ت�سرتط التدابري الحرتازّية وجود ن�س اأو ن�سو�س 

جراء الذي يتنا�سب مع �سخ�سّية املجرم. كما  قانونّية اأّول لتجرمي الفعل املرتكب وثانيا، لتحديد نوع الإ

حتتاج ثالثا اإىل �سدور حكم من �سلطة ق�سائّية. فمن دون الن�س القانوين وال�سلطة الق�سائّية ل ميكن 

احلديث عن تدابري احرتازّية مطلقا. 

التدابري االحرتازّية وبدائل العقوبات ال�ضجنّية
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4( ارتباط التدابري االحرتازّية ب�صخ�س املجرم ولي�س بنوعّية اجلرم املرتكب: حيث ميثل 

اجلرم مركز الهتمام وحمور التفكري يف التدابري الحرتازّية، ولي�س اجلرمية التي ارتكبها. كما اأن 

مبداأ التفريد التي تتمّيز به التدابري الحرتازّية ل يعني عدم امل�ساواة بني من يعر�س ملّفهم على ال�سلطة 

التدابري  جرامّية لديه وبني  التنا�سب بني �سخ�سّية املجرم ودرجة اخلطورة الإ الق�سائّية، واإمّنا تعني 

املنا�سبة له.

اجلزائّية  العقوبات  كانت  اإذا  اجلنائّية:  بامل�صوؤولّية  االحرتازّية  التدابري  ارتباط  عدم   )5

طفال واملختلني عقلّيا واإعفائهم  �سخا�س غري امل�سوؤولني عن ت�رّسفاتهم وممار�ساتهم، كالأ ت�ستثني فئة الأ

جراءات املتخذة. من امل�سوؤولّية اجلنائّية، فاإّن التدابري الحرتازّية ل ت�ستثنيهم �سمن جملة الإ

مم املتحدة اخلا�س مبنع اجلرمية  مانة العامة للموؤمتر ال�ساد�س لالأ ويف ورقة العمل التي اأعدتها الأ

يلي:  ما  موؤكدين  اآخر  ب�سكل  جرامّية  الإ اخلطورة  ق�سّية  تناول  امل�ساركون  حاول  املذنبني  ومعاملة 

“لي�ست اخلطورة مفهوما قانونّيا ول عيادّيا، واإمنا هي اأقرب اإىل الدعوة اإىل اتخاذ تدابري اأ�سد �رسامة 
منها اإىل بيان حلالة املجرمني ميكن التثبت منه على اأ�سا�س موؤ�رس يعول عليها. وب�سفة عامة، تقوم 

فكرة اخلطورة عادة، كما هي م�ستخدمة اليوم على املعايري التالّية:

1- اأهمّية اجلرمية. 

2- عدد اجلرائم ال�سابقة.

3- حالة املجرم العقلّية.

4- احتمال ا�ستمرار تهديد املجرم ل�سالمة اجلمهور اإذا اأطلق �رساحه يف املجتمع...”)2(. 

انفتاح املوؤ�ض�ضات ال�ضجنّية على العامل اخلارجي

الرئي�سة  اخلطوات  اإحدى  ال�سجن  اأ�سوار  خارج  اجلنائي  اجلزاء  تطبيق  يف  التفكري  مرحلة  متثل 

اأو التدابري البديلة لعقوبة ال�سجن. فقد لحظ العديد من املفكرين واملهتمني بامل�ساألة ال�سجنّية  للعقوبات 

والعقابّية اأن املع�سلة احلقيقّية لل�سجني تكمن عند خروجه من ال�سجن واأن “�سدمة” اخلروج من ال�سجن 

قد تكون يف العديد من احلالت اأ�سد ق�سوة من “�سدمة” العتقال وال�سجن نف�سه. فكثريا ما يتعّر�س 

ال�سجني بعد خروجه من املوؤ�س�سة ال�سجنّية اإىل عراقيل مادّية ومعنوّية حتول بينه وبني اإعادة اندماجه 

وتاأقلمه مع الو�سط الجتماعي الذي اأ�سبح غريبا عنه ب�سبب الو�سم/العار الذي حلق به. 

ال�سجن  املنتهجة داخل  اليوم مق�سورا على نوعّية املعاملة والربامج  جل ذلك، مل يعد الهتمام  لأ

�سالحات  �سا�سي يف الإ بقدر ما اأ�سبح هاج�س “مرحلة ما بعد ال�سجن” واملحيط اخلارجي ميثل الركن الأ

ال�سجنّية والعقابّية، مما جعل املوؤ�س�سة ال�سجنّية تنفتح على حميطها اخلارجي، كما طرحت فكرة تنفيذ 

اجلزاء اجلنائي خارج املوؤ�س�سات ال�سجنّية. وميكن النظر ملثل هذا التوجه من زوايا ثالث:

�ضامي ن�ضر
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نظمة ال�ضجنّية:  اأواّل- ارتباط االنفتاح على العامل اخلارجي بتطّور االأ

اإىل  النغالقي  طابعها  من  مرورها  هو  ال�سجنّية  نظمة  الأ تطّور  عملية  ت�سمنته  ما  اأهم  بني  من 

يف  احلال  هو  كما  وتاأهيله،  ال�سجني  اإ�سالح  عملّية  يف  رئي�س  كجزء  اخلارجي  العامل  على  النفتاح 

النظام التدريجي الذي يقع  فيه تق�سيم مّدة العقوبة اإىل مراحل وفق برنامج اإ�سالحي. ويف هذا ال�سياق 

احلرّية  اجتاه  ت�سري يف  والتي  املوالّية  املراحل  تاأت  ثم  اأوىل  النفرادي كمرحلة  بال�سجن  ال�سجني  يبداأ 

الكاملة. 

نظمة ال�سجنّية مثل:  ونف�س ال�سيء بالن�سبة للنظام القائم على الثقة والذي يت�سمن ثالثة اأنواع من الأ

نظام العمل خارج ال�سجن، ونظام �سبه احلرّية، واأخريا النظام املفتوح الذي يتمّتع فيه ال�سجناء باأكرب 

يو�سعون يف  واإمّنا  �سوار،  الأ بهم  مغلقة، ول حتاط  �سجون  يقيمون يف  ل  احلرية، حيث  من  قدر 

مع�سكرات اأو مزارع كربى ميار�سون عملهم بكل حرّية وكاأّنهم يعي�سون يف احلياة الطبيعّية. ومن هنا 

�سا�س انفتاح املوؤ�س�سة ال�سجنّية على العامل  نظمة ال�سجنّية ا�ستهدفت بالأ وىل لالأ �سالحات الأ نالحظ اأن الإ

اخلارجي، مبعنى اأن ال�سجن مبفهومه التقليدي )الن�سباط، العزل عن املجتمع، النغالق...اإلخ( قد 

فقد قيمته ليحل حملها اإقحام تدابري تكميلّية اأخرى جتد معناها �سمن نظام �سجني مفتوح اأو �سبه مفتوح 

الظاهرة  املوؤ�س�سة يف احلد من  ف�سل هذه  ال�سابقة  ال�سجنّية  التجارب  بّينت  املحيط اخلارجي. كما  على 

جرامّية ويف اإ�سالح وتاأهيل املجرمني.   الإ

ثانيا- نظام البارول:

األك�سندر  مع   1840 �سنة  اإىل  وحتديدا  ع�رس  التا�سع  القرن  اإىل  البارول  نظام  فكرة  ن�ساأة  تعود 

ماكونو�سي Alexandre Maconochie الذي طبقه يف ا�سرتاليا. ويف �سنة 1845 وقع تطبيقه على يد 

مريكّية  �سري وولرت كروفنت Sir Walter Crofgon، ثم انت�رس بعد ذلك تطبيقه  بالوليات املتحدة الأ

والتي اأن�ساأت اإ�سالحّية املريا Elmira  يف نيويورك كاأّول جتربة اأمريكّية لنظام البارول.

مع  عليه  بها  املحكوم  املدة  كل  انق�ساء  قبل  عليه  املحكوم  عن  فراج  الإ البارول  بنظام  »ويق�سد 

خ�سوعه لبع�س اللتزامات التي تقّيد من حريته خالل فرتة معينة يتحّقق خاللها التمهيد لتاأهيله«)3(.

اإّل  ي�سمل  كما ل  لل�سجن،  مغادرته  بعد  لل�سجني  املفاجئ  النتقال  تفادي  اإىل  النظام  هذا   ويهدف 

يجابي مع النظام ال�سجني. مبعنى اآخر، ي�سرتط  �سخا�س الذين متّيزوا بح�سن �سلوكهم وتفاعلهم الإ الأ

اأّويل ثم بعد ذلك  تاأهيلي  اأوىل يخ�سع فيها لنظام  ال�سجنّية يف مرحلة  بالتجربة  البارول املرور  نظام 

يفرج عنه ويخ�سع اإىل نظام تاأهيلي اآخر خارج املوؤ�س�سة ال�سجنّية مكّمال ومتجان�سا مع املرحلة التاأهيلّية 

وىل. الأ

التدابري االحرتازّية وبدائل العقوبات ال�ضجنّية
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فراج ال�ضرطي: ثالثا- نظام االإ

 Gabriel فراج ال�رسطي مع الدرا�سة التي قام بها كل من جابريال مريابو ظهرت فكرة نظام الإ

Mirabeau Honoré وبونقيل دي مار�ساجني Bonneville de Marsangy  وقّدمت �سنة 1847 
اإىل اجلمعّية الوطنّية الفرن�سّية وكنتيجة لها طبقت يف فرن�سا �سنة 1885.

فراج ال�رسطي »تعليق تنفيذ اجلزاء اجلنائي قبل انق�ساء كل مدته املحكوم بها،  ويق�سد بنظام الإ

متى حتّققت بع�س ال�رسوط، والتزم املحكوم عليه باحرتام ما يفر�س عليه من اإجراءات خالل املدة 

املتبقية من ذلك اجلزاء.«)4(.

فراج ال�رسطي ونظام  وما جتدر مالحظته هنا، هو اأّننا ل نكاد جند اختالفا يف التعريف بني نظام الإ

البارول، ففي احلالتني هو عبارة عن نقل تنفيذ جزء من العقوبة خارج املوؤ�س�سة ال�سجنّية بالن�سبة لفئة 

معينة من املجرمني الذين توفرت فيهم جملة من ال�رسوط. خا�سة، بعد التطّور الذي ح�سل يف نظام 

تاأهيلي  امل�ساحبة بربنامج  فراج دون  الإ يقت�رس على جمّرد  بدايته  ال�رسطي والذي كان يف  فراج  الإ

فراج اأ�سبحنا ل نلم�س  �سالحي واللتزام املرافقة لالإ للمفرج عنهم. وباإ�سافة الربنامج التاأهيلي والإ

اأي اختالف بني النظامني.

رابعا- نظام االختبار:

   ميثل نظام الختبار جتربة اأمريكّية فريدة وقعت �سنة 1848 متمثلة يف مطلب تقّدم به جون اأغ�سط�س 

John Augustus  للمحكمة بعد اأن قّدم �سمانات جتاه اأحد املتهمني وطلب من رئي�س املحكمة بعدم 
�رساف ال�سخ�سي على مراقبته وتاأهيله. وكنتيجة لنجاحه يف مهمته  النطق بالعقوبة املقّررة وتعّهد بالإ

اخلريّية �سدر �سنة 1878 يف الوليات املتحدة قانون يقّر ب�رسعية هذا النظام.

البارول بكونه ل يقت�رس على اجلزء  ال�رسطي ونظام  فراج  ويتمّيز نظام الختبار عن نظام الإ

ّول منها. فبدل اأن يو�سع املتهم يف ال�سجن  خري من العقوبة ال�سالبة للحرّية، واإمّنا على اجلزء الأ الأ

دانة واإ�سدار احلكم، ثم تتوىل موؤ�س�سات اأخرى غري املوؤ�س�سة ال�سجنّية مهمة  توكل للمحكمة مهمة الإ

�رساف التام على ال�سخ�س  تنفيذ العقوبة خارج املوؤ�س�سة ال�سجنية مع املحافظة على جانب املراقبة والإ

نظام  عليه  يطبق  الذي  ال�سخ�س  يف  توفرها  يجب  ال�رسوط  من  جملة  النظام  هذا  حّدد  كما  املدان. 

الختبار ومنها:

- اأن يكون جديرا باملعاملة العقابّية يف الو�سط احلر.

�سالح، مبعنى تفادي خمالطة اأ�سحاب ال�سوء. - اأن يكون الو�سط ي�ساعد على التاأهيل والإ

- ال�ستجابة للمعاملة العقابّية يف الو�سط احلر.

- اأن ل ميثل خطرا على غريه.

�سلّية ل تتجاوز ب�سعة اأ�سهر. - اأن تكون العقوبة الأ
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قراءة نقدّية للتدابري االحرتازّية 

وللنظم ال�ضجنّية املفتوحة على العامل اخلارجي

اأوال- التدابري االحرتازّية: 

تقوم نظرّية التدابري الحرتازّية كما راأينا على نقطتني اأ�سا�سيتني: 

جرامي كهدف اأ�سا�سي لهذه التدابري.  جرامّية لدى مرتكب ال�سلوك الإ - اإزالة اخلطورة الإ

- احلكم على م�ستقبل ال�سخ�س املجرم من خالل ما�سيه  وحا�رسه.

يف  للتفكري  وىل  الأ البوادر  بعث  يف  لعبته  الذي  والدور  النظرّية،  هذه  اأهمّية  من  الرغم  وعلى 

العقوبات البديلة، اإّل اأّننا ن�سّجل عليها العديد من املاآخذ ومنها: 

جرامّية: ّول: ارتباط التدابري االحرتازّية مبقولة »اخلطورة االإ املاأخذ االأ

نظرّية  ت�سّمنتها  التي  الثغرات  اأهم  اإحدى  جرامّية«  الإ »اخلطورة  مقولة  نظرنا  يف  ت�سّكل  حيث 

التدابري الحرتازّية، ويظهر ذلك يف ثالث نقاط اأ�سا�سّية:   

جرامّية.  وىل: من ال�سعب جدا احل�سول على اتفاق واإجماع حول معنى اخلطورة الإ - النقطة االأ

جرامي وال�سوابق العدلّية، ول نوعّية اجلرم املرتكب من �ساأّنه اأن يحّدد درجة اخلطورة.  فال املا�سي الإ

كما اأّنها )اخلطورة( يف حد ذاتها تختلف من �سخ�س اإىل اآخر ومن جمتمع اإىل اآخر. مما يعني بقاء هذا 

املفهوم مبهما ل ميكن اإدراجه �سمن الن�سو�س القانونّية اأو امل�سطلحات العلمّية. 

جدر  جرامّية«، فاإّنه من الأ - النقطة الثانية: لو افرت�سنا اإمكانّية ا�ستعمال مقولة »اخلطورة الإ

جرامّية ولي�س خطورة الفعل  اأن يق�سد بها خطورة الدوافع الكامنة وراء ظهور وانت�سار الظاهرة الإ

البتعاد عن  قّرروا  اأن  لهم  �سبق  الذين  املجرمني  اأن كثريا من  املجرم. ذلك  اأو �سخ�سّية  جرامي  الإ

الظروف  ثبات  ب�سبب  واإمنا  فيهم،  جرام  الإ جتّذر  ب�سبب  لي�س  ذلك،  يف  ف�سلوا  قد  جرامّية  الإ احلياة 

وىل، اأو العي�س يف مناخ �ساهم يف تغذّية اجلرمية ولي�س الق�ساء  التي دفعتهم اإىل ارتكاب جرميتهم الأ

عليها.

جرامّية اإقرارا �سمنّيا بالف�سل بني املجرم واملجتمع  - النقطة الثالثة: تت�سمن مقولة اخلطورة الإ

�سا�سّية الدفاع عن املجتمع عرب اإزالة اخلطورة  الذي اأنتجه. خا�سة، عندما جعلت من بني اأهدافها الأ

ال�سو�سيولوجّية  القراءة  ح�سب  هذه،  واحلالة  جدر  الأ ومن  املجرم.  �سخ�س  يف  الكامنة  جرامية  الإ

�سا�سي  جرامّية، قلب املعادلة املطروحة يف نظرّية التدابري الحرتازّية لي�سبح الهدف الأ للظواهر الإ

منها الدفاع عن ال�سخ�س املجرم عرب اإزالة خطورة الدوافع الكامنة وراء ظهور وانت�سار اجلرمية. 

�رسة، واملدر�سة،  املوؤ�س�سات الجتماعّية من مثل: الأ القيام بقراءة مو�سوعّية جلل  اإعادة  وبالتايل، 

عالمّية، واملوؤ�س�سة ال�سجنية، واملوؤ�س�سة الق�سائّية، وموؤ�س�سة ال�رسطة...اإلخ. واملوؤ�س�سة الإ
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املاأخذ الثاين: احلكم على امل�صتقبل من خالل ما�صي املجرم وحا�رشه:

خرى التي ميكن توجيهها للتدابري الحرتازّية هو حكمها النهائي على م�ستقبل  من بني النتقادات الأ

اإل  ن�سانّية،  العلوم الإ التي عرفتها  التطّورات  املجرم من خالل ما�سيه وحا�رسه. فعلى الرغم من 

ن�ساين وذلك لتعّدد وتنّوع العوامل املوؤثرة  اإّنها تبقى رغم ذلك عاجزة عن التنبوؤ امل�ستقبلي لل�سلوك الإ

يف هذا ال�سلوك. كما ل ميكن احلكم امل�سبق على الطفل باأّنه �سوف يكون جمرما يف امل�ستقبل، فاإّنه من 

جرامّية من خالل ما�سيه وحا�رسه. فاإذا �سح هذا التم�سي يف  غري املعقول التنبوؤ بخطورة ال�سخ�س الإ

التفكري املنطقي »قيا�س الغائب على احلا�رس« اأو »قيا�س املجهول على املعلوم«، فاإّن ذلك ل ي�سح يف 

املعاجلات القانونّية والت�رسيعّية.

املاأخذ الثالث: �صعوبة تطبيق التدابري االحرتازّية:

لكي يتمّكن القا�سي من احلكم على ال�سخ�س بكونه من فئة املجرمني اخلطرين، يتطّلب ذلك القيام 

بدرا�سة تف�سيلّية حلياة كل �سخ�س ارتكب جرمية ما واأن ينظر يف ملفه ال�سخ�سي قبل اإ�سدار احلكم 

عليه. ومن بني ما يت�سمنه هذا امللف »اجلرمية ال�سابقة.. ما�سي املجرم و�سوابقه اجلنائّية، و�سلوكه 

ال�سابق اأو املعا�رس اأو الالحق لرتكاب اجلرمية، وظروف حياته الفردّية والعائلّية والجتماعّية... 

جميع  من  املجرم  �سخ�سّية  ودرا�سة  فح�س  نتائج  من  مارات  الأ هذه  على  ي�ستدل  اأخرى،  وبعبارة 

جوانبها ل�ستظهار مدى توفر ال�ستعداد النف�سي لرتكاب اجلرائم يف امل�ستقبل.

مارات والدلئل ال�سابقة عوامل اإجرامّية تدفع اإىل اجلرمية، واأن  وعلى القا�سي التحّقق من اأن الأ

جرام.)5(  هذه العوامل الدافعة ترجح اأو تتغّلب على العوامل املانعة من الإ

من الناحية النظرّية، يتوجب اأي�سا جمع ملفات �سخ�سّية لكل �سخ�س ارتكب جرمية وو�سعها بيد 

حكام املنا�سبة.  املوؤ�س�سة الق�سائّية لال�ستعانة بها قبل اإ�سدار حكمها عليه مما ي�ساعد فعال فى اإ�سدار الأ

ولكن من الناحّية العملّية، فاإنه من ال�سعوبة مبكان، اإن مل نقل من امل�ستحيل، التقّيد مبثل هذه ال�رسوط. 

خا�سة، اإذا اأخذنا بعني العتبار ارتفاع ن�سب اجلرمية واملجرمني يف املجتمعات املعا�رسة.

ج- نظام االختبار:

ال�ساحة  على  املعرو�سة  ال�سجنّية  نظمة  الأ اأف�سل  من  الختبار  نظام  يعد  العملّية  الناحية  من  اإذًا   

ثار ال�سلبّية لل�سجن، كالختالط باملجرمني املحرتفني،  العقابّية. فمن جهة اأوىل، يجّنب هذا النظام الآ

جرامّية...اإلخ. ومن جهة  جرامّية، وتكوين الع�سابات الإ وتعّلم فنون اجلرمية، وربط العالقات الإ

ي�ساهم  جرامّية، كما  الإ ال�سلوكيات  يلحق مبرتكب  اأن  الذي ميكن  الو�سم  انعكا�سات  يقّلل من  ثانّية، 

اأقل  الختبار  نظام  تطبيق  تكاليف  اأن  نالحظ  ثالثة،  جهة  ومن  للجرمية.  العودة  ن�سب  تخفي�س  يف 

بكثري من تكاليف ال�سجون... ومن جهة رابعة، ميكن اأن ي�ساهم مثل هذا النظام يف تخفي�س ن�سب 
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الكتظاظ التي تعاين منها كل ال�سجون يف العامل.

واملاأخذ الوحيد الذي ميكن توجيهه لنظام الختبار اإمنا يكمن يف ال�رسوط اخلم�سة املذكورة:

- فكلمة »جدير باملعاملة العقابّية يف الو�سط احلر« مقولة مبهمة وغري حمّددة. 

�سالح ملن يتمّتع بهذا النظام  - كما اأن ا�سرتاط الو�سط الجتماعي الذي ي�ساعد على التاأهيل والإ

حياء ال�سعبّية.  يجعل نظام الختبار ي�ستثني اأهم �رسيحة اجتماعّية، اأي الذين يقيمون يف املناطق والأ

مما يعني اأمرين، اإّما اإق�سائهم نهائّيا من �سمن الفئة التي تتمّتع بهذا النظام، اأو و�سعهم يف موؤ�س�سات 

ق�ساء النهائي يعني  مرين ل ميكن اأن ميثل حاّل!!. فالإ تاأهيلّية اأخرى غري املوؤ�س�سة ال�سجنّية. وكال الأ

يجابّية لهذا  اقت�سار تطبيق نظام الختيار على عدد قليل من املجرمني، وبالتايل انتفاء كل املميزات الإ

النظام مثل احلد من ن�سبة الكتظاظ،  ومن ظاهرة العود...اإلخ. كما اأن ذلك يعني تطبّيق نظامني 

خر  جزائيني خمتلفني يف بلد واحد: اأحدها، خا�س بالفئات الجتماعّية املحظوظة )نظام الختبار(، والآ

الفئة �سمن موؤ�س�سات  الثاين، واملتمثل يف و�سع هذه  اأّما احلل  اجتماعيا.  بالفقراء واملهم�سني  خا�س 

لنظام  ثم ل ي�سبح  انطلقنا منها، ومن  التي  النقطة  نف�س  اإىل  اأخرى  بنا مرة  يعود  فاإن ذلك  اأخرى، 

الختبار اأي معنى.  

- اأّما بالن�سبة ل�رسط »ال�ستجابة للمعاملة العقابّية يف الو�سط احلر«، فاإّن منظري نظام الختبار 

خرى يف �سكلها العام واملبهم مثل مقولة »جدير باملعاملة العقابّية يف الو�سط احلر«!! اإذ  و�سعوها هي الأ

كيف ميكن عملّيا التاأّكد من مثل هذه ال�ستجابة؟!، هذا ما مل يو�سح يف نظام الختبار.

خر يف نف�س املاأخذ الذي  - كما اأّن ال�رسط الرابع: »اأن ل ميثل خطرا على غريه«، يوقعنا هو الآ

جرامية« الواردة يف نظرّية التدابري الحرتازّية. ذكرناه اآنفًا عند قراءتنا ملقولة »اخلطورة الإ

�سلّية ل  العقوبة الأ النظرّية واملتمثل يف »اأن تكون  خري لهذه  بالن�سبة لل�رسط اخلام�س والأ اأّما   -

�سهر، »فاإّننا ل جند فيها ما يدعوا لالنتقاد اإذا و�سعت ك�رسط وحيد لتطبيق هذا النظام  تتجاوز بع�س الأ

ل�سنة  العرب  الداخلّية  وزراء  اإح�سائيات  ح�سب  امل�ساجني،  من   %70 قل  الأ على  ي�سمل  �سوف  ّنه  لأ

جرامّية. ويف �سورة العتماد على ال�رسوط  �سا�س فئة العائدين للحياة الإ 1994، و�سوف ي�سمل بالأ

ّن اأغلبيتهم  خرى املذكورة �سنجد اأن فئة العائدين هي اأّول من �سيتم اإق�سائهم من نظام الختبار، لأ الأ

�سالح وميكن اأن  حياء ال�سعبّية التي ل يوجد بها مناخ ي�ساعد على التاأهيل والإ تنحدر من املناطق والأ

يعترب امل�رّسع من فئة املجرمني الذين ميثلون خطورة على الغري نظرا لتكرارهم ارتكاب اجلرائم.

بدائل العقوبات ال�ضجنّية

نظمة التي عرفتها املوؤ�س�سة ال�سجنّية، وعر�سنا م�ساألة التدابري الحرتازّية  بعد اأن تناولنا خمتلف الأ

جرامّية.  كتوجه اإجرائي نحو التفكري يف حلول اأخرى غري العقوبة ال�سجنّية بالن�سبة لبع�س الفئات الإ

وبعد عر�سنا لالنتقادات التي وّجهت للموؤ�س�سة ال�سجنّية، والتي اتهمت بالف�سل تارة، وبت�سجيع وتغذّية 

التدابري االحرتازّية وبدائل العقوبات ال�ضجنّية
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جرام واجلرمية لدى املجرمني تارة اأخرى. جند اأنف�سنا اأمام اأهم ق�سّية تناولها بجدّية كل من  روح الإ

جرام، وعلم العقاب، وعلم الجتماع اجلنائي، األ وهي »ق�سّية بدائل العقوبات ال�سجنّية«. فما  علم الإ

جرائّية التي تقوم عليها مثل هذه البدائل؟!،  �س�س النظرّية والإ املق�سود ببدائل ال�سجون؟!، وما هي الأ

واإىل اأي مدى ميكن اأن ت�ساهم بدائل ال�سجون هذه يف احلد من ن�سبة انت�سار اجلرمية، ون�سبة ت�سّخم 

جرامّية واحلياة ال�سجنّية؟!، هذا ما �سنناق�سه يف ال�سفحات التالية. ظاهرة التعود على احلياة الإ

�- اإ�ضكالّية املفهوم:

وىل التي تعرت�سنا عند تناول م�ساألة بدائل ال�سجون تتمثل يف عدم وجود اتفاق بني  �سكالّية الأ الإ

ل  ف�سّ من  فمنهم  البديل.  هذا  مع  يتنا�سب  الذي  امل�سطلح  حول  ال�سجنّية  بالق�سايا  واملهتمني  الباحثني 

ا�ستعمال مقولة »العقوبات البديلة”، ليحتفظ باجلانب العقابي مع اإحداث بع�س التغيريات يف نوعيتها 

وطبيعتها، ولت�سّكل بذلك بدائل ال�سجون امتدادا طبيعيا لنظام العقوبات اجلنائّية. ومنهم من ا�ستعمل 

للتدابري  امتدادا  بذلك  وليكون  العقابي،  الطابع  املقرتحة  البدائل  عن  لينفي  البديلة”،  “التدابري  مقولة 

الحرتازّية التي �سبق واأن تعّر�سنا اإليها.

اأّما يف طرحنا مل�ساألة بدائل العقوبات ال�سجنّية، فقد راأينا اأن الت�سنيف الفئوي للمجرمني هو الذي 

جل ذلك ف�سلنا ا�ستعمال امل�سطلحني يف نف�س الوقت، فمثال ميكن  يقودنا لختيار امل�سطلح املنا�سب. ولأ

ّول مّرة  �سخا�س الذين يرتكبون جرائمهم لأ ا�ستعمال مقولة التدابري البديلة لعقوبة ال�سجن بالن�سبة لالأ

جرامي. اأّما مقولة العقوبات البديلة لل�سجن، فيمكن ا�ستعمالها مع فئة املتعّودين  ومل يحرتفوا الفعل الإ

للفعل  ارتكابهم  ّن تكرار  ال�سجنّية، لأ املتعّودين على احلياة  فئة  جرامّية. خا�سة، مع  الإ على احلياة 

جرامي اأو ارتفاع عدد �سحاياهم يجعلنا ل نفّكر يف مكافاأتهم واإمنا يف عقابهم. كما اأن بدائل ال�سجن  الإ

بالن�سبة لهذه الفئة، مهما كان نوعه، �سوف ي�سّكل بطبيعته عقوبة خا�سة بالن�سبة لفئة املتعّودين على 

جرامّية. فمثال ال�سخ�س املتعّود على احلياة ال�سجنّية، والذي يهدف من وراء ارتكابه جلرميته  احلياة الإ

الدخول للموؤ�س�سة ال�سجنّية واخلروج من احلياة الجتماعّية الطبيعّية، مثل هذا ال�سخ�س تعاقبه عندما ل 

مر يكافئه  تدخله لل�سجن ولي�س العك�س، ومن ثم فاإن القا�سي الذي يحكم عليه بال�سجن هو يف حقيقة الأ

بالن�سبة لهذه  ال�سجن  اأق�سى بكثري من  ال�سجن ميّثل عقوبة  اآخر غري  اأن يعاقبه.. واأي حكم  بدل من 

الفئة.

كما ميكن اعتبار ا�ستعمال املقولتني كنوع من التدّرج العملي يف كيفّية التعامل مع فئة املجرمني. 

ن�سب عدم اإقحامه مبا�رسة  وىل، وبالن�سبة لرتكاب ال�سخ�س جلرميته، جند اأنه من الأ ففي املرحلة الأ

للموؤ�س�سة ال�سجنّية، بل تطبق معه التدابري البديلة لعقوبة ال�سجن. ولكن هذا ال�سخ�س اإذا مل تنفع معه 

خرى، فاإّن  مثل هذه التدابري، يتوجب اأن ت�سّلط عليه عقوبات بديلة لل�سجن، واإذا مل تنفع معه هي الأ

ن�سب والوحيد حينئذ. املوؤ�س�سة ال�سجنّية تكون هي احلل الأ
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�- الفرق بني التدابري االحرتازّية وبدائل العقوبات ال�ضجنّية:

اإّن القراءة القانونّية وال�سو�سيولوجّية لكل من التدابري الحرتازّية وبدائل ال�سجون تدفعنا مبا�رسة 

اأو�ساع  مع  منهما  كل  تطابق  ومدى  والختالف،  الت�سابه  اأوجه  ملعرفة  بينهما  مبقارنة  القيام  اإىل 

و�سيكولوجية فئة املتعودين على احلياة ال�سجنية، على نحو ما �سنو�سح فيما يلي:

اأ- اأوجه الت�سابه بني التدابري الحرتازّية وبدائل العقوبات ال�سجنّية: تقوم كل من التدابري الحرتازّية 

وبدائل ال�سجون على اعتقاد ما يلي:

 - املوؤ�س�سة ال�سجنّية مل تعد ف�ساًء منا�سبًا لفئة معينة من املجرمني.

�سة لكل   - الت�سنيف الفئوي للمجرمني، لذلك ل يكون التدبري الحرتازي اأو بدائل ال�سجون خم�سّ

جرامّية واإمّنا تقت�رس على فئة دون اأخرى.  الفئات الإ

البديل  اأو  املعتمدة  التدابري  نوعّية  وبني  جرامّية  الإ الفئة  خ�سو�سّية  بني  التنا�سب  �رسورة   -

املنا�سب. ونف�س ال�سيء، كالهما اأخرج الفاعل العائد من قائمة املتمّتعني بالتدبري الحرتازي اأو بدائل 

ال�سجون.

جرامي اأو اجلرائم ال�سابقة كموؤ�رسات اأ�سا�سّية لت�سنيف الفاعل الجتماعي واتخاذ  - اعتبار الفعل الإ

جراء املنا�سب له. الإ

مل الناجت عن التدابري الحرتازّية اأو البديل املنا�سب لل�سجن ل ي�ستهدف يف حد ذاته واإمّنا هو  - الأ

جراءات العملّية. نتيجة طبيعّية لبع�س الإ

جرامي ل�سخ�س املجرم. �سا�سي يكون نحو امل�ستقبل ولي�س نحو املا�سي الإ - الرتكيز الأ

وجه  هذه عموما اأهم نقاط الت�سابه بني كل من التدابري الحرتازّية وبدائل ال�سجون. اأّما بالن�سبة لأ

الختالف فتكمن فيما يلي: 

قل  ب- اأوجه االختالف بني التدابري االحرتازّية وبدائل العقوبات ال�صجنّية: توجد على الأ

اأربع نقاط اختالف بني التدابري الحرتازّية وبدائل ال�سجون:

بدائل  ومنظري  الحرتازّية  التدابري  منظري  بني  اختالفا  نالحظ  املجرم:  الفاعل  موقع   -  

يجب  ك�سخ�س مري�س  له  ينظر  الحرتازّية،  التدابري  ففي  املجرم.  الفاعل  املوقف من  ال�سجون يف 

بذلك م�سدر خوف  لي�سّكل  من وال�ستقرار،  الأ تهّدد  التي  جرامّية  الإ نتيجة خطورته  الحرتاز منه 

خرين. ومن ثم، يتم اإخراجه من الف�ساء ال�سجني رحمة ببقّية امل�سجوننّي. يف حني يكون موقعه اأقل  لالآ

حّدة واأقل خوفا واحرتازا يف بدائل ال�سجون، اإذ ُينظر اإليه ب�سيء من ال�سفقة والعطف، ويتم اإخراجه 

من الف�ساء ال�سجني رحمة به.

�س بدائل ال�سجون  جرامّية خطورة، يف حني تخ�سّ كرث الفئات الإ �س التدابري الحرتازّية لأ - تخ�سّ

جرامّية خطورة على املجتمع. قل الفئات الإ لأ

�سابقة  ال�سجنّية مرحلة  العقوبة  الحرتازّية، متّثل  للتدابري  بالن�سبة  ال�صجنّية:  العقوبة  موقع   -

التدابري االحرتازّية وبدائل العقوبات ال�ضجنّية
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اأو  عالجه  عن  ال�سجنّية  املوؤ�س�سة  تف�سل  وعندما  ال�سجن  بعقوبة  الفرد  مير  حيث  الحرتازي،  للتدبري 

التدابري الحرتازّية. يف  اإىل  اللجوء مبا�رسة  جرامّية، يتم  اإزاحة خطورته الإ اأو  اأو ردعه  اإ�سالحه 

اإ�سالح  عن  عجزه  وحال  للبديل  لحقة  كمرحلة  ال�سجون  لبدائل  بالن�سبة  ال�سجن  عقوبة  تكون  حني 

وتاأهيل الفاعل يتم اإقحامه يف املوؤ�س�سة ال�سجنّية كاآخر حّل ممكن.

- جمال االت�صاع: تنح�رس التدابري الحرتازّية يف مرحلة ما بعد �سدور احلكم الق�سائي، يف حني 

متتد بدائل ال�سجون اإىل مرحلة ما قبل �سدور احلكم، ومرحلة اإقرار احلكم، ومرحلة ما بعد تنفيذ جزء 

من احلكم.

�- مناذج من البدائل املقرتحة: 

البدائل  من  العديد  ال�سجن،  لعقوبة  التدريجي  لغاء  الإ ب�رسورة  تقول  التي  الدول  معظم  قّدمت 

املقرتحة وعلى راأ�سها: ال�سجن اجلزئي، والعقوبة املنفذة يف موؤ�س�سة غري عقابية، واحلجز يف ال�سجن 

�سبوع فقط، واحلجز يف املنزل...اإلخ. وحاول الكثري من الباحثني تقدمي بع�س  خالل عطلة اآخر الأ

�ستاذ �سا�سي بن حليمة جملة من  القرتاحات والنماذج العملّية كبدائل لعقوبة ال�سجن، فمثال اقرتح الأ

جراءات العملّية التي ميكن تطبيقها كبدائل لعقوبة ال�سجن ومل ي�ستثن يف ذلك فئة العائدين، ومن اأهم  الإ

هذه القرتاحات:

قامة يف مكان معنّي. - الإ

- القيام بن�ساط مهني معني اأو اللتحاق بدرا�سة اأو تكوين مهني.

- تلقي عالج مثال عند تعاطي الكحول اأو املخدرات.

الغرامات املحكوم بها  اأو خال�س معني  مر،  املعنى بالأ النفقة املحكوم به على  - خال�س معلوم 

لفائدة املت�رّسر، اأو خال�س اخلزينة يف املبالغ املحكوم بها لفائدة الدولة.

�سخا�س. - عدم خمالطة بع�س الأ

- عدم حمل �سالح اأو اإم�ساكه.

اأخف وطاأة من  لكن مثل هذا احلد  للحرية.  تت�سمن حدا  اأن كل هذه القرتاحات  الوا�سح  ومن 

القبوع يف غياهب ال�سجن”)6(.

املتحدة اخلا�س مبنع  مم  ال�ساد�س لالأ للموؤمتر  العامة  مانة  الأ املقدمة من  العمل  كما ت�سّمنت ورقة 

النماذج  الدول، ومن  امل�ستوحاة من جتارب بع�س  املذنبني جملة من القرتاحات  اجلرمية ومعاملة 

املقرتحة ملرحلة ما قبل املحاكمة:

الق�سائّية عند القت�ساء وبحيث ل يتدخل يف �سري  ال�سلطة  اأمام  ال�سخ�س املعني باملثول  اأن يعد   -

العدالة.

�سة للمجرمني من  قامة يف عنوان حمّدد )مثل املنزل اأو دار كفالة اأو موؤ�س�سة خم�سّ - ا�سرتاط الإ

�ضامي ن�ضر



رواق عربي

��

العدد 48

ال�سباب( يف ظروف تقررها ال�سلطة الق�سائّية.

- تقييد مغادرة اأو دخول مكان حمّدد اأو منطقة حمددة دون اإذن بذلك.

مر باحل�سور دورّيا اأمام �سلطة معينة )مثل املحكمة اأو ال�رسطة(. - الأ

- التنازل عن جواز ال�سفر اأو غريه من اأوراق اإثبات الهوية ال�سخ�سّية.)7( 

مم املتحدة اخلا�س مبنع     وعموما، تنق�سم هذه احللول البديلة ح�سب ما ورد يف املوؤمتر ال�ساد�س لالأ

دانة و�سدور احلكم، ومنها ما  اجلرمية ومعاملة املذنبني اإىل �سنفني: منها ما يرتبط مبرحلة ما قبل الإ

يرتبط مبرحلة ما بعد �سدور احلكم.

اأ- مرحلة ما بعد �ضدور احلكم:

• الو�سع يف موؤ�س�سة �سناعّية اأو زراعّية: من القرتاحات البديلة لل�سجن يف مرحلة ما بعد �سدور 
دانة و�سع املحكوم عليه يف موؤ�س�سة �سناعية اأو زراعية بحيث يلتزم بالقيام بعمل منتج حتت  احلكم والإ

مراقبة امل�سئولني عن هذه املوؤ�س�سة. وتهدف هذه العقوبة اإىل اإبعاد ال�سجني عن حميط ال�سجن ب�سورة 

اأو املزرعة كخطوة  باملوؤ�س�سة  �سوياء  الأ الوقت ذاته على الندماج مع  تقيه من م�ساوئه وت�ساعده يف 

عادته للحياة ال�سوّية.  عملية لإ

• احلجز اجلزئي: اأما عقوبة احلجز اجلزئي اأو ال�سجن اجلزئي، فاإنها تهدف اإىل التخفيف من مدة 
قامة بال�سجن، باأن ترتك للمحكوم عليه فر�سة اخلروج للعمل ومتابعة الدرا�سة والتدريب املهني  الإ

ماكن العادية والطبيعية، على اأن يعود يف امل�ساء اإىل ال�سجن.  والعالج خارج اأ�سوار ال�سجن ويف الأ

وهو ما طبقته بنجاح دول عديدة منها: بلجيكا وفرن�سا واإيطاليا والربتغال وهولندا. كما ل ترى الورقة 

البديل مثل:  لتطبيق ذلك  بالدولة �رسوطا  امل�سئولون  اأن ي�سع  اأّي مانع من  ال�ساد�س  للموؤمتر  املقّدمة 

ح�سن ال�سري وال�سلوك لل�سجني، واأل يتمتع باأية ميول اإجرامية بحيث ميكن اأن يحدث ا�سطرابا لدى 

خرين اإذا خرج من ال�سجن اأو يهدد �سالمة اأحد. فالعقوبة هنا يجب اأن تت�سف بالطابع التحذيري  الآ

بحيث يدرك ال�سجني اأن حريته منقو�سة ملا فعله من جرمية يعاقبه القانون عليها.

�سبوعي داخل ال�سجن اأو  خرى جند احلجز الأ �صبوعي: ومن بني البدائل املقرتحة الأ • احلجز االأ
اأّن هذه العقوبة البديلة لل�سجن  اأّكد العديد من اخلرباء  داخل موؤ�س�سات �سبيهة باملوؤ�س�سة ال�سجنّية. وقد 

متّيزت بنجاحها يف كل من: اأملانيا، و�سوي�رسا، وبلجيكا، والربتغال، وهولندا. كما اأن لها اإيجابيات 

كبرية على املحكوم عليه، اإذ ل حترمه من عمله، ول ت�ساهم يف تفكك اأ�رسته. حيث ي�سمح له بالعمل 

�سبوع، ويف يومي العطلة يعود اإىل ال�سجن ليتابع الربنامج التاأهيلي.  طوال الأ

• احلجز يف املنزل: يطّبق هذا ال�سكل من التدابري البديلة لل�سجن اإذا كان للمحكوم عليه حمل اإقامة 
ثابت، بحيث ل يغادره اإل يف حالت ال�رسورة الق�سوى وبعد ا�ستئذان اجلهة امل�سئولة عن متابعته. 

وهو تدبري وقع تطبيقه يف كل من: اإ�سبانيا، وتركيا، بحق امل�سنني واملر�سى واأ�سحاب املهن املنزلية 
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والن�ساء. كما بداأت تت�سع دائرة انت�ساره بني الدول لي�سبح اإجراًء غري مقت�رس على امل�سنني واملر�سى، 

خرى. جرامّية الأ و�سامال العديد من الفئات الإ

• احلرية املراقبة: اأو ما يطلق عليه يف بع�س الدول »املراقبة الجتماعية املتعّلقة«، وهي خا�سة 
التي اعتمدتها  ال�سجون  بدائل  اأ�سكال  اأنها تعرب عن �سكل من  املنحرفني. كما  حداث  ال�سباب والأ بفئة 

بع�س الدول واأ�سدرت ب�ساأنها الت�رسيعات الالزمة لتطبيقها. ومن هذه الدول: اإجنلرتا، والدامنارك، 

منية ويتوىل  اأو املنحرف بعهدة �سخ�س ُيعنينَّ من اجلهات الأ واأملانيا، واإيطاليا. حيث يو�سع ال�ساب 

كما  واملهنية،  خالقية  والأ والجتماعية  ال�سحية  �سئونه  على  �رساف  والإ ال�سحيح  التوجيه  توجيهه 

انحرف لظروف  قد  ال�سجني  اإذا كان  التدبري  اإىل هذا  اللجوء  اإيجاد عمل م�ستقر. وميكن  ي�ساعده يف 

خارجة عن اإرادته مما يوجب مراقبته ب�سورة ل يتعر�س معها للم�ساكل. 

• العمل للم�صلحة العامة )Tig(: اأما تدبري اخلدمة العامة يف املجتمع اأو العمل لل�سالح العام، 
اإلزام املحكوم عليه بالقيام بعمل يفيد املجتمع ويوظف فيه  فيعد من  التدابري احلديثة ن�سبّيا وتتمثل يف 

اإمكاناته مما ي�ساعد على تقوية مهاراته ويجعله يقوم باأعمال اجتماعية واإن�سانية ل�سالح جمتمعه دون 

اأن يتقا�سى اأجرا لقاء ذلك. 

ففي القانون ال�سوي�رسي، على �سبيل املثال، تطبق هذه التدابري على من ي�ستحقون عقوبات حدها 

خمالفات  ارتكبوا  الذين  �سخا�س  الأ اإىل  العقوبات  من  ال�سكل  هذا  يوجه  حيث  اأ�سهر،  ثالثة  ق�سى  الأ

  .) de moindre importance ( »تعترب »ذات اأهمية ب�سيطة

ونف�س ال�سيء جنده يف الت�رسيع الفرن�سي الذي يقرتب كثريا من التجربة التون�سّية يف هذا املجال، 

تتمثل  بعقوبة  النموذج  هذا  يتعّلق  حيث  الفرن�سي.  القانون  من   472-747-1 الف�سول  يف  وحتديدا 

جر بني )40 �ساعة اإىل 240 خالل 18 �سهرا(، ون�سفها  يف عدد من �ساعات العمل غري مدفوعة الأ

حداث ُتْنَجْز لفائدة جماعة حملية اأو موؤ�س�سة عمومية اأو جمعية ذات نفع عام وتطبق على  بالن�سبة لالأ

من يزيد �سنهم عن �ستة ع�رس عاما. وقد تكون عقوبة اأ�سلية يف حالة العقوبة مع اإيقاف التنفيذ، كما 

قد تكون عقوبة اإ�سافية لعقوبة حب�سية؛ ويف كلتا احلالتني ل ميكن النطق بالعقوبة اإل بح�سور وموافقة 

كل واأن تعقد تاأمينا  املعني، ويكون على الهيئة التي ينفذ العمل لفائدتها اأن تدفع م�ساريف النقل والأ

على امل�سوؤولية .

ال�سجنّية، كبديل  بال�سوؤون  املهتمني  عليه: اقرتح بع�س  املحكوم  راتب  من  ن�صبة  اقتطاع   •
جرامي ل�سالح الدولة واملوؤ�س�سات  لعقوبة ال�سجن، اقتطاع ن�سبة من راتب ال�سخ�س املرتكب للفعل الإ

الجتماعّية بدل من �سجنه وحرمان اأ�رسته من دخله كامال.

نظام  فكرة  ال�سجنّية  العقوبات  بدائل  املهتمني مب�ساألة  العديد من  اأقحم  فراج:  واالإ العفو  • نظام   

Alexandre Maconochie، وكذلك  األك�سندر ماكونو�سي  البارول كما نادى بها �سنة 1840 مع 

لعقوبة  اجلّيدة  البدائل  من  كنوع   ،1885 �سنة  فرن�سا  يف  طبقت  التي  ال�رسطي  فراج  الإ نظام  فكرة 
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ال�سجن.

نظمة التي حظيت باهتمام كبري من طرف العديد من الدول،  • االختبار الق�صائي: من بني الأ
جنلو �سك�سونّية، نظام الختبار الق�سائي، والذي تق�ّسم فيه الدعوى اجلنائّية اإىل مرحلتني: وخا�سة الأ

- »اأّول، مرحلة التهام، اأي البحث عّما اإذا كان املّتهم مذنبا اأم غري مذنب، وتنتهي هذه املرحلة 

دانة، ول يت�سّمن احلكم توقيع عقوبة معّينة يف هذه املرحلة. ب�سدور حكم الإ

دانة والتحّقق اأن املتهم مذنبا. وهنا  - واأّما املرحلة الثانّية، فهي مرحلة املحاكمة يف حالة ثبوت الإ

دانة اأن ي�سدر  يحّدد القا�سي العقوبة املالئمة... ويف ا�ستطاعة القا�سي الذي جتّمعت لديه عنا�رس الإ

حكما ثم يرجئ النطق بالعقوبة طوال فرتة التجربة«.)8(  

اأوج�ست�س  جون  اإىل  يعود  الختبار  بنظام  �سبيها  نظاما  مريكّية  الأ املتحدة  الوليات  يف  وجند 

اتهم  ل�ساب  دانة  بالإ والكتفاء  باحلكم  النطق  بعدم  املحاكم  اإحدى  اإىل  بطلب  تقّدم  الذي   Augustus
�سمل   1841 �سنة  ويف  معّينة.  ملدة  ورعايته  عليه  �رساف  بالإ املقابل  يف  وتعهد  ال�سكر  يف  فراط  بالإ

�سخا�س املتهمني بال�سكر فقط، ويف �سنة 1842 بداأ يقبل رجال ون�ساء متهمني  اأوج�ست�س باإ�رسافه الأ

�سخا�س الذين ي�سمنهم حتت الختبار. ويف �سنة 1847 كّر�س  بجرائم اأخرى. واأ�سبح منزله ملجاأ لالأ

كل وقته وجهوده لهذه التجربة، ويف خالل املدة من 1841 اإىل 1850 جنح اأوج�ست�س يف اإنقاذ 1102 

متهما، وحتى �سنة 1858 ال�سابقة على وفاته، كان قد كفل 1949 فردا مل يعد منهم اإىل طريق اجلرمية 

�سوى ع�رسة اأ�سخا�س فقط«)9( 

• التوقيفات املنزلية : )Arrêt domiciliaire( وهي نوع من العقوبة تنفذ داخل املنزل باإتباع 
برنامج ت�سخي�سي ) personnalisé ( وحمدد ) �ساعة اخلروج اإىل العمل، �ساعة العودة اإىل البيت، 

امل�ساركة يف العالج تهيئة املنظمة امل�سوؤولة عن تنفيذ العقوبات(. وقبل اأن تثبت للمحكوم عليه اإمكانية 

ال�ستفادة من التوقيفات املنزلية يجب اأن يقبل الربنامج املحدد ويح�سل على موافقة اأ�رسته ويتابع التنفيذ 

من قبل )la société vandoise de patronage (. ا�ستهر هذا النموذج البديل يف �سوي�رسا حتديدا 

و�سمنته العديد من الن�سو�س القانونّية، والتي اعتربتها اإمكانية جديدة للحب�س بعقوبات ترتاوح بني 

�سهر و�ستة اأ�سهر.

قّدمت يف  والتي  الق�سائي  احلكم  دانة و�سدور  الإ بعد  ما  املقرتحة يف مرحلة  النماذج  بع�س  هذه 

مم املتحدة. مم املتحدة اخلا�س مبنع اجلرمية ومعاملة املذنبني بالأ املوؤمتر ال�ساد�س لالأ

ب- مرحلة ما قبل �ضدور احلكم:

ب�سكل  ترتبط  ال�سجون  بدائل  فاإّن  الق�سائي،  احلكم  و�سدور  دانة  الإ قبل  ما  ملرحلة  بالن�سبة  اأّما 

وت�سهيالت  “اإجراءات  عن  عبارة  ال�سجون  بدائل  لت�سبح  العام،  دعاء  والإ مني  الأ باجلهاز  اأ�سا�سي 
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ر�ساد اأو املعاملة من قبل جهات خارج نظام الق�ساء  لوقف الدعوى اجلنائّية �رسيطة اأن يقبل املجرم الإ

اجلنائي، مبا يف ذلك خمتلف الهيئات التحكيمّية واملحاكم املجتمعّية غري الر�سمّية. وت�ستلزم بع�س هذه 

البدائل مرونة كبرية يف ممار�سة �سالحّية ال�رسطة اأو اإقامة الدعوى اأو ال�سالحيات الق�سائّية”.)10(

وتتلّخ�س بدائل ال�سجن والعتقال يف مرحلة ما قبل �سدور احلكم ح�سب الورقة املقّدمة يف املوؤمتر 

مم املتحدة اخلا�س مبنع اجلرمية ومعاملة املذنبني يف اأربع نقاط اأ�سا�سّية: ال�ساد�س لالأ

فعال من دائرة اجلرائم، خا�سة تلك التي ل ت�سكل خطورة  - التجرمي: ويتم ذلك باإخراج بع�س الأ

وميكن حّلها بطرق غري ق�سائّية. مما يتطّلب الربامج التحويلية/الهيئات الق�سائية غري الر�سمية واملحاكم 

املجتميعية/ترتيبات ال�سعبية.

ال�رسطة وتعوي�سها  بها  تقوم  التي  العتقالت  ن�سب  بالتخفي�س من  ذلك  القب�س: ويتم  اإلقاء   -

بتحذيرات ال�رسطة، اإعالن الدعوى، التكليف باملثول اأمام الق�ساء...اإلخ.

- توجيه االتهام: ويتم ذلك بتاأجيل اأو اإيقاف الدعوى.

اأجل  من  عائلته  اأو  املتهم  يقّدم  التي  الكفالة  عرب  ذلك  ويتم  املحاكمة:  ذمة  على  االعتقال   -

فراج على  فراج بناء على تعهد ر�سمي من املتهم ذاته، اأو  الإ احل�سول على ال�رساح املوؤقت، اأو الإ

اأ�سا�س املراقبة التي يتعّهد باللتزام بها يف �سورة اإطالق �رساحه حلني حتديد موعد اجلل�سة اأو ما ي�سمى 

باحلرية املوؤقتة. كما ميكن اأن تعّو�س موؤ�س�سة ال�سجن مبوؤ�س�سات اأخرى مثل دار التكييف اأو املراكز 

الجتماعّية.

قراءة �ضو�ضيولوجّية لنماذج احللول املقرتحة

اإقرارنا  اأهمّية ما ُقّدم من حلول ومناذج بديلة لعقوبة ال�سجن، وعلى الرغم من  على الرغم من 

جرام واجلرمية، وعدم حتقيقها لكل ال�سرتاتيجيات التي  بف�سل املوؤ�س�سة ال�سجنّية وم�ساهمتها يف تغذّية الإ

�سالح والتاأهيل(، اإّل  ر�سمتها لها )�سرتاتيجية الردع العام، �سرتاتيجية الردع اخلا�س، �سرتاتيجية الإ

طار بع�س املالحظات ال�سو�سيولوجّية.  اأّننا ن�سّجل يف هذا الإ

جرامي �سوف  للفعل الإ املّتهم بارتكابه  الفاعل  دانة و�سدور احلكم �سد  فبالن�سبة لبدائل ما بعد الإ

نحاول الرتكيز على النقاط التالية :

اأّوال- م�ضاألة الو�ضع  يف موؤ�ض�ضة �ضناعّية اأو زراعّية كبديل لعقوبة ال�ضجن: 

من املفيد جّدا التفكري يف ف�ساء اآخر غري املوؤ�س�سة ال�سجنّية ملعاجلة الفاعل الجتماعي الذي يحيد عن 

الذي يحافظ  النوع  الف�ساء من  اإذا كان هذا  املتعارف عليها. خا�سة،  املعايري والقوانني الجتماعّية 

�سكال الوحيد يف  على اجتماعّية الفاعل )الو�سع الجتماعي الطبيعي( كامل�سنع اأو املزرعة. ولكن الإ

هذا النموذج البديل هو اأن يخرج التوجه اجلنائي والعقابي من ال�سلطة الق�سائّية و�سلطة الدولة، لي�سبح 

�ضامي ن�ضر



رواق عربي

�6

العدد 48

موال وامل�ساريع القت�سادّية، وي�سبح هذا النموذج  �سمن ا�سرتاتيجية وتوجهات اأ�سحاب روؤو�س الأ

�سا�سّية خل�سخ�سة ال�سجون.  البديل لل�سجن اإحدى الركائز الأ

م�ساألة  وكذلك  زراعّية،  اأو  �سناعّية  موؤ�س�سة  يف  املجرم  الفاعل  و�سع  م�ساألة  تطرح  وعموما 

خ�سخ�سة ال�سجون اإ�سكاليتني:

جرة: فقد طرحت م�ساألة اأجرة ال�سجني، اأو اأجرة الفاعل املّتهم بارتكاب جرمية  اأ- اإ�صكالّية االأ

�سالح والتاأهيل، وت�سّمنتها اأهم املواثيق الدولّية  يعاقب عليها القانون، كركن اأ�سا�سي ومكّمل لعملّية الإ

�سالحات ال�سجنّية. ويف نطاق قراءتنا ال�سو�سيولوجّية للحلول املقرتحة ب�سفة  اخلا�سة بال�سجون والإ

جرة حتديدا فاإّننا ن�سع يف العتبار ثالثة احتمالت: عامة ومل�ساألة الأ

اأو املزرعة...اإلخ.  ّول يف عدم منح الفاعل اأجرة مقابلة عمله يف امل�سنع  - يتمثل الحتمال الأ

ويف هذه احلالة يكون امل�ستفيد الرئي�س هو �ساحب امل�سنع اأو املزرعة اأو الور�سة. اأي امل�سّغل، وبالتايل 

خري ارتفاع ن�سبة العاملني من �سنف املجرمني، مبعنى ارتفاع اجلرمية، وقد  يكون من م�سلحة هذا الأ

جرام وعلى خرق القوانني. موال اإحدى اأهم القوى امل�سجعة على الإ ي�سبح اأ�سحاب روؤو�س الأ

جرة املعمول بها يف البلد اأو  جرة املمنوحة اأقل من الأ - اأّما الحتمال الثاين، فيتمثل يف اأن تكون الأ

جر املثل«. ونالحظ يف هذه احلالة نف�س النتيجة التي ذكرناها بالن�سبة للعمل من دون  ما ي�سمى بـ«الأ

مقابل.

- الحتمال الثالث، هو اأن مينح للفاعل املّتهم بارتكاب جرمية يعاقب عليها القانون عند ت�سغيله 

جرة التي يتقا�ساها غريه عند قيامه بنف�س العمل. ويف هذه احلالة ي�سبح احلكم الق�سائي نوعا  نف�س الأ

�سا�سّية للح�سول على عمل،  جرامي، وت�سبح اجلرمية اإحدى ال�رسوط الأ من املكافاأة على الفعل الإ

خا�سة بالن�سبة للدول التي ت�سكوا من حّدة ارتفاع ن�سبة البطالة، كما هو احلال بالن�سبة لتون�س واأغلب 

البلدان العربّية.

�سا�سية املرتبطة  دارة واملراقبة اإحدى الق�سايا الأ دارة واملراقبة: متثل م�ساألة الإ االإ ب- م�صاألة 

مب�ساألة عمل ال�سجني خارج اأ�سوار ال�سجن. ففي نظام املقاولة الذي ظهر مع بداية القرن التا�سع ع�رس، 

القطاع اخلا�س  املقاولني من  ال�سجن واأحد  اإدارة  اإجارة بني  اأو  اأو عقد عمل  اتفاق  وهو عبارة عن 

تتعهد فيه اإدارة ال�سجن بتوفري اليد العاملة )امل�ساجني( مقابل ت�سغيلهم وجني ثمار عملهم وتوفري كافة 

دور  يختفي  احلالة  هذه  يف  قامة.  والإ واللبا�س  كل  كالأ اليومّية  املعي�سّية  وحياتهم  عملهم  م�ستلزمات 

دارة ال�سجنّية ب�سفة كلّية. وبالتايل ل ميكن احلديث ل عن اإ�سالح ول عن تاأهيل. وعلى النقي�س  الإ

�رساف على امل�ساجني، فهي التي تقّرر  من ذلك، جند يف نظام ال�ستغالل املبا�رس مكانة متمّيزة يف الإ

والت�سويق، ويف  التوزيع  تتوىّل  كما  واإدارّيا،  فنّيا  عليهم  ّولّية وت�رسف  الأ املواد  العمل وتوفر  نوع 

دارة ال�سجنّية تتحدث عن اكتفاء ذاتي  املقابل عليها اأن توفر كافة م�ستلزمات ال�سجني. وهنا اأ�سبحت الإ
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وعن الربح الناجت من عمل ال�سجني. 

ثم بعد ذلك جاء نظام التوريد الذي هو عبارة عن نظام و�سط بني النظامني ال�سابقني اإذ ل تتوىّل 

دارة كلّيا عملّية ت�سغيل ورعاية امل�ساجني، كما هو احلال يف نظام ال�ستغالل املبا�رس، كما ل تتخّلى  الإ

عمال  كلّيا عن م�سوؤوليتها، مثلما هو احلال يف نظام املقاولة. واإمنا تتعاقد اإدارة ال�سجن مع اأحد رجال الأ

لت وكل م�ستلزمات العمل وله حق احل�سول على ثمرة عمل امل�ساجني مقابل  الذي يلتزم بتوفري الآ

دارة. اأي ان  �رساف على امل�ساجني ل�سالح الإ دارة ال�سجن مع تنازله على الإ اأن يدفع مبلغا من املال لإ

�ساحب راأ�س املال لي�س له من �سلطة �سوى ا�ستغالل »عملهم« .

ن�سب عندما نحاول اإدراج عمل   ومن الناحية النظرّية ميكن اأن يكون نظام التوريد هو النظام الأ

ال�سجني باملوؤ�س�سات ال�سناعّية اأو غريها �سمن اإ�سرتاتيجية البحث عن بدائل ال�سجون. اإذ ي�سمن هذا 

احلل من جهة اأوىل العي�س الطبيعي لل�سجني ويجّنبه �سلبيات احلياة ال�سجنّية، ومن جهة ثانّية ي�سمن 

�سالحّية.    �سالح والتاأهيل من قبل املوؤ�س�سات العقابّية الإ تطبيق برامج الإ

ثانيا- م�صاألة احلجز اجلزئي: من خالل قراءتنا مل�ساألة احلجز اجلزئي كبديل للعقوبة ال�سجنّية، 

قل �سوءًا من احلجز الكلي، فاإذا كان احلجز اجلزئي، كما قّدمه  يتبني لنا اأنه ل ميكن اعتباره البديل الأ

بع�س املهتمني بال�سوؤون ال�سجنّية وطّبقته بع�س الدول، يتمثل يف ترك الفاعل املتهم بارتكاب الفعل 

ال�سجن ليال،  قامة داخل  الدرا�سة...( والإ الطبيعّية )العمل،  النهار ميار�س حياته  جرامي كامل  الإ

فاإّننا نت�ساءل عن جدوى رجوعه لل�سجن اإذا كان الغر�س الوحيد يكمن يف النوم!!. اإذ ل ميكن يف هذه 

احلالة احلديث عن اأي برنامج تاأهيلي اأو اإ�سالحي يف الفرتة التي يكون فيها داخل ال�سجن. وتزداد 

الو�سعّية �سوءا اإذا كان الو�سط الجتماعي لل�سجني اأثناء النهار هو نف�س الو�سط الذي دفعه يف ال�سابق 

لرتكاب جرميته. 

كما اأن البعد العقابي قد يقت�رس فقط على فئة املتزّوجني الذين لهم اأطفال، اأّما بالن�سبة للفئات ال�سبابّية 

فمجّرد النوم داخل ال�سجن ل ميكن اأن ي�سّكل اأدنى عقوبة. اإ�سافة اإىل ذلك، مل تطرح م�ساألة الرقابة 

اأثناء النهار ب�سكل وا�سح يف هذا النموذج.

وعموما اإذا حّقق هذا البديل جناحا ن�سبّيا يف بع�س الدول، فاإّنه ل ميكن تطبيقه يف البلدان العربّية، 

جرامّية والتدابري املرافقة لها )احلجز اجلزئي( حاّل  بل على العك�س من ذلك، قد ت�سبح املمار�سات الإ

زمة ال�سكن بالن�سبة للعديد من الفئات الجتماعّية التي تعاين من اأزمة ال�سكن.  لأ

فئة  من  �سناف  الأ لبع�س  بالن�سبة  حاّل  اأف�سل  املقرتح  النموذج  هذا  نعترب  اأن  ميكن  املقابل،  ويف 

املتعّودين، ونق�سد  اأو  العائدين  فئتني من  اأهم  التمييز بني  ال�رسوري  قبل ذلك من  العائدين. ولكن 

جرامّية وفئة املتعّودين على احلياة ال�سجنّية، والتي ميكن تلخي�سها  بذلك فئة املتعّودين على احلياة الإ

يف اجلدول التايل: 

�ضامي ن�ضر
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جرامّية املتعّودون على احلياة ال�سجنّيةاملتعّودون على احلياة الإ

جرامّية اجلاذبّية للحياة ال�سجنّيةاجلاذبّية للحياة الإ

املادي  النجاح  لتحقيق  و�سيلة  اجلرمية  النجاح: 

واملعنوي خارج ال�سجن.

لتحقيق  املنا�سب  الف�ساء  ال�سجنّية  املوؤ�س�سة  النجاح: 

النجاح داخل ال�سجن.

العقوبات: حماولة جتّنب العقوبات من خالل: 

عداد اجلّيد للجرمية.  اأّول، الإ

جرامي. وثانيا، املهارة يف اإتقان العمل الإ

وثالثا، ح�سن اختيار نوعية اجلرمية.

يتمكن  تاأ�سرية  عن  عبارة  هي  العقوبات  العقوبات: 

كل  تنتفي  ولذلك  ال�سجني.  الف�ساء  دخول  خاللها  من 

فخ  يف  الوقوع  جتّنبه  اأن  �ساأنها  من  التي  الو�سائل 

اإتقان العمل  اأو املهارة يف  عداد امل�سبق  العتقال: )الإ

جرامي...(. الإ

ال�سجن هو: 

- مدر�سة لتعّلم فنون اجلرمية.

بني  الجتماعّية  العالقات  وربط  للتعارف  ف�ساء   -

املجرمني )احل�سول على الراأ�سمال الجتماعي(.

- عقوبة غري رادعة بدليل تكرار اجلرمية.

- ف�ساء غري مرغوب فيه على العموم.

ال�سجن هو: 

- ف�ساء مرغوب فيه. 

- ف�ساء تنتفي فيه �سفة العقوبة وبالتايل الردع.

تقان وفهم قوانني اللعبة ال�سجنّية. - فر�سة لإ

- ف�ساء لربط العالقات ال�سجنّية لتحقيق املكا�سب داخل 

الف�ساء ال�سجني.

دارة ال�سجنّية: هناك قابلّية للتعامل  نوعّية العالقة مع الإ

وال�رساح  العفو  بفر�ص  التمّتع  اأجل  من  دارة  الإ مع 

احلياة  على  املتعودون  يبتعد  لذلك  ال�رسطي...اإلخ، 

جرامية عن املخالفات ال�سجنّية ويتظاهرون باللتزام  الإ

بال�سوابط ال�سجنّية.

قابلّية  هناك  ال�سجنّية:  دارة  الإ مع  العالقة  نوعّية 

دارة من اأجل حتقيق مزيد من املكا�سب  للتعامل مع الإ

ُيْقِدمون على ارتكاب  ال�سجن. كما  والمتيازات داخل 

املخالفات ال�سجنّية لهدف حت�سني موقعهم داخل الف�ساء 

ال�سجني.

نوعّية اجلرائم املرتكبة: اأهم ما ميّيز اجلرائم املرتكبة: 

عنها  يرتتب  ل  التي  واجلرائم  املهارة،  احلرفّية/ 

ال�رسقة  اأنواع  وخمتلف  الن�سل  مثل  قا�سّية  عقوبات 

املجّردة. 

�ص واحلرفّية،  نوعّية اجلرائم املرتكبة: انعدام التخ�سّ

فالهدف من ارتكاب اجلرمية هو العودة حلياته الطبيعّية 

)احلياة ال�سجنّية(.

مع  للتعامل  قابلّية  هناك  مني:  الأ اجلهاز  مع  العالقة 

مني ب�رسط احل�سول على �سمانات تخّول له  اجلهاز الأ

جرامّية دون تتّبع. ممار�سة ن�ساطاته الإ

للتعامل  قابلّية  وجود  عدم  مني:  الأ اجلهاز  مع  العالقة 

من اإحدى  مني، بل كثريا ما يكون عون الأ مع اجلهاز الأ

�سحاياه.  

العالقة مع املجتمع اخلارجي: توجد عالقة ازدواجّية 

رغبة  هناك  جهة  فمن  واملجتمع،  العائد  املجرم  بني 

اأخرى،  جهة  ومن  املجتمع.  داخل  العي�ص  يف  ملحة 

جل  لأ الفر�ص،  تكافوؤ  عدم  ب�سبب  عدائّية  عالقة  هناك 

تربير  اإىل  جرامية  الإ احلياة  عل  املتعود  يلجاأ  ذلك 

اجلرائم املرتكبة.

العالقة مع املجتمع اخلارجي: انتفاء �سبه كلي للعالقة 

باملجتمع اخلارجي والرغبة يف العي�ص معهم )الرف�ص 

امل�ساد(.   

التدابري االحرتازّية وبدائل العقوبات ال�ضجنّية
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ن كيف ميكن للحجز اجلزئي اأن ي�ساهم يف احلد من ظاهرة التعّود بالن�سبة للفئتني؟!. والآ

املقرتح يف معاجلة ظاهرة  هذا  ي�ساهم  اأن  جرامّية: ميكن  االإ احلياة  على  املتعّودين  فئة  اأ- 

جرامّية اأو احلد من انت�سارها، وذلك عرب الن�ساط املهني والعمل املنتج الذي يقوم  التعّود على احلياة الإ

الليلّية التي تلعب  به الفاعل العائد خالل النهار، ويجّنبه خمالطة اأ�سحاب ال�سوء، وخا�سة اللقاءات 

جرامّية لديهم. كما تتوّقف جناعة هذا النموذج على نوعّية  دورا رئي�سّيا يف خلق وتدعيم الروح الإ

الن�ساط املهني واملحيط الجتماعي لهذا الن�ساط.

ب- فئة املتعّودين على احلياة ال�صجنّية: ميكن اأي�سًا اأن يج�ّسد هذا النموذج املقرتح حاّل عملّيا 

طار الطبيعي واملجتمعي.  جرامّية: فمن جهة اأوىل، متنح لهم فر�سة العمل املنتج يف الإ لهذه الفئة الإ

ومن جهة اأخرى، ل يقع اإبعاد الفاعل املتعّود على احلياة ال�سجنّية ب�سفة كلّية عن الف�ساء ال�سجني الذي 

اأ�سبح ل يقدر امل�سجون على البتعاد عنه لت�سبح عملّية مغادرة ال�سجن نهارا والعودة اإليه ليال عبارة 

دمان على احلياة ال�سجنّية(... كما اأّن احلياة اجلماعّية داخل  دمان ال�سجني )الإ عن عالج مرحلي لالإ

ال�سجن تنتفي يف هذا النموذج البديل.

التي ميكن  املقرتحات  اأهم  بني  الق�سائي من  الختبار  فكرة  تعد  الق�صائي:  االختبار  م�صاألة   •
�رساف عليها من طرف منظمات  ال�ستفادة منها اأو تطبيقها كبديل لعقوبة ال�سجن ب�رسط اأن يكون الإ

ن�سانّية مثل علم النف�س وعلم الجتماع  اإن�سانّية وخريّية، ويديرها خمت�سون يف العلوم الإ وجمعيات 

جرام. كما اأّن جناحها مع اأوج�ست�س، والذي اأ�رسف على 1949 فردا مل يعد منهم اإىل طريق  وعلم الإ

اجلرمية �سوى ع�رسة اأ�سخا�س فقط، هو اأكرب دليل على جناعة هذا النموذج.

ال�سجن، حاّل  لعقوبة  اإجرائي  كبديل  النموذج،  )Tig(: ميثل هذا  العامة  للم�صلحة  العمل   •
لعملهم وتهيئة  اأر�سّية منا�سبة  العائدين ب�رسط وجود  فئة  جرامّية، وخا�سة  الفئات الإ غلب  منا�سبا لأ

املجتمع والفاعل العائد لقبول هذا النموذج. نظرا خلا�سية النفع العام التي يوفرها وي�سمنها مثل هذا 

كل  ويجّنبه  بو�سطه،  والحتكاك  ال�سجنّية  املوؤ�س�سة  اإىل  الفاعل  اإدخال  بتفادي  ي�سمح  حيث  التدبري، 

للمحكوم عليه  ال�سجون، ويعطي  اكتظاظ  ي�ساهم يف احلد من  املوؤ�س�سة. كما  لهذه  املذكورة  ال�سلبيات 

فر�سة للتفكري فيما اقرتفه من اأفعال. اإ�سافة اإىل كل ذلك جنّنب الفاعل العائد تهمة الو�سم التي ميكن 

تاأهيله واإ�سالحه كما  اأمام  املادّية واملعنوّية  تبقى ترافقه طيلة حياته، وت�ساهم يف و�سع احلواجز  اأن 

توؤكده نظرّية الو�سم.

دانة و�سدور احلكم، اأّما بالن�سبة ملرحلة  هذا بالن�سبة للنماذج احللولّية املقرتحة يف مرحلة ما بعد الإ

اإ�رساك خمتلف  �سوى �رسورة  عليه  نعّلق  ما  فاإّننا ل جند  الق�سائّية،  دانة  والإ احلكم  قبل �سدور  ما 

مني. مكّونات املجتمع املدين، وعدم ربطه فقط باجلهاز الأ
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اخلامتــة:

جرامّية وال�سجنّية، �سواء ما يتعلق  اأثبتت العديد من الدرا�سات والبحوث العلمّية املهتّمة بالق�سايا الإ

جرامي. ف�سل املوؤ�س�سة ال�سجنّية يف خمتلف  جرام اأو علم العقاب، اأو علم الجتماع الإ منها باإنتاج علم الإ

مراحل تطّورها، اإذ عجزت عن اأن تكون موؤ�س�سة ردعّية، وعجزت كذلك عن اأن تكون موؤ�س�سة 

جرام تدور حول نف�سها، اجلرمية تغذي ال�سجون وال�سجون  اإ�سالحّية وتاأهيلّية. واأ�سبحت حركة الإ

جرام فيها وتطّور اأمناطها،  تغّذي اجلرمية. كما مل تعد املجتمعات اليوم تعاين فقط من ارتفاع ن�سب الإ

مم املتحدة التي تدل على زيادة حجم اجلرمية كل عام بن�سبة 5% وهي تفوق بكثري  فح�سب اإح�سائيات الأ

ن�سبة زيادة عدد ال�سكان)11(. بل اأ�سبحت جمتمعاتنا اليوم تعاين كذلك من تفاقم وت�سّخم ظاهرة العود 

اإذ »ت�سل يف اأمريكا اإىل  54.5%... ويف اإمارة دبي يف الفرتة من 96 اإىل 1998 تراوحت ما بني 

33.19% اإىل 61.9%... ويف درا�سة اأجراها الدكتور/ عبد الله عبد الغني على بع�س الدول العربية 

ردن وم�رس توؤكد اأن متو�سط العود بني نزلء ال�سجون يف هذه الدول قد بلغ 24% من  مثل تون�س والأ

املودعني يف �سجونها عام 1993.)12( كما ي�سري تقرير وزراء الداخلّية العرب ل�سنة 1994 اإىل اأّن ن�سبة 

العود يف البلدان العربّية ت�سل لدى البع�س منها اإىل حدود الـ 70% من ن�سبة نزلء ال�سجون.

وهذا ما جعل التفكري يف اإيجاد حلول بديلة للعقوبة ال�سجنّية يتخذ طابعا اأكرث جدّية، مثلما عر�سنا له 

مم املّتحدة اأو وزراء  قليمّية، كتلك التي تعقدها الأ قامة العديد من املوؤمترات الدولّية والإ هنا. اإ�سافة لإ

منّية. ولكن ما جتدر مالحظته، هو اأنه كثريا  الداخلية العرب يف نطاق اأن�سطة اأكادميية نايف للعلوم الأ

ما تعامل الباحثون واملخت�سون مع ظاهرة العود اأو التعّود بنوع من التوظيف الزدواجي. فمن جهة 

�سالحّية  اأوىل، يقع ال�ستدلل بفئة العائدين على ف�سل املوؤ�س�سة ال�سجنّية عن حتقيق اأهدافها الردعّية اأو الإ

اأو التاأهيلّية، وعلى اأ�سا�سها تبنى م�رسوعّية بدائل ال�سجون �سواء اأكانت يف �سكل تدابري احرتازّية اأو 

جرامّية  تدابري بديلة للعقوبات ال�سجنّية. ومن جهة اأخرى، يقع اإق�ساء هذه الفئة من �سمن الفئات الإ

ال�سجون ل ميكن  ببدائل  التمتع  ال�سجون، وذلك من خالل و�سع �رسوط  ببدائل  تتمّتع  �سوف  التي 

توفرها يف فئة العائدين. كما توؤّكد لنا هذه الدرا�سة حاجة املجتمعات اليوم اإىل خلق موؤ�س�سات اجتماعية 

�سالحّية، اإل  تعنى بتاأهيل املجتمعات لقبول ال�سجني. فمهما بلغت درجة جناعة املوؤ�س�سات ال�سجنّية والإ

اأن وجودها ودورها يبقى حمدودًا يف �سورة بقاء رف�س املجتمع خلريجي ال�سجون. 

التدابري االحرتازّية وبدائل العقوبات ال�ضجنّية
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العدد 21 مايو 1996، �س16.

يوليو  املوافق 10  ول 1420هـ  الأ ربيع  ال�سبت 27  البيان  12. جريدة 

حول  عالمي  الإ باملركز  ال�سارقة  �رسطة  نظمتها  التي  الندوة   -1999

الغني من مركز  الله عبد  الدكتور عبد  فيها  �سارك  )العود اىل اجلرمية( 

فرع  مدير  حديد  عادل  والنقيب  ال�سارقة  ب�رسطة  والدرا�سات  البحوث 

وقدم  ال�سارقة  بامارة  والعقابية  �سالحية  الإ باملن�ساآت  الحتياطي  ال�سجن 

للندوة النقيب حممد �سعيد بوزجنال مدير فرع التوجيه املعنوي وح�رسها 

عدد من منت�سبي اكادميية ال�سارقة للعلوم ال�رسطية.

�ضامي ن�ضر
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* باحث مصري مبركز املسبار للدراسات والبحوث-اإلمارات.

التحرير،  اأ�سا�سيا عند حزب  يعد مفهوم اخلالفة مفهوما 

�سالم ال�سيا�سي، ومن املمكن  كما ال�ساأن لدى اأغلب حركات الإ

�سا�س  و�سفه دون اأدنى مبالغة باأنه حزب �سيا�سي يدعو يف الأ

�سالم ككل. فقد �سكلت اخلالفة وا�ستعادتها  للخالفة كنظام للحكم، ولي�س جماعة اأو حزبا دينيا يدعو لالإ

ن. بل اخلالفة، ولي�س غريها، هي �سبب  اأهم اأبعاد املنظومة الفكرية لهذا احلزب منذ اإن�سائه وحتى الآ

�سالمية  عادة اخلالفة الإ قيامه وهدفه الذي حدده يف اأدبياته ال�سيا�سية، ذلك اأنه ما قام اإل »بغية العمل لإ

اإىل الوجود، حتى يعود احلكم مبا اأنزل الله«)1(.

تطبق  التي  �سالمية  الإ احلكومة  تعنى  فهي  املعاين،  من  العديد  ت�سم  اخلالفة  اأن  مر  الأ وواقع 

ال�رسيعة، كما تعنى النموذج التاريخي الذي انتهى عام 1924 ب�سقوط اخلالفة العثمانية، كما تعني 

�سالمية، وقد متاهت هذه املعاين واحتدت يف اأدبيات حزب التحرير منذ ن�ساأته ويف معظم  الوحدة الإ

اأدبياته الدينية وال�سيا�سية على حد �سواء. 

 وال�سيا�سة 
ّ

ن اخلالفة، الهدف الرئي�س للحزب، ياأتي تعريف احلزب لنف�سه باأنه »حزب �سيا�سي ولأ

اأنه  �سواها  دون  اخلالفة  ا�ستعادة  يف  اإياه  حا�رسا  هدفه   احلزب  يح�رس  ثم  مبدوؤه«  �سالم  والإ عمله 

عادة اخلالفة واحلكم مبا اأنزل الله اإىل  �سالم ق�سية لها، وليقودها لإ مة ومعها لتتخذ الإ »يعمل بني الأ

الوجود«)2(. 

ومركزية اخلالفة هذه يف منظومة حزب التحرير، جعلته متميزا يف دعوته وحركته عن �سائر 

لعامة  دعوة  ولي�س  روحية،  دينية  دعوة  لي�س  اأنه  ذلك  خرى،  الأ وال�سحوية  �سالمية  الإ احلركات 

امل�سلمني، ول حتتل م�ساألة العلم ال�رسعي اأو اختالف املناهج الدينية اأو ال�سلوكية م�سكال عنده، فلي�س 

درا�ضة

هاني نسيره*

مفهوم اخلالفة واخلطاب ال�ضيا�ضي 

عند حزب التحرير
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ول.  �سالمية، وا�ستعادتها متثل مبتغاه الأ لديه �سوى م�سكل واحد هو غياب اخلالفة والدولة الإ

�سالمية،  الإ احلياة  ا�ستئناف  هي  التحرير  حزب  »غاية  بقوله:  هذه  غايته  التحرير  حزب  ويحدد 

�سالمية اإىل العامل. وهذه الغاية تعني اإعادة امل�سلمني اإىل العي�س عي�سًا اإ�سالميًا يف دار  وحمل الدعوة الإ

حكام ال�رسعية،  اإ�سالم، ويف جمتمع اإ�سالمي، بحيث تكون جميع �سوؤون احلياة فيه م�سريه وفق الأ

وتكون وجهة النظر فيه هي احلالل واحلرام يف ظل دولة اخلالفة، والتي ُيَنّ�سب امل�سلمون فيها خليفة 

�سالم ر�سالة  يبايعونه على ال�سمع والطاعة وعلى احلكم بكتاب الله و�سنة ر�سوله، وعلى اأن يحمل الإ

اإىل العامل بالدعوة واجلهاد«)3(.

مركزية اخلالفة

�سالمية الكربى”،  ورغم اأن دولة اخلالفة التي يدعو اإليها حزب التحرير، هي دولة “الوحدة الإ

�سالمية  اإل اأنه ي�ستلهم ما ي�سميه القوميون العرب مبفهوم“ الدولة القاعدة” التي تقام عرب اإقامة الدولة الإ

�سالمية اجلامعة. حيث  قامة دولة اخلالفة فيما بعد، والتي جت�سد الوحدة الإ يف اأي قطر، متثل نواة لإ

حزاب يف قطر معني، ُي�سمى “ولية احلزب يف هذا القطر” وجمموع جناح  يعمل كل حزب من الأ

�سالمية الكربى، التي يرمز لها بدولة اخلالفة، وجناح اأحدها لي�س  هذه الوليات ينتج دولة الوحدة الإ

�سوى خطوة كربى يف الطريق اإليها. 

�سالم، التي   وحني تتمثل هذه الدولة كيانا، حتل م�سكالت املجتمعات امل�سلمة، حيث تتحقق دار الإ

ت�سوغ النا�س وفق مرجعيتها، ولي�س احلزب يف هذا ال�سياق �سوى الو�سيلة لهذه الغاية، فهو عبارة 

اإقامة الدولة  اأو ال�سيطرة عليها من اأجل  عن تكتل �سيا�سي ي�سم كوادر ت�سعى للتاأثري يف دائرة احلكم 

�سالمية واإعادة بعث النموذج اخلليفي للحياة وللتاأثري.   الإ

اأخرى،  اأي �سفات  نف�سه  �سيا�سي فقط” نافيا عن  “تكتل  باأنه  نف�سه  التحرير  من هنا ي�سف حزب 

وموؤكدا اأنه “لي�س تكتال روحيا، ول تكتال علميا، ول تعليميا ول تكتال خرييا” ولكن رغم هذا الق�رس 

نواته  “الروح جل�سمه، وهي  �سالمية هي  الإ الدولة  باأن  بقوله  التحرير  يفاجئنا حزب  ال�سيا�سي  على 

و�رس حياته”)4(.  

ويف عبارة معربة عن اأهمية اخلالفة للم�سلمني يذكر النبهاين اأنها بالن�سبة للم�سلمني كاأمهم، التي قتلها 

القاتل، وما يزال �سالحه هذا خم�سبا  اأيديهم ي�سافحون  امل�سلمني »مدوا  اأن  الغرب، ويتعجب كيف 

بدماء اأمهم«)5(. 

اأو ما  النا�س،  التحرير دعوته،  فهو واإن يركز على خا�سة   ويحدد هدف اخلالفة لدى حزب 

بيدهم  النا�س ممن  �سادة  املالأ »هم  القراآين يف و�سفهم، وهذا  التعبري  النا�س« ح�سب  ي�سميه »املالأ من 

مور ويحيطون باحلكام« ويرى احلزب اأنه متى »جنحت دعوة هوؤلء تغريت املجتمعات ل�سالح  الأ

التورط يف  للتغيري عرب  �سالم ب�سهولة واإل فلن يح�سل تغيري«)6(، وهو ما متثل يف �سعي احلزب  الإ

انقالبات على اأنظمة احلكم، اأو دعوة رموز كبرية وموؤثرة يف احلياة ال�سيا�سية يف بلدانها، لالن�سمام 

مفهوم اخلالفة عند حزب التحرير



55

العدد 48رواق عربي

اإليه.

ولكن رغم ذلك، يرف�س حزب التحرير ح�رس الدعوة يف احلكام وملئهم، طاملا اأن الهدف املحرك 

له، ومركز دائرة دعوته هو اخلالفة، ولي�س التغيري التحتي الثقايف والجتماعي ب�سكل رئي�س يراه 

�سالمية ككل. ويعرب احلزب عن هذا  احلزب ياأتي بعد اإقامة �رسطه، الذي هو �رسط ا�ستئناف احلياة الإ

املعنى بقوله: »ل اقت�سار يف مو�سوع الدعوة بل �سمول للجميع، وبالطريقة التي �سلكها الر�سول �سلى 

�سالم«)7(.  الله عليه و�سلم حتى يحقق لنا ما حققه الر�سول )�سلى الله عليه و�سلم( من اإقامة دار الإ

قليمية  الإ التغريات  كل  رغم  ال�سيا�سي،  احلزب  خطاب  على  امل�سيطر  هي  اخلالفة  ا�ستمرت  وقد 

خرية، ففي بيان متاأخر لولية احلزب يف باك�ستان  والدولية التي عرفها العامل يف الع�رس �سنوات الأ

يخاطب به احلزب اأع�ساءه يف مواجهة النظام احلاكم هناك، وخلع نظام الرئي�س م�رسف واإقامة دولة 

اإ�سالمية، مل يجد دليال يتكئ عليه يف هذه الدعوة النقالبية �سوى ا�ستعادة اخلالفة، وهو ما يبدو وا�سحا 

من قوله: »اإن اخلالفة هي النظام املنبثق، عن عقيدتكم قد جعلها الله �سبحانه وتعاىل جزءًا من دينكم، 

فبها حّلت م�ساكلكم بطريقة عملية منذ زمن اخللفاء الرا�سدين حتى �سنة 1924م. وقد وعد الله �سبحانه 

من من خالل هذا النظام«)8(.  وتعاىل املوؤمنني بالتمكني والأ

مري حزب التحرير احلايل عطاء اأبي خليل الر�ستة يف الذكرى اخلام�سة والثمانني ل  ويف بيان لأ

�رساء واملعراج!! ناعيا على امل�سلمني تذكرهم للثانية  �سقوط اخلالفة، ي�ساوي بني ذكراها وذكرى الإ

�رساء واملعراج، فاحتفل  هم، فيقول: »اأم�س كانت ذكرى الإ وىل التي ل �سك عنده اأنها الأ ون�سيانهم لالأ

ثم  فيه،  وال�سالِة  ق�سى  الأ اإىل  �سوقهم  واأظهروا  املتحدثون،  امل�سلمون، وخطب اخلطباء، وحتدث 

املتحدثني واأولئك  لكننَّ هوؤلء  واأنا�سيد، وبكى من بكى وحزن من حزن...  املن�سدون مدائح  اأن�سد 

ق�سى،  ق�سى وفل�سطني، حتى اإذا ذهب ذهبت فل�سطني والأ اخلطباَء واملن�سدين مل يذكروا َمْن َحِفَظ الأ

مل يذكروا اخلالفة حافظَة الدين والدنيا، مل يذكروا اخلليفة الذي ُيقاَتل ِمْن ورائه وُيتنَّقى به، األي�س هذا 

غريبًا عجيبًا؟!«)9( ول نرى عجبا اإل من قول الرجل الذي ي�ساوي بني معجزة ربانية، اأنزلت فيها 

املاآ�سي  الكثري من  العورات وكان من ورائها  اعتورها من  ب�رسية  القراآن، وبني جتربة  �سورة من 

حوال.  والعطبات ما ل ميكن اإنكاره بحال من الأ

اأن�ساره  رُب  ُي�سِّ ما  كثريا  اإنه  بل  اخلالفة،  اإقامة  من  بتمكنه  اعتقاده  على  التحرير  حزب  ويوؤكد 

وغريهم، على اأن يثقوا اأن اخلالفة قريبة و�ستحل م�ساكلهم واأنه لي�س عليهم ال�سرب. يقول اأبو الر�ستة 

تعبريا عن هذا العتقاد:

»هناك من قال: غرنَّ هوؤلء ديُنهم، حزب التحرير مغرور بنف�سه، اإنه يحلم باإقامة اخلالفة، وهي 

يام م�ستحيلة! ونقول هل حزب التحرير يحلم وهو يتلو وعد الله بال�ستخالف ملن اآمن وعمل  هذه الأ

ِذيَن ِمْن  ْر�ِس َكَما ا�ْسَتْخَلَف النَّ ُهْم يِف اْلأَ اِت َلَي�ْسَتْخِلَفننَّ احِلَ ِذيَن َءاَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا ال�سنَّ �ساحلًا »َوَعَد اللنَُّه النَّ

َقْبِلِهْم«]النور 55[. 

هاين ن�ضريه
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هل حزب التحرير يحلم وهو يقراأ حديث ر�سول الله �سلى الله عليه واآله و�سلم بعودة اخلالفة من 

جديد: »... ثم تكون خالفة على منهاج النبوة«؟.

�سالم؟ ول  �سالم م�ستحياًل يف بالد الإ ثم هل تكون اخلالفُة م�ستحيلًة يف بالد امل�سلمني؟ اأيكون احلكم بالإ

�سالم م�ستحياًل بل اأمرًا واقعًا؟! ما لكم كيف حتكمون؟!«)10(.  �سالم يف بالد الإ يكون احلكم بغري الإ

واخلالفة ح�سب هوؤلء »هي الب�ساعُة وال�سناعة، هي العزُّ واملنعة، هي حافظُة الدين والدنيا، هي 

حكام، وحتدُّ احلدود، وتفتح الفتوح وترفع الروؤو�س باحلق. هي التي  �سُل والف�سل، بها تقام الأ الأ

ع امل�سلمون بها قبل اأن ي�رسعوا بتجهيز ر�سول الله )�سلى الله عليه واآله و�سلم( ودفنه )�سلوات الله  �رَسَ

و�سالمه عليه(، على اأهمية ذلك وعظمته، وكل ذلك لعظم اخلالفة واأهميِتها حيث راأى كباُر ال�سحابة 

اأن ال�ستغال بها اأوىل من ذلك الفر�س الكبري: جتهيز )الر�سول �سلوات الله و�سالمه عليه(.

ي اتهام، واإعالن جهد ا�ستعادتها عقيدة  ي عمل، ودفع لأ ويح�رس مفهوم اخلالفة دائما كمربر لأ

ل ت�ستحق نقا�سا اأو اتهاما، فيذكر بيان لولية احلزب يف م�رس يف 25 مار�س 2004، وذلك يف معر�س 

وُيعمل  ُيدعى  اأن  تهمة  هي  »هل  قائال:  التحرير،  حلزب  النتماء  بتهمة  جمموعة  اعتقال  على  رده 

واحدة، وحاكمهم  رايتهم  واحد،  امل�سلمني على �سعيد  �سمل  اإقامتها، جتمع  الله  فر�س  دولة  قامة  لإ

واحد، خليفة يبايعونه على كتاب الله و�سنة ر�سوله، يجاهد بهم اأعداء الله، ويحكمهم مبا اأنزل الله؟ 

اأهذه تهمة يحاَكم امل�سلم عليها يف بالد امل�سلمني؟!« فطموح الولية طموح وحدوي اإ�سالمي ول يقف 

عند حدود م�رس، كما اأنه جهد اأوجب الله القيام به، مبا ل يحتمل اجلدل اأو الختالف معه، ح�سب 

ت�سور احلزب وولياته املتعددة.

 

�ض�ض املرجعية ملفهوم اخلالفة اأوال: االأ

عمدة  الأ متثل  التي  الفكرية،  �س�س  الأ من  عدد  على  التحرير  حزب  لدى  اخلالفة  مفهوم  يقوم 

يدولوجية لقيام هذه املفهوم، �سواء �رسعيته و�رسورته اأو اآلياته، ياأتي يف مقدمتها مفهوم احلاكمية  الأ

انطالقا  الغربية  للحداثة  الراف�س  واملوقف  �سالمي،  الإ للتخلف  التاآمري  والتف�سري  �سالم،  الإ ودار 

يف  كبري  ب�سكل  ومتجاورة  ماكن  الأ لتبدل  قابلة  �س�س  الأ وهذه  �سالمية.  والإ التاريخية  املرجعية  من 

لية التي يتعاطى بها مع خمتلف امل�ستجدات ال�سيا�سية يف العامل العربي  خطاب احلزب، بل اإنها متثل الآ

�سالمي.   والإ

�- مفهوم احلاكمية: 

�س�س املرجعية ملفهوم اخلالفة عند حزب التحرير، بل اإنه ميثل  ياأتي مفهوم احلاكمية يف مقدمة الأ

كرث تكرارا يف اأدبيات احلزب. ورغم اأنه يتخذ موقف  نظمة الو�سعية، املفردتني الأ مع �سده كفر الأ

خرى، التي يراها تفتقد لفقه احلركة الذي جاء به، اإل  �سالمية الأ القطيعة مع التيارات واحلركات الإ

مفهوم اخلالفة عند حزب التحرير
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�سا�س ال�رسعي الذي تتاأ�س�س عليه  اأنه ي�ستلهم منها- دون اإ�سارة غالبا – مفهوم احلاكمية، جاعال منه الأ

�رسورة ا�ستعادة اخلالفة. 

بغية  ميان،  الإ خطورة مفهوم احلاكمية يف م�سمونه فقط، ولكن يف موقعه �سمن مركز دائرة 

والكفر،  ميان  الإ بني  فارقا  ميثل  اأن  وم�ستخدموه  وا�سعوه  له  اأراد  حيث  للدين،  ال�سيا�سي  التف�سري 

ميان ب�سقوطها، يف موقفهم من احلكومات  جاعلني اإياه من اأ�سول الدين وركائز العقيدة، التي ي�سقط الإ

�سالمية.  واملجتمعات العربية والإ

�سالمية  الإ احلركات  لدى  احلاكمية  ملفهوم  احلديث  التاأ�سي�س  اأن  ال�سياق  هذا  يف  نذكر  اأن  ونود 

الثيولوجيا »علوم  مامة يف  التعاطي القدمي مع مبحث الإ احلديثة، مثل حزب التحرير،  يختلف عن 

الفرق  بني  �سجاليا  كان  القدمي  مامة  الإ مبحث  اأن  ذلك  التقليدية.  �سالمية  الإ الدين«  واأ�سول  العقيدة 

�سالمية التاريخية املختلفة، خا�سة يف موقفها من ال�سحابة والفتنة الكربى التي ن�ساأت بني �سيعة على  الإ

و�سيعة معاوية، كل ينت�رس لفريقه ويحدد �سيعته. حيث كان املوقف من ال�سحابة واإمامة امل�سلمني يج�سد 

�سالمية  ع�سب اخلالف بينهم. واأما احلاكمية احلديثة فهى م�سالة �سجال مع احلكومات واملجتمعات الإ

تاأتي  الناجية و�رسعيتها كاأهل احلق والعدل،  للفرقة  تاأ�سي�سا  القدمي  مامة  ككل، وبينما كان مبحث الإ

خري.  ول والأ ميان والعتقاد ذاتها يف املحل الأ احلاكمية املعا�رسة تاأ�سي�سا موؤول مل�ساألة الإ

ميان  الإ على  والرئي�س،  ول  الأ هدفه  اخلالفة  ا�ستعادة  من  يجعل  الذي  التحرير  اأقام حزب  وقد 

باحلاكمية، ولكنها تختلف عن حاكمية قطب واملودودي واإن تاأثرت بهما، باأنها اأ�سد انغالقا على م�سكل 

حلاح الفكري  خرين بدرجة كبرية. كما اأن الرهان والإ الدولة، بينما ل يغيب املجتمع والعامل عن الآ

اأو جتاوز،  باأي نقد،  اإليها  التوجه  التاريخي »العثماين« وعدم  على طهرية ومثالية منوذج اخلالفة 

�سائر احلركات  التحرير عن  اأكرث لدى حزب  يت�سح  التاريخ،  وكانها كانت منوذجا يوتوبيا خارج 

خرى، والتي ميتد رهانها الرئي�س على جتربة دولة املدينة ب�سكل رئي�س.   �سالمية الأ الإ

 يت�سح ما �سبق يف اأدبيات حزب التحرير ب�سكل كبري، حيث ترد كل ماآ�سي امل�سلمني وم�ساكلهم، 

ميان بالله وحده وحقه باحلاكمية«)11(.  �سالم، ولكن حتديدا »اإىل البعد عن الإ لي�س اإىل البعد عن الإ

ميان بالله ل يكتمل اإل بتحقق احلاكمية. وهو هنا ي�ستخدم نف�س القامو�س القطبي الذي  حيث ل يكتمل الإ

اأ�س�س لها يف العامل العربي. ويف تاأكيد احلزب هذا املفهوم، يبدو اأن الله اأوجب على امل�سلمني اأن يطبقوا 

�سالم تطبيقا �سامال يف جميع �سئون احلياة، واأن يحكموا به واأن يكون د�ستورهم و�سائر قوانينهم  الإ

�سالم كفرا«)12( ويذكر  اأحكاما �رسعية ماأخوذة من كتاب الله و�سنة ر�سوله... واعتبار عدم احلكم بالإ

بال�رسيعة  »اآمن  اإذا  اإل  موؤمنا  م�سلما  يكون  ل  امل�سلم«  اأن  النبهاين  الدين  تقي  ال�سيخ  احلزب  موؤ�س�س 

نها جاءت يف القراآن الكرمي، وجاء بها الر�سول- �سلي الله عليه و�سلم- واإل كان  �سالمية كلها، لأ الإ

كافرا«)13(. 

�سالمية لي�ست رغبة ت�ستاأثر بها النفو�س عن هوى، بل هي فر�س  ويوؤكد النبهاين اأن »الدولة الإ
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اأوجبه الله على امل�سلمني، واأمرهم اأن يقوموا به، وحذرهم عذابه اإن هم ق�رسوا يف اأدائه، »وي�سيف« 

وكيف ير�سون الله والعزة يف بالدهم لي�ست لله ول لر�سوله وللموؤمنني، وكيف ينجون من عذابه 

وهم ل يقيمون دولة جتهز اجليو�س وحتمي الثغور، وتنفذ حكم الله وحتكم مبا اأنزل الله«)14(. 

�- الوحدة والتوحيد: 

يج�سد منطق الوحدة، ذو الظالل  التاريخية الكثيفة قبل معاهدة �سايك�س بيكو، ومنطق التوحد من 

يدويولوجي الثاين الذي يقوم عليه ت�سور للخالفة وقيامها.  �سا�س الأ اأجل اإقامتها، الأ

قيام دولة  �سعيا مرحليا، نحو  املختلفة،  قطار  الأ التحرير يف  قيادات حزب  ومن هنا يعترب �سعي 

قاعدة، تنطلق منها اخلالفة التي توحد امل�سلمني، فالت�ستت والتفرق وغياب الوحدة الذي كانت توفره 

دولة اخلالفة، هو الداعي الواقعي ل�رسورتها يف هذا الفكر. 

مر لي�س يف قيام دول، واإمنا هو يف قيام دولة واحدة يف العامل  ومن هنا يقول النبهاين: »اإن الأ

مر لي�س يف قيام دولة، اأية دولة، ول يف قيام دولة اإ�سالمية وحتكم بغري ما  �سالمي كله، واإن الأ الإ

اأن حتمل  �سالمية املجردة دون  بالقوانني الإ اإ�سالمية وحتكم  الله، بل ول يف قيام دولة ت�سمى  اأنزل 

مر لي�س يف قيام دولة كتلك واإمنا هو يف قيام دولة  �سالم قيادة فكرية«. ثم ي�سيف قائال: »اإن الأ الإ

النفو�س  متغلغال يف  يكون  اأن  بعد  املجتمع  �سالم يف  الإ �سالمية عن عقيدة، وتطبق  الإ احلياة  ت�ستاأنف 

�سالمية اإىل العامل«)15(.  متمكنا من العقول وحتمل الدعوة الإ

�سالمية، ولكن ال�سعي لهذه الوحدة يقت�سي، كما  فاخلالفة عند حزب التحرير هي دولة الوحدة الإ

حزاب  كان يلح ال�سوفينيون القوميون كذلك، توحيد دفة املجتمع يف اجتاهها، وبالتايل ياأتي موقف الأ

ون�سية  املوؤامرة  وهاج�س  والت�سكك  بالعداء  مليئا  والفكرية  ال�سيا�سية  التعددية  من  دائما  التوحيدية 

الرف�س. 

وكما جند مقولت النقالب عند �سيد قطب واملودودي، جندها كذلك عند النبهاين و�سائر رموز 

�سالم، ويتحدث عن تطبيق راديكايل  احلزب، فهو مياهي ويطابق بني مفهومي اجلهاد والدعوة لالإ

لدين  خمالفا  دينا  يعتربها  التي  بالدميقراطية  احلزب  كفر  مع  خا�سة  النقالب،  يعد  بل  �سالم،  لالإ

قامة تلك اخلالفة. �سالم، هو ال�سبيل الوحيد لإ الإ

يجاد الدولة  �سالمية لإ ويعرب النبهاين عن هذا الفهم بقوله: » اإن الذين ي�سلكون طريق الدعوة الإ

البالد  يف  �سالمية  الإ احلياة  ل�ستئناف  طريقة  ليجعلوه  احلكم  اإىل  للو�سول  يعملون  اإمنا  �سالمية،  الإ

يقبلون احلكم املجزاأ مهما تنوعت  العامل، ولذلك تراهم ل  اإىل  �سالمية  الدعوة الإ �سالمية، وحمل  الإ

�سالم تطبيقا انقالبيا«)16(.  غراء، ول يقبلون احلكم الكامل اإل اإذا متكنوا به من تطبيق الإ و�سائل الإ

الكلي  اللتزام  على  يقوم  م�سمت،  مفهوم  التحرير  حزب  عند  لله  احلاكمية  اإن  القول  وميكن 

�سالمية، واإنه ما خال الن�س يكون كفرا، في�سري التاريخ ت�سورا  وال�سامل مبرياث التجربة التاريخية الإ

مفهوم اخلالفة عند حزب التحرير
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ميتافيزيقيا يقع فوق التاأويل و�سد جتاوزه، حيث ل ي�سح الختالف معه كذلك، فالدميقراطية كفر 

�سالمي  عند حزب التحرير، وهو يرى عدم جواز قيام اأي حزب اأو تكتل للم�سلمني على غري املبداأ الإ

اأو  اأو وطني  اأو قومي  ا�سرتاكي  اأو  �سيوعي  اأو  اأ�سا�س راأ�سمايل  يتكتلوا على  اأن  حيث »يحرم عليهم 

اأحزاب  اأو راأ�سمالية...فهي  اأو ا�سرتاكية  اأحزاب �سيوعية  اإقامة  اأو ما�سوين، ويحرم عليهم  طائفي 

�سالمية.  فكار واملبادئ غري الإ كفر وتدعو اإىل الكفّر)17(. فاحلاكمية تقع على الت�ساد من �سائر الأ

ميانية، مع مقولة اخلالفة  تتماهى اإذن يف اأدبيات حزب التحرير مقولة احلاكمية، ذات ال�سبغة الإ

تطبق  التي  �سالمية  الإ الدولة  بقيام  اإل  يتحقق  ل  اأولئك  وكل  �سالم،  الإ دار  مفهوم  مع  التاريخية، 

ال�رسيعة، حتى ولو كان امل�سلمون بعيدون اأخالقيا عن تعاليم وقيم هذا الدين. 

�سا�س، ولكنها اأزمة فكرية، ثم يختزل  فالنبهاين يرى اأن اأزمة امل�سلمني لي�ست اأزمة اأخالقية بالأ

�سالمية. وهو ما  ال�رسيعة الإ اأو دولة  الفكرية يف م�ساألة وحيدة هي غياب دولة اخلالفة  زمة  هذه الأ

خوان امل�سلمني، و�سخر من اأجل الرد على اأطروحتهم كتابه »التكتل  كان �سبب اخلالف بينه وبني الإ

احلزبي«، دون اأن يذكرهم بال�سم. 

ول على امل�سلمني،  وهو ما يعرب عنه النبهاين بقوله: »كان  من هنا فاإقامة هذه الدولة هو الفر�س الأ

اإل بالدولة،  �سالم وجودا موؤثرا  نه ل وجود لالإ �سالمية، لأ الدولة الإ اأن يقيموا  امل�سلمني  لزاما على 

�سالم«)18(.  ن بالدهم ل تعترب دار اإ�سالم اإل اإذا حكمتها دار الإ ولأ

�- متجيد الذاكرة: 

واقعية،  اإقليمية ودولية  اأي ظروف  متحديا  الدولة،  هذه  النبهاين على حقيقة و�رسورة  ويوؤكد 

التاريخ من واقع م�سابه ملا هم عليه  بامل�سلمني يف قرتات متعددة من  اأو حقائق تاريخية ترى ما حل 

ندل�س اأو القاهرة، يتعاىل  ن رغم وجودها وحتققها وهتاف املوؤمنني باأمري املوؤمنني يف بغداد اأو الأ الآ

ت بها جوانب  نها قد امتالأ حالم، لأ �سالمية خيال يداعب الأ النبهاين على كل ذلك قائال: لي�ست الدولة الإ

التاريخ، على مدى ثالثة ع�رس قرنا، فهي حقيقة، كانت كذلك يف املا�سي، وتكون كذلك يف امل�ستقبل 

ت  ن عوامل وجودها  اأقوى من اأن ينكرها الزمن، اأو يقوى على  م�سارعتها، وقد امتالأ القريب، لأ

التمجيد  هذا  مثل  �سالم«.  الإ ملجد  املتعط�سة  �سالمية  الإ مة  الأ اأمنية  وهي  امل�ستنرية،  العقول  اليوم  بها 

ن�ساب،  للذاكرة، وهو اإن �سئنا الدقة تفكري بدائي ي�سبه اأ�سلوب املفاخرة واملنافرة اجلاهلي يف التفاخر بالأ

�سل الذي  جداد يف مراحل خمتلفة من تاريخها، ولذلك  التع�سب لالأ اأودى ببع�س الثقافات لعبادة الأ

احلا�رس  دفة  يوجه  له  ومالكا  التاريخ  فوق  التاريخ،   من  خروجه  بعد  وياأتي،  ال�رسعية  كل  ميثل 

وامل�ستقبل، مع تكفري كل مقولة جتاوزه. 

احلايل،  احلزب  اأمري  يقول  اخلالفة،  بعودة  اإل  للنا�س  اأخرجت  اأمة  خري  يعودوا  لن  فامل�سلمون 

وا ال�سري معنا لنقيَم اخلالفة من جديد،  م�س وجهنا لكم نداًء ِلَتُغذُّ مة يف ذكرى اخلالفة:« بالأ خماطبا الأ

هاين ن�ضريه
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خرة. وجهنا لكم نداًء يدعوكم اإىل اتباع ال�سبيل القومي  ْهنا لكم نداًء يدعوكم اإىل عز الدنيا وعز الآ َوجنَّ

وا معنا وجتتهدوا، فال يهداأَ لكم بال حتى ُترفع رايُة الُعقاب، رايُة  دُّ وال�رساط امل�ستقيم. ناديناكم اأن جَتِ

عايل اإىل عنان ال�سماء، فتعودوا خري اأمة اأخرجت  ر�سول الله �سلى الله عليه واآله و�سلم لتخفق يف الأ

للنا�س.«)19(. 

ثمة اإحلاح هنا على متجيد الذاكرة دون اأدنى م�ساءلة لها :»اأمل تكِف خم�س وثمانون �سنًة من الوقوع 

يجاد اخلليفة وبيعته، باأن يتوب ويثوب، ويعمَل مع العاملني؟ اأمل يقل الر�سول  ثم ملن مل يعمل لإ يف الإ

�سلى الله عليه واآله و�سلم: »ومن مات ولي�س يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية« ثم اأمل ياإِن للذين اآمنوا 

اأن تخ�سع قلوبهم لذكر الله وما نزل من احلق؟ اأمل تكِفِ خم�س وثمانون �سنًة من ال�سياع وعدم وجود 

يتام على مائدة اللئام، اأمل تكِف تلك ال�سنون لن�سحَو ون�ستيقظ؟«)20(.  اخلـالفة حتى اأ�سبحنا كالأ

�- التف�ضري ال�ضيا�ضي للدين: 

التي متثل احلل  �سالمية،  الإ الدولة  اإقامة  التحرير على مقولة اخلالفة و�رسورة  بتمركز حزب 

لكل امل�ساكل، يختزل الدين، كل الدين، يف �سكل تاريخي للدولة، مل يرتك فيها النبي- �سلي الله عليه 

مور قطعية الثبوت  و�سلم- ن�سا، ولي�س فيها ن�س قراآين وا�سح، بل يهمل يف هذه الدعوة كثريا من الأ

اأجلاأ احلزب، خا�سة  ما  الفقهاء، وهو  تعبري  بال�رسورة، على حد  الدين  املعلومة من  اأو  والدللة، 

�سالح الفكري واملفاهيمي، اإىل عملية ت�سيي�س كامل ل�سائر اأمور الدين  وهو حزب يلح على اأهمية الإ

و�سئونه. 

للطريقة  خمالفة  �سالمية  الإ الدولة  اإقامة  مو�سوع  يف  »اأُطروحات  بعنوان  للحزب  ر�سالة  ففي 

وىل حول م�ساألة القت�سار يف الدعوة  ال�رسعية« والذي �سمنه احلزب اأربع �سبهات رئي�سية، تاأتي الأ

على احلكام واملالأ املحيط بهم، وتاأتي ال�سبهة الثانية حتت عنوان »القول باأن العبادة هي املطلوبة ولي�س 

ن�سان«  �سالمية« ويرد احلزب على هذه ال�سبهة باأن »العبادة ت�سمل كل اأعمال الإ قامة الدولة الإ العمل لإ

�سالم،  ويرى احلزب اأن عبادة امل�سلم تكون ح�سب الواقع الذي يعي�س فيه، واأن »الدعوة اإىل اإقامة الإ

وي�ستدعي  بالله«،  يوؤمن  به من  ويقوم  الله جتب طاعته.  اأوامر  اأمر من  الله هي  اأنزل  واحلكم مبا 

�سالم و�رسعيته، مبا اأن امل�سلمني اليوم يعي�سون يف  احلزب مفهوم الكفر قائال عن �رسورة تاأويله لالإ

�سالمية، فاإّن الدعوة اإىل اإقامة  اأنظمة كفر ل ت�ستمد اأحكامها من عند الله، ول يحيا امل�سلم فيها احلياة الإ

اإليها الهمم، وتبذل لها اجلهود«)21(. ثم يدعو  الدين تكون دعوة اإىل عبادة الله، يجب اأن تن�رسف 

احلزب اإىل ربط دعوته مب�سكالت الع�رس، وم�سكالت الع�رس ل حتتوى �سيئا مما  ميكن اأن يتحدث 

عنه اأبناء الع�رس، مثل الدميقراطية اأو املواطنة، اأو احلريات اأو التنمية، هذه املفردات احلديثة التي 

�سالمية، مل ياأن بعد اأوان اخرتاقها خلطاب حزب التحرير،  اخرتقت خطاب كثري من احلركات الإ

�سالمية. فم�سكالت الع�رس تتحد عنده يف  الذي ين�سط يف اأوربا والغرب اأكرث من ن�ساطه يف البالد الإ

مفهوم اخلالفة عند حزب التحرير



6�

العدد 48رواق عربي

مقولة واحدة هي عودة اخلالفة، اأو ح�سب تعبري احلزب نف�سه »تتمثل جميعها بالدعوة اإىل ا�ستئناف 

اإقامة الدولة  �سالمية، حيث تتحقق عبادة الله على اأكمل �سورة. ولذلك كانت الدعوة اإىل  احلياة الإ

�سالمية هي دعوة اإىل اإقامة الدين«)22(.  الإ

ولكن رغم تطابق منطلقات حزب التحرير مع اأطروحات جماعات ال�سلفية اجلهادية، تظل هناك 

مفا�سلة بني احلزب وبني هذه اجلماعات، حيث يرف�س احلزب كافة اأ�سكال العنف الدموي واملواجهة 

نظمة، فهو يجاهد جهادا غري مادي، واإن اأيد ممار�سات بع�س جماعات العنف، ومل  امل�سلحة مع الأ

نظمة الكفرية،  يتحفظ جتاهها كما جند يف ثناء احلزب على املقاتلني واملجاهدين يف العراق وحماربي الأ

عنف  باأحداث  عنا�رسه  بع�س  قيام  رغم  دعوته،  مرحلية  على  بناء  للعنف  الراف�س  موقفه  وياأتي 

متعددة، كما جند يف حادث العتداء على وزير اخلارجية امل�رسي ال�سابق اأحمد ماهر �سنة 2003، اأو 

قيام بع�س عنا�رس احلزب يف ولية باك�ستان واأوزبك�ستان با�ستهداف بع�س امل�سالح احلكومية. 

ويظل رهان حزب التحرير ب�سكل رئي�س على العنف بعيدا، مرحبا بالنقالبات ماأمونة النتائج، 

ففي بيان للحزب تعليقا على جمزرة بيت حانون يف الرابع من نوفمرب عام 2006 يدعو اجليو�س امل�سلمة 

للثورة على حكامها غرية على اأعرا�س امل�سلمني، خماطبا هوؤلء بقوله: » اأمل ياأن لكم اأن تخرجوا من 

طوق هوؤلء احلكام الذين اأوردوكم موارد الذل والهوان بدل اأن يحركوكم للقتال يف امليدان؟ كيف 

موات على احلدود مع فل�سطني، وهم يرون  ردن و�سوريا ولبنان يف �سمت الأ يقف جنود م�رس والأ

اإىل  ر�سال ثلة من حر�س احلدود  باأعينهم ن�ساء امل�سلمني يالحقهن يهود؟ ت�ستاأذن م�رس دولة يهود لإ

جزء رفح التابع مل�رس لتمنع هذا اجلزء من ن�رسة اإخوانه �ساكني جزء رفح التابع لفل�سطني بدل اأن 

هل فل�سطني �سد وح�سية يهود وبط�سهم«)23(. يكون هوؤلء اجلند ن�رسًة لأ

اإليهم قائال:« حـزب  نظمة احلاكمة بالكافرة ويدعو اجليو�س يف ختام خطابه  وي�سف احلزب الأ

وائل  الأ الرا�سدون، والقادُة  فيكون  الرا�سدة...  عادة اخلـالفة  لتقوموا معه لإ ي�ستن�رسكم  التحريـر 

امراأة  طرف  مي�س  اأن  على  ظامل  اأو  كافٌر  يجروؤ  لن  وعندها  والفاحت...  الدين  و�سالُح  واملعت�سُم 

ب�سوء وينجو بنف�سه، ناهيك عن مالحقتها بالر�سا�س، ومن َثمنَّ تعودون كما كنتم خري اأمة اأخرجت 

ن  اأنه يرف�س يف الآ للنا�س«)24(. ولكن املوقف الر�سمي للحزب يظل �سد م�ساألة اجلهاد املادي، مع 

نف�سه و�سائل العمل ال�سيا�سي الدميقراطي، ويكفر النبهاين وعبد القدمي زلوم وعطاء اأبو الر�سته ممار�سة 

العمل الربملاين، باعتباره دميقراطية والدميقراطية كفر، دون اأن يحدد لنا طريقا وا�سحا خمتلفا عن 

حلاح على �رسورة اخلالفة لدى اجلماهري وحماولة جذب املالأ من النا�س  كل ذلك، �سوى ا�ستمرار الإ

اإليها.  

يرى حزب التحرير اأن العنف وارد �سد اخلليفة، الذي يكون« اإمامًا مببايعة امل�سلمني له. وكانت 

�سالم واأمانها باأمان امل�سلمني. وامل�سلمون  مام هي دار اإ�سالم، اأي حتكم بالإ الدار التي يحكمها هذا الإ

يف هذه احلالة ماأمورون بطاعته فاإن حدث وفّرط هذا احلاكم مبا اأنزل الله، واأخذ يحكم علنًا باأحكام 
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الكفر، ولو بحكم واحٍد، من غري اأن يكون معه حتى ول �سبهة دليل فاإن امل�سلمني ماأمورون مبنابذته 

بال�سيف على ذلك«)25(.

اأما احلكام احلاليني فينطبق عليهم حكم حاكم دار الكفر عند حزب التحرير، ويعرب احلزب عن 

بًا  اإمامًا للم�سلمني واإن كان حاكمهم، ولي�س من�سنَّ موقفه منه يف اأن«  واقعه يختلف متامًا : فهو لي�س 

�سالم يف حياتهم واإن  عليهم تن�سيبًا �رسعيًا، كما هو مطلوب �رسعًا، ومل يتعهد اأ�ساًل باإقامة اأحكام الإ

كان فر�سًا عليه. كذلك فاإننا اإذا نظرنا اإىل واقعنا فاإننا �سنجد اأنه ل يكفي حمل ال�سالح يف عملية التغيري. 

�سالم، فمن �سيقوم باأعبائه. اإنه يحتاج اإىل رجال دولة  واإن امل�ساألة تتعدى تغيري احلاكم اإىل احلكم بالإ

اإىل مال و�سالح وتدريب وهذا  امل�سلح يحتاج  اإن »العمل  ثم ي�سيف  اإ�سالمي«،  �سيا�سي  واإىل و�سط 

يرهق قدرة احلركة، فيغريها باللجوء اإىل الغري، وهذا هو اأول �سبيل ال�سقوط«)26(. 

5- نظرية املوؤامرة: 

الثقافة  اأنتجتها  التي  �سالمية،  الإ املفردات غري  لكل  للغرب وحده، ولكن  لي�س  العداء  تر�سيخ  اإن 

�س�س  �سالمي، اأ�سا�س مهم من الأ الغربية، حتى ولو وجدت لها حوامل �سبيهة من الرتاث العربي والإ

يدولوجية ملفهوم اخلالفة عند حزب التحرير. فمثل هذا احلزب ي�سعى لتحقيق منوذج تاريخي يوحد  الأ

اأو  اأو الدميقراطية  ن�سان  مة يف �سخ�س حاكم واحد، ل ميكن له التعاطي مع مفردات كحقوق الإ الأ

مفاهيم   « كلها  فهي  تف�سريا،  وباملوؤامرة  دينا،  بالكفر  و�سمها  على  ي�رس  بل  احلريات،  اأو  التعددية 

�سالم وتركيز احل�سارة الغربية« كما  ذكر احلزب يف عنوان اأحد كتبه)27(. والذي  خطرة ل�رسب الإ

�سالم للحياة  اأن »اإعادة الإ يوؤكد احلزب يف مقدمته على مركزية واأبدية مقولة اخلالفة، حيث يرى 

كمبداأ عاملي، وكنظام �سيا�سي، حتمله دولة اخلالفة للنا�س كافة، اأمر قد تاأكد، لي�س للم�سلمني العاديني 

�سالم، الذين ما فتئوا يتاآمرون على هذا الدين وعلى هذه  عداء الإ �سالمية، ولأ مة الإ فح�سب، بل ولالأ

مة«)28(.  الأ

ديان، ومفهوم العوملة  ومن املفاهيم التي يراها احلزب جزءا من هذه املوؤامرة، مفهوم حوار الأ

ديان »اإن  �سولية، ويقول احلزب مثال عن مفهوم حوار الأ رهاب والأ بل واأي�سا مفهوم الو�سطية والإ

نها  �سالم، لأ ديان التي يروج لها اليوم هي فكرة غربية خبيثة دخيلة، ل اأ�سل لها يف الإ فكرة حوار الأ

ديان، بل تدعو اإىل اإيجاد دين جديد ملفق، يعتنقه امل�سلمون بدل  تدعو اإىل اإيجاد قوا�سم م�سرتكة بني الأ

ن اأ�سحاب الفكرة والداعني لها هم الكفار الغربيون«)29(، األي�س هذا ما ميكن اأن نطلق  �سالم، لأ من الإ

عليها هذيان التفكري باملوؤامرة!!. 

ويف نف�س ال�سياق ياأتي احلديث عن الدميقراطية كنظام كفر، وقد و�سع عبد القدمي زلوم يف ذلك 

كتابا كان عنوانه حكما كما يلي: »الدميقراطية نظام كفر يحرم اأخذها اأو تطبيقها اأو الدعوة اإليها«)30( 

فكل هذه  موؤلفاته،  العديد من  بالدميقراطية، ويعرب احلزب عن ذلك يف  ميان  الإ موؤكدا على كفرية 

مفهوم اخلالفة عند حزب التحرير
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�سالم، حتى  الإ اأنها ل تخالف  للم�سلمني« و�سوقوها على  فكار جزء من موؤامرة، حيث »زينوها  الأ

�سالم، كالدميقراطية واحلرية والتعددية وال�سرتاكية، وغريها،  اعتربها بع�س امل�سلمني اأنها من الإ

�سالمية ونعتوها بانها اأفكار غري ح�سارية، ول ت�سلح لهذا الع�رس  فكار الإ بينما �سنعوا على بع�س الأ

كاجلهاد واحلدود...«)31( 

�سالم«  مريكية على الإ وهو ما اأكده احلزب يف عدد من موؤلفاته التي �سدرت با�سمه، مثل »احلملة الأ

فاأمريكا  واملوت.  احلياة  وبني  والباطل  احلق  بني  لة  املفا�سَ اأوان  »اآن  قد  اأنه  مقدمته  يف  جاء  والذي 

والغرب الكافر، وحكامكم، وَمن حولهم من �سيا�سيني ومفكرين ورجال اقت�ساد واإعالم وغريهم من 

امل�سبوعني بالراأ�سمالية واملفتونني بطريقتها يف العي�س، وكل املنادين بالدميوقراطية والتعددية وحقوق 

ن�سان و�سيا�سات ال�سوق يف خندق واحد هو خندق الباطل، والواعون املخِل�سون من َحَملة الدعوة  الإ

�سالمية يف خندق احلق)32(.  مة الإ �سالمية ومعهم كل الغيورين على دينهم من اأبناء الأ الإ

القانون املدين”، والذي ي�سفه موؤلفه  “نق�س  الداعور يف كتابه  اأحمد  ال�سيخ  اأي�سا  يوؤكده  وهو ما 

اأفكار الغرب واأنظمته وت�رسيعاته، ممن  اأ�رستهم  ولئك الذين  همية مبكان لأ “من الأ يف مقدمته باأنه: 

واقعه  انك�ساف  من  -بالرغم  اإكبار  نظرة  اإليه  ينظرون  زالوا  ول  باأفكاره،  وا  وُغذُّ بثقافته،  تثقفوا 

اأنظمته  اأفكار الغرب، وف�ساد  على حقيقته- لرفع الغ�ساوة عن عقولهم وقلوبهم، حتى يدركوا ف�ساد 

كفر،  اأفكار  اأّنها  ويدركوا  وعفنها،  عنده-  والعتزاز  الفخر  مو�سع  هي  التي  ة  -خا�سّ وت�رسيعاته 

�سالم وت�رسيعاته تناق�سًا كليًا”)33(.  واأنظمة كفر، وت�رسيعات كفر تتناق�س مع اأحكام الإ

ثانيا: مفهوم اخلالفة واخلطاب ال�ضيا�ضي حلزب التحرير

النبهاين  عرفه  فيما  نرى  كما  كذلك  تفا�سيله  اأتت  ودوغمائيا،  م�سمتا  اخلالفة  مفهوم  اأتى  وكما 

مب�رسوع الد�ستور الذي يحدد مهام دولة اخلالفة واأجهزتها املختلفة، الذي اأورده ملحقا يف اآخر كتابه 

اأدبيات  يف  يعرف  ما  غياب  مالحظة  وميكننا  �سالمية«.  الإ »الدولة  كتابه  وكذلك  �سالم«  الإ »نظام 

ال�سيا�سة مبفهوم »املواطنة« كلية، ففي املادة)26( من هذا امل�رسوع يوؤكد على اأنه ل حق لغري امل�سلم 

الـ)34( يوؤكد م�رسوع الد�ستور على �سمولية وتوتاليتارية  اأو اختيار اخلليفة، ويف املادة  يف انتخاب 

مة هي التي تن�سب اخلليفة ولكنها ل متلك عزله، متى مت انعقاد بيعته على عقد  الدولة، فرغم اأن »الأ

�رسعي«)34(، كما يتاأكد هذا امللمح يف املادة التالية، حيث تتحد كل ال�سلطات يف يد اخلليفة، ويغيب مبداأ 

فهو ميلك جميع  الدولة،  هو  املادة 35 جند »اخلليفة  ن�س  فح�سب  ال�سلطات،  بني  بالف�سل  يعرف  ما 

ال�سالحيات على جميع الدولة، ول جتوز خمالفتها«. 

ورغم اأن التجارب التاريخية تثبت ا�ستعانة عدد من اخللفاء بغري امل�سلمني يف اإدارة �سئون الدولة، 

موية مثل �رسجون الذي كان وزيرا ملعاوية، والوزير واحلاجب  حتى كان منهم الوزير يف الدولة الأ

يف الدولتني العبا�سية والفاطمية اإل اأن حزب التحرير يحرم اأي وليات  عامة اأو �سبه عامة على غري 
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بطانة  من  واأي رجل  التنفيذ،  معاون  م�سلما، وكذلك  يكون  اأن  ينبغي  التفوي�س  فمعاون  امل�سلمني، 

مة ع�سوية فاعلة وتقف فقط عند اإظهار ال�سكوى من  اخلليفة، بل حترم عليهم كذلك ع�سوية جمل�س الأ

�سالم!!، ح�سب ن�س املادة 101 و 102. وتن�س املادة 103 على  ظلم احلكام، اأو من اإ�ساءة تطبيق الإ

اأن » ال�سوري حق للم�سلمني فح�سب ول حق لغري امل�سلمني يف ال�سورى، واأما اإبداء الراأي فاإنه يجوز 

جلميع اأفراد الرعية م�سلمني اأو غري م�سلمني«)35(. 

وتاأتي الدولة يف باب اجلهاد، اأمة حربية ولي�ست اأمة دعوة، فكل اأفرادها ح�سب املادة 56 »كل 

رجل م�سلم يبلغ من العمر خم�سة ع�رس عاما، فر�س عليه اأن يتدرب على اجلندية ا�ستعدادا للجهاد، 

مة جي�س احتياط ح�سب املادة 57. وهذه ال�سمولية متتد  واأما التجنيد فهو فر�س على الكفاية« كل الأ

حتى يف الق�ساء الذي مق�سده حتقيق العدالة حيث ل توجد حماكم ا�ستئناف ح�سب ن�س املادة)74(. 

�سل يف عمل املراأة »اأنها اأم اأو مربية وهي عر�س يجب اأن ي�سان«  وهذا الد�ستور يرى اأن الأ

وكذلك مينع الختالط بينها وبني الرجل يف اأي مكان ح�سب املادتني )108(، )109(. 

ومن عجائب هذا الد�ستور يف موقفه من �سيا�سة التعليم هو تاأكيده يف املادة 165 على اأن »يكون 

�سالمية« ثم يذكر يف املادة 172 على اأن وحدانية  �سا�س الذي يقوم عليه منهج التعليم هو العقيدة الإ الأ

هلية ما دامت مقيدة  منهاج التعليم هذا« حيث ل ي�سمح مبنهاج غري منهاج الدولة، ول متنع املدار�س الأ

مبنهاج الدولة، قائمة على اأ�سا�س خطة التعليم، متحققة فيها �سيا�سة التعليم وغايته« ويوؤكد على »األ 

قليات الدينية  اأن الطوائف والأ األ يعني ذلك  اأو لون«،  اأو عن�رس  اأو مذهب  اأو دين  تخت�س بطائفة 

�سالمية ح�سب هذا الد�ستور.  �سا�س ال�رسيح على العقيدة الإ خرى �ست�سطر لتدري�س منهج قائم بالأ الأ

املادة  ح�سب  الدولة  مهمة  من  فجزء  ممنوعة،  املعار�سة  تكون  هذه  اخلالفة  دولة  مثل  ويف 

املوؤامرات اخلبيثة،  الزائفة، وف�سح  ال�سيا�سات  الدول، وبيان خطر  180»اجلراأة يف ك�سف جرائم 

والداخلي   اخلارجي  ال�رساع  منطق  ال�سيا�سية«  �ساليب  الأ اأهم  هو من  امل�سللة،  ال�سخ�سيات  وحتطيم 

وهاج�س املوؤامرة يوجه كل توجهات دولة اخلالفة احلديثة التي يب�رس بها حزب التحرير.

اأن »املنظمات  ويرف�س د�ستور هذه الدولة املنظمات الدولية ح�سب مادته 186 التي تن�س على 

اأن  للدولة  يجوز  ول  �سالم،  الإ اأحكام  غري  اأحكام  تطبيق  اأو  �سالم،  الإ اأ�سا�س  غري  على  تقوم  التي 

النقد  و�سندوق  الدولية،  العدل  وحمكمة  المم،  هيئة  مثل  الدولية  كاملنظمات  وذلك  فيها،  ت�سرتك 

قليمية مثل اجلامعة العربية«)36(. الدويل، والبنك الدويل، وكاملنظمات الإ

اأنها ل تطرح  اأ�س�سه وموؤ�س�ساته، ومن العجيب  فهذه الدولة يف �رساع مع العامل، وترف�س كل 

خرين متى تعاطوا معه.  بدائل على م�ستوى الفكر اأو الواقع ملثل هذا العامل، ولكن حتاكم الآ

من هنا كان موقف احلزب العنيف من اتفاق مكة الذي مت بني حركتي حما�س وفتح حتت رعاية 

من امللك عبد الله بن عبد العزيز، فقد �سماه احلزب يف بيانه ال�سادر يف 9 فرباير �سنة 2007 بعنوان 

القمم  بقرارات  اللتزاَم  فتح وحما�س  الكارثـة«. وعنوان فرعي هو»اإعالُن  رئي�سي هو »التـفـاق 

مفهوم اخلالفة عند حزب التحرير
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العربية والحرتاَم للقرارت الدولية ولتفاقيات املنظمة، وكل هذه تعرتف بدولة يهود« هذا التفاق 

�سقاء يف فل�سطني، ومل يتحفظ جتاهه ويرف�سه �سوى حزب التحرير وتنظيم  الذي كان حقنا لدماء الأ

مين الظواهري ا�ستخدم نف�س املنطق واخلطاب ! فحزب التحرير راأى اأن  القاعدة ممثال يف خطاب لأ

» التوقيع على التفاق املذكور هو كارثة« وذلك لثالثة اأ�سباب رئي�سية هي:

عت يف ال�سهر احلرام ويف البلد احلرام. 1- اأنها ُوقِّ

2- اأَْن �سنعوا لها عمليَة )اإخراج( بت�سعيد اقتتال اأهل ال�سلطة واأهل احلكومة و�سفك الدماء الربيئة 

دخال الرعب يف قلوب اأهل فل�سطني ليقبلوا بالتفاق الكارثة حقنًا للدماء. لإ

د اإجرامها يف حفريات  قرار والعرتاف بدولة يهود يف الوقت الذي هي فيه ت�سعِّ 3- اأَْن جاء هذا الإ

ق�سى وق�سمه بالتدريج على مراأى وم�سمع من احلكام وال�سلطة، وبدًل من حتريك اجليو�س  امل�سجد الأ

عون التفاقيات التي تن�س على »اللتزام والحرتام« بقرارات ُتِقرُّ كيان يهود  ق�سى يوقِّ لن�رسة الأ

يدولوجية ملفهوم اخلالفة ومنوذجها  �س�س الأ ق�سى، املرتكب للمجازر فيه! هكذا تتبدى الأ املغت�سب لالأ

�سقاء، الذي  يف خطاب وتوجهات حزب التحرير من ق�سية جتاهل اأ�سلها وهو وقف ال�رساع بني الأ

خر،  مل يقف ليقراأه فقط قراءة �سمولية تقوم على هاج�س املوؤامرة وعلى رف�س اأي حوار يعرتف بالآ

رغم اأن وجوده حقيقة، وقبل كل ذلك يتجاهل اإمكانياته وقدراته الذاتية. 

من  يتخدها  التي  ال�سيا�سية  املواقف  كذلك  ت�سكل  للخالفة  احلزب  مفهوم  �سكلت  التي  �س�س  الأ فهذه 

حداث ال�سيا�سية املختلفة، ففي بيان للحزب جتاه القمة العربية التا�سعة ع�رس التي عقدت يف الريا�س  الأ

هم بني القمم العربية خالل  يف 29 مار�س �سنة 2007 جند احلزب يلح يف اتهام القمة التي تعترب الأ

املوقف  الوفاق يف  قدر عال من  الكلمة وحتقيق  ا�ستطاعته من جمع  خرية مبا  الأ عاما  اخلم�سة ع�رس 

جلنة  وت�سكيل  �رسائيلي،  الإ امللعب  يف  الكرة  وو�سع  الفل�سطينية،  الق�سية  حل  من  العربي  ال�سيا�سي 

متابعة لتفعيل الق�سية دوليا، باأنها �سنيعة اأمريكية، حيث اأتى البيان موؤكدا اأن »اأمريكا )َتْعِقُد( موؤمتـر 

جهاز على ق�سايا امل�سلمني وبخا�سة فل�سطني«.  القمة العربي يف الريا�س! لالإ

اإن ا�ستقراء مواقف احلزب من اأي اأزمة عربية اأو اإ�سالمية، �سواء جتلى هذا املوقف يف ن�رسات 

كل  حيث  موؤامرة  هناك  اأن  هو  لهما  ثالث  ل  اأمرين  على  رهانا  تاأتي  العامة،  اإمارته  اأو  ولياته 

على  خارجية  موؤامرة  من  جزءا  به  يقومون  ما  يكون  وبالتايل  غربية،  �سنائع  العربية  احلكومات 

�سالمية التي ترومها.  �سالم وامل�سلمني، والثاين اأنه ل حل اإل باخلالفة واإقامة الدولة الإ الإ

هاين ن�ضريه
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خري. خا�سة،  ول والأ يبدو الهتمام بالفكر ال�سيا�سي ال�سيعي كما لو اأنه اهتمام مو�سمي يف املقام الأ

يراين يف املنطقة العربية من ناحية، وانت�سار حزب الله على اإ�رسائيل يف حرب  بعد تنامي النفوذ الإ

اإىل احلكم وبعث احللم  اأحمدي جناد  حداث و�سول  ثانية. وقد �سبق هذه الأ ناحية  متوز 2006 من 

�سالمي. �سالمية اإىل مناطق اأخرى من العامل الإ اخلميني القدمي باإمكانية ت�سدير الثورة الإ

ويكفي اأن يراجع املرء ع�رسات العناوين املوؤَلفة واملرتجمة عن ال�سيعة والت�سيع حتى يدرك حجم 

النقلة النوعية التي حدثت اإزاء هذا املو�سوع. غري اأن اأغلب هذه املو�سوعات كانت حم�سورة �سمن 

امتاز  كما  القادم،  ال�سيعي  واخلطر  الت�سيع  تنامي  من  التحذير  قبيل  من  حمددة  وف�ساءات  قطاعات 

عدة  النقا�سات  هذه  من  القلب  يف  كان  هذا،  كل  ورغم  بداع.  الإ وهام�سية  الطرح  ب�سذاجة  بع�سها 

ال�سيعي، وا�ستح�رست من قلب  ال�سيا�سي  الفكر  القول بحتمية مراجعة  اإىل  درا�سات ممتازة خل�ست 

�س�س التي تقوم عليها  املوروث التاريخي نقولت وا�ست�سهادات وا�ستنتاجات اأف�ست اإىل اإنكار اأهم الأ

نظرية »ولية الفقيه« من قبيل اإنكار وجود املهدي املنتظر.

ي�سم هذا امللف الذي بني اأيدينا ثالث مقالت تعني كل واحدة منها با�ستك�ساف وا�ستجالء اأحد اأهم 

فيما يبحث  ال�سيعي،  الفكر  اإ�سكالية احلرية يف  اأولها ببحث  ال�سيعي، فيعني  ال�سيا�سي  الفكر  املفاهيم يف 

ثانيها مفهوم النتخابات يف الفكر ال�سيعي املعا�رس، ويهتم ثالثها ببحث مفهوم الت�سيع ال�سيا�سي بطبقاته 

تطور الفكر ال�ضيا�ضي ال�ضيعي املعا�ضر

قراءة فى ثالثية: »احلرية، االنتخاب، الت�ضيع ال�ضيا�ضي«
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الثالث: الت�سيع مبعنى الولء والنتماء، والرحتال القائم ما بني النظريتني ال�سيعية وال�سنية يف ال�سياق 

فقهاء  مقابل  يف  ال�سيعة  فقهاء  متاأ�س�س  واأخريا  الثانية،  على  وىل  لالأ فيه  الغلبة  تكون  والذي  ال�سيا�سي 

ال�سلطة يف التجربة ال�سنية.

   

مدير التحرير         

مقدمة امللف
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غالل  القيود والأ اإىل احلرية والنعتاق من  النزوع  يعد 

وجوده  يف  والعميقة  �سيلة  الأ النزعات  من  ن�سان،  الإ لدى 

طالق اإذا قلنا اإن حياة  الطويل. ولن نكون خمطئني على الإ

ن�سان ال�سوي كلها، هى مبثابة البحث امل�ستمر عن معنى احلرية املتاأ�سل يف وجوده وكيانه، واملتجذر  الإ

ن�سانية. يف خمتلف م�ستويات جتربته الإ

ومن ثم، فاإن كل املعطيات الوجدانية والدينية واحل�سارية، اإمنا تدفع نحو العتقاد احلازم، باأن 

اإن�سانية املرء ل تتحقق بالكامل اإل  اإن�سانية هي من �رسورات الوجود واحلياة، واأن  احلرية كحاجة 

عبارة عن  ال�سوية، هي يف جوهرها  ن�سانية  الإ الثقافة  اإن  القول  اأخرى ميكن  باكت�سابها. ومن جهة 

�سوت الوعي باحلرية، وو�سيلة اكت�ساف املفارقات العميقة يف اأي كيان اجتماعي، من جراء غياب اأو 

تغييب احلرية يف م�ستوياتها املتعددة.

و�سعيه  امل�ستميت  وكفاحه  باإرادته  ن�سان  الإ ينجزها  واإمنا  توهب،  ل  دائما  ن�سانية  الإ واحلريات 

احلثيث يف �سبيل حتقيقها وحفظ كرامته. ويخطئ البع�س حني يعتقدون اأن احلريات توهب، فيما هي 

بحاجة اإىل وعي وبناء للذات وفق قيمها ومبادئها.

جذر احلرية:

هواء وال�سهوات التي تدفعه اإىل اخل�سوع والن�سياق  ن�سان من كل ال�سغوطات والأ اأن يتحرر الإ

ن�سان، ويتوا�سل بحب  ميان بالله عز وجل قلب الإ وراءها، فذلك هو جذر احلرية. فحينما يغمر الإ

�سياء التي تناق�س م�سمون هذه  واختيار مع القوة املطلقة، تنمو لديه القدرة على النعتاق من كافة الأ

* كاتب سعودي، مدير حترير مجلة الكلمة.

 �ضوؤال احلرية

 فى الفكر ال�ضيعي املعا�ضر

محمد محفوظ*
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�سياء حا�رسة عند املوىل، ل يغيب عن علمه �سيء، فال جمال لختباء  ن كل الأ ن�سانية. ولأ احلرية الإ

ن�سان عن الله يف اأي عمل يخفيه، اأو �رس يكتمه اأو خطاأ ي�سرته. الإ

كرم،  الأ النبي  كراه، ودعت  الت�سلط وال�سيطرة والإ القراآنية �سد كل من  يات  الآ من هنا وقفت 

قناع وحركة حرية الفكر والتعبري. ويف  بالغ والإ عليه ال�سالة وال�سالم، اإىل التحرك يف اأجواء الإ

هذا يقول تعاىل: ] وقل احلق من ربكم فمن �ساء فليوؤمن ومن �ساء فليكفر[.)1(.

ر اإمنا اأنت مذكر ل�ست عليهم مب�سيطر[)2(. وقال اأي�سا: ]اأفاأنت تكره النا�س  وقال عز من قائل: ]فذكِّ

حتى يكونوا موؤمنني[)3(. 

ن�سان وكرامته وحتميه يف   واحلرية، بكل ما حتمل من معاين اإن�سانية نبيلة وقيم تعلي من �ساأن الإ

كراه، هي بوابة الر�سد وو�سيلته يف اآن.  ق�ساء والنبذ والإ الوقت نف�سه من كل نزعات ال�ستفراد والإ

ن�سان من الغي، وتخلق حقائق ال�ستم�ساك بالعروة الوثقى. وهي التي تخرج الإ

ويف هذا يقول تعاىل: ]ل اإكراه يف الدين قد تبني الر�سد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويوؤمن بالله 

فقد ا�ستم�سك بالعروة الوثقى ل انف�سام لها والله �سميع عليم [ )4(.

ن�سان بالله امل�سدر  �سالمي، هي ثمرة عبودية وحيدة يرتبط مبوجبها الإ فاحلرية، وفق الت�سور الإ

�سكال ل تنتهي من العبوديات املختلفة،  ن�سان مو�سوعا خ�سبا لأ ول للكون واحلياة. وملا كان الإ الأ

تعر�س، وما يزال يتعر�س لها منذ اأقدم الع�سور الب�رسية حتى ع�رسنا احلا�رس، وملا كانت مقاومة 

اإىل  تف�سي حتما  الجتماعية  اأو  الطبيعية  الكونية  العبودية يف دوائرها  اأ�سكال  �سكل من  لكل  ن�سان  الإ

اإىل  ن�سان لمتالك احلرية وبني عقيدة التوحيد والدعوة  �سالم بني �سعي الإ عبودية جديدة، ربط الإ

نها حترره من كل عبودية  ن�سان، لأ خر حلرية الإ طريق الله. ومن ثم، ت�سبح عبادة الله هي الوجه الآ

ن�سبية، كما ل ت�سع يف طريق حريته حدودا، واإمنا جتعل من املطلق )الله تعاىل( هدفا حلريته وحتققا 

لكرامته.

ن�سان وحقوقه، وهي التي تنبع من حترره الكلي  احلرية بهذا املعنى، هي التي ت�سون كرامة الإ

ن�سان من  الإ اإىل احل�سي�س. ومبقدار متكن  به  تدفع  اأن  التي حتاول  وال�سهوات  هواء،  الأ كافة  من 

التحرر من جملة اأهواءه ونزعاته ال�سيطانية، يتمكن املرء من ال�ستفادة من بركات احلرية يف واقعه 

الجتماعي وال�سيا�سي.

ن�سان احلر هو الذي يتحرر من رذائل الدنيا  اإن احلرية ل تنفك دائما بحاجة اإىل اإن�سان حر، والإ

ر�س. ول ميكن للحرية اأن تتج�سد يف الواقع اخلارجي من دون هذا  وال�سهوات التي ترك�سه يف الأ

ن�سان  �سالمي، اأن يرفع الإ ن�سان احلر. لذلك ل يكفي من اأجل اإجناز احلرية يف املجالني العربي والإ الإ

ثمنها  لدفع  التام  لديه ال�ستعداد  قيمها، ويتوفر  اأن يج�سد  اأي�سا  �سعار احلرية، واإمنا من ال�رسوري 

كفاحا و�سربا وعمال. 

ن  مل الذي ي�سلطه اأعداء احلرية، هو الذي يقرب الواقع من متثلها وجت�سيدها، لأ فال�سرب على الأ

�ضوؤال احلرية فى الفكر ال�ضيعي املعا�ضر
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»حريتك لن تاأتيك من اخلارج، ول ت�سدر مبر�سوم، فاأنت حر حتى لو كنت يف زنزانة ل تت�سع اإل 

جل�سدك ما دمت تعي�س حريتك يف اإرادتك، ويف اأن ترف�س ما يفر�س عليك بحيث ت�ستطيع اأن تقول: 

خرون اأن ي�ستعبدوك لتقول:  خرون اأن ي�ستعبدوك لتقول )نعم(، اأو عندما يريد الآ )ل( عندما يريد الآ

يجاب و)نعمك( متحركة يف خط قدرتك  اإرادتك ومن حريتك يف الإ )ل( فلتكن )لوؤك( منطلقة من 

على ال�سبب... اإنك قد تكون عبدا حتى لو كنت متلك حرية احلركة يف ال�ساحات كلها، وذلك عندما ل 

نك متلك اإرادتك،  متلك اإرادتك، وقد تكون حرا واأنت ل ت�ستطيع اأن حترك رجليك يف الزنزانة، لأ

ذى وي�سرب على  ن�سان الذي ي�سرب على الأ فاأن تكون حرا يعني اأن تكون اإرادتك حرة واأن تكون الإ

احلرمان يف �سبيل الق�سايا الكربى« )5(. 

مام ال�سادق: ]اإن احلر حر يف جميع اأحواله، اإن نابته نائبة �سرب  وي�سري اإىل هذه احلقيقة حديث الإ

يو�سف  ي�رسا، كما كان  بالع�رس  ا�ستبدل  وٌقِهَر  اأُ�رِسَ  واإن  تك�رسه  امل�سائب مل  تكاثرت عليه  واإن  لها، 

مني، مل ي�رس حريته اإن ُا�سُتْعِبَد وقهر واأ�رس، ومل ت�رسره ظلمة اجلب ووح�سته وما ناله،  ال�سديق الأ

اأْن َمننَّ الله عليه فجعل اجلبار العاتي عبدا له بعد اأن كان مالكا، فاأر�سله ورحم به اأمه، فوطنوا اأنف�سكم 

على ال�سرب توؤجروا[)6(.

النف�سية وال�سلوكية لالنخراط يف م�رسوع  طار توفر ال�رسوط  من هنا، فاإن قيم الدين يف هذا الإ

ن�سان لتوفر  الدينية تتجه �سوب الإ ن�ساين. فالروؤية  الواقع املجتمعي والإ جت�سيد احلرية واإجنازها يف 

املناخ النف�سي والوجداين والعقلي املواتي للمطالبة باحلرية وتذليل كل العقبات الذاتية واملو�سوعية التي 

هواء  ن�سان، وحينما يكون قلب املرء طاهرا وبعيدا عن كافة الأ حتول دونها. فاحلرية تبداأ من نف�س الإ

وال�سهوات، فاإنه يتمكن يف احلال من التحرر والنعتاق من �سغوطات ال�سيا�سة والقوة واملال. ومربط 

ن�سان، واأن ل يكون خا�سعا  �سالمي، هو اأن تتحرر نف�س الإ الفر�س يف م�رسوع احلرية يف املنظور الإ

ل�سهوة اأو عبدا لنزوة، واإمنا ذا عالقة �سديدة اخلا�سية مع الله وبالله عز وجل. 

اأن ي�سبح عبدا، مواليا  اأو  اأن يكون حرا  يود  اإذا  ما  يقرر  الذي  نف�سه هو  ن�سان  الإ اإن  باخت�سار 

ولياء الله اأو معاديا لهم. ولعل يف احلديث ال�رسيف: ]اإذا اأردت اأن تعرف نف�سك فانظر اإىل قلبك،  لأ

فاإن كان قلبك يوايل اأولياء الله ويعادي اأعداء الله، ففيك اخلري، والله يحبك. واإن كان قلبك يوايل 

اأعداء الله ويعادي اأولياء الله فلي�س فيك خري، والله يبغ�سك، واملرء مع من اأحب[، اإ�سارة اإىل هذا 

املعنى.

اختياراته  ومنط  حياته  �سكل  يقرر  الذي  هو  نف�سه،  ن�سان  الإ من  تبداأ  م�ستوياتها،  بكل  فاملعادلة 

والتزاماته اخلا�سة والعامة. 

الكثري من ظواهر ال�ستعباد وحقائق اخلنوع، هو احلاجات. واملرء الذي يخ�سع  اأن بوابة  كما 

ولية  حلاجاته النف�سية اأو املادية، يتمكن مالكها ل حمالة من ال�سيطرة عليه. لذلك، فاإن بذرة احلرية الأ

�سد حاجاته  ن�سان على  الإ يعمل  اأن  املطلوب  اأن  لك. مبعنى  قاهرة  تكون حاجاتك  األ  تكمن يف  اإمنا 
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لي�س  املطلوب  فاإن  خر،  لآ اأو  ل�سبب  احلاجات،  هذه  مثل  تلبية  تعذر  اإذا  ولكن  امل�رسوعة،  بالطرق 

ثم �سرب  فيها. ومن  ال�سهوة واحلاجة  ال�سرب على  واإمنا  واأهلها،  لهذه احلاجات  اخل�سوع واخلنوع 

يو�سف )عليه ال�سالم( على حمنه وحني �رسوه ] بثمن بخ�س دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين[)7( 

 
َ

اللُه اجلباَر العاتي ]�سرينَّ  باأن  اإرادته وحريته وانتهى هذا ال�سرب واللتزام مبقت�سى احلرية  مل يقهر 

بيدي  اأعطيكم  ل  والله  ]ل  يقول:  اإذ  عنه(  الله  )ر�سى  احل�سني  مام  الإ اإياه  يعلمنا  ما  وهو  عبدا[.  له 

اإعطاء الذليل ول اأقر لكم اإقرار العبيد[. فاحلرية موقف وممانعة، كما اأنها باملثل تعايل على احلاجات 

ن�سانية، اإمنا انطلقت من اأولئك النفر الذين رف�سوا  واإرادة �سلبة. كما اأن ملحمة احلرية يف التجربة الإ

اخل�سوع للظلم، واأ�سبحوا اأحرارا اأمام اأهواءهم و�سهواتهم ونوازعهم الغريزية.

الغرائز  حترير  حوال  الأ من  بحال  تعني  ل  �سالمي  الإ املنظور  يف  احلرية  اإن  القول  وخال�سة 

ن�سان من اإرادة الهيمنة وكل  ن�ساين، واإمنا تعني حترير الإ وال�سهوات من �سوابط ال�رسع والعقل الإ

الكوابح واملعوقات التي حتول دون تاأدية اأدواره اأو القيام بوظائفه اخلا�سة والعامة. ف�سال عن اأن 

العليا،  وال�سوابط  القيم  كل  تفلتها من  يتم عن طريق  ل  و�سهواته،  حترره من �سغوطات غرائزه 

طر امل�رسوعة  واإمنا من خالل اإ�سباعها بالطرق التي اأحلها املوىل �سبحانه وتعاىل، واعتربها مبثابة الأ

ملمار�سة تلك احلاجات والغرائز.

ٌق ُموؤبد[. ومن ثم، فحينما يتحرر  مام علي )ر�سى الله عنه(: اإن ]الطمع ِرّ ويف هذا املعنى يقول الإ

ن�سان من الدنيا، ويتخذ املوقف ال�سحيح منها ، ي�ستطيع اأن ينجز حريته ويحافظ على كرامته. الإ

غالل واملوانع. ن�سان خ�سوعا لله، حترر من كل الأ وكلما ازداد الإ

ال�سيا�سة  يف  احلرية  بوابة  هي  وال�سهوات(  هواء  الأ من  )التحرر  املعنوية  احلرية  فاإن  هنا،  من 

واملجتمع )احلرية املادية(.

الروؤية الفقهية للحرية:

مل�ساألة احلرية  �سالم  الإ نحدد روؤية  اأن  وباإمكاننا  م�ساألة احلرية،  �سا�س يف  الأ فالتقوى هي حجر   

مب�ستوياتها املتعددة من خالل العنا�رس التالية : 

اأ�سكاله  بكل  الظلم  رف�س  على  دلة  الأ هذه  اأكدت  حيث  �سالمية،  الإ لل�رسيعة  العليا  دلة  الأ  -1

مور املبا�رسة التي اأمر الباري عز وجل  ح�سان واعتربتهما من الأ وم�ستوياته، وحثت على العدل والإ

ح�سان..[)8(.  يف اإجنازها وجت�سيدها يف الواقع اخلا�س والعام. اإذ قال تعاىل ]اإن الله ياأمر بالعدل والإ

كراه  دلة ال�رسعية فقط ا�ستخدام الظلم اأو جتاوز حدود العدل والق�سط، واإمنا نفي الإ ومل ترف�س الأ

]ادع اإىل  كرم )عليه ال�سالة وال�سالم( يف الدعوة والبالغ. يقول تعاىل:  وح�رس مهمة الر�سول الأ

�سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احل�سنة وجادلهم بالتي هي اأح�سن اإن ربك هو اأعلم مبن �سل عن �سبيله 

وهو اأعلم باملهتدين [)9(.. 
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ن�سان  ويقول اأي�سا: ] فاإن اأعر�سوا فما اأر�سلناك عليهم حفيظا اإن عليك اإل البالغ واإنا اإذا اأذقنا الإ

ن�سان كفور[)10(. وقد حث القراآن احلكيم  منا رحمة فرح بها واإن ت�سبهم �سيئة مبا قدمت اأيديهم فاإن الإ

ية الكرمية: ] وقولوا  املوؤمنني اإىل القول احل�سن دون جتاوز على حقوق الغري، وهو ما عرب عنه الآ

للنا�س ح�سنا واأقيموا ال�سالة واآتوا الزكاة ثم توليتم اإل قليال منكم واأنتم معر�سون [)11(. ويف تف�سري قوله 

للنا�س كلهم ح�سنا، موؤمنهم  ال�سالم(: قولوا  ال�سادق )عليه  مام  للنا�س ح�سنا[ يقول الإ ]وقولوا  تعاىل 

وخمالفهم. اأما املوؤمنون فيب�سط لهم وجهه وب�رسه، واأما املخالفون فيكلمهم باملداراة لجتذابهم. فاإن 

ياأ�س من ذلك، يكف �رسورهم عن نف�سه واإخوانه املوؤمنني [)12(..

ول لدمار املدنيات واحل�سارات. ]وما  ذلك اأن الظلم مبتوالياته النف�سية واملجتمعية، يعد ال�سبب الأ

كان ربك مهلك القرى حتى يبعث يف اأمها ر�سول يتلوا عليهم اآياتنا وما كنا مهلكي القرى اإل واأهلها 

ذلك  الظلم،  تعي�س  فيما هي  اأمة،  تتطور  اأو  مدنية  تنمو  اأن  مكان  بالإ فلي�س  ثم،  ظاملون[)13(. ومن 

ن�سان من ممار�سة دوره، وتاأدية وظيفته، ويحول دون انطالقه يف عملية التنمية  اأن الظلم مينع الإ

ن التقدم احل�ساري يتطلب با�ستمرار  والبناء. وحيثما حل الظلم، حل الف�سل والتدمري ولو بعد حني. لأ

تنقية الواقع من كل اأ�سكال الظلم والعدوان وال�ستبداد. 

الت�رسيع  م�سادر  باأدلة  الرباءة  على  ال�ستدلل  مت  »لقد  اخلميني:  مام  الإ يقول  ال�سياق  هذا  ويف 

ية 15  جماع والعقل(، اأما من القراآن الكرمي فاإن الله تعاىل يقول يف الآ ربعة )القراآن وال�سنة والإ الأ

ية الكرمية هي يف �سدد تنزيه اخلالق  �رساء ]وما كنا معذبني حتى نبعث ر�سول[، فهذه الآ من �سورة الإ

احلكم  بيان  عليه عن طريق  احلجة  اإلقاء  قبل  باأحد  العقاب  اإنزال  اأن  تبني  الظلم، وهي  �سبحانه عن 

بالعباد  العذاب  اإنزال  اأن  الكرمية  ية  الآ هذه  تبني  اأكرث  وبتو�سيح  الربوبية،  مقام  ينايف  له  ال�رسعي 

لرحمته  منافاة  واإما  وق�سطه  الله  لعدل  منافيا  اإما  يكون  لهم  احلكم  هذا  تبيني  قبل  اإلهيا  ملخالفتهم حكما 

واإح�سانه ولطفه بعباده. واأما الدليل العقلي على اأ�سل الرباءة فلي�س هناك اأدنى �سك باأن العقل يحكم 

بقباحة اإنزال العذاب بالعباد قبل تبيني احلكم لهم، اأي قبل اإلقاء احلجة عليهم »)14(.

دلة العليا كقاعدة نفي الع�رس واحلرج ونفي ال�رسر. وذلك  2- القواعد الفقهية امل�ستنبطة من تلك الأ

ن�سان  ن�سانية ل تنجز على ال�سعيد العملي اإل على قاعدة توفري امل�سالح التي ي�سعد بها الإ ن احلرية الإ لأ

�رسار التي جتلب اإليه ال�سقاء والبعد عن اجلادة واحلياة الكرمية. لذلك  ويحيا حياة كرمية، ودفع الأ

�رسار النف�سية والقت�سادية وال�سيا�سية والجتماعية وال�سلوكية التي توؤثر �سلبا  �سالم �سد كل  الأ يقف الإ

ن�سانية،  �سالم بتاأ�سي�س هذا البعد من مفهوم احلرية الإ ن�سان اخلا�سة والعامة. ول يكتفي الإ يف حياة الإ

التي ت�سمن احلرية الكرمية  ا�ستدعاء وجلب كل امل�سالح  اآخر هو  بتاأ�سي�س  التاأ�سي�س،  واإمنا ي�سند هذا 

ن�سان، والتي قوامها القدرة واحلرية وامل�سوؤولية.  لالإ

الغري على  �سيطرة  نفي  مثلة، على وجوب  املفردات والأ الكثري من  �سالمي، يف  الإ الفقه  ويوؤكد 

بالطريقة  ما ميلك  الت�رسف يف كل  را�سدا،  بالغا،  بو�سفه عاقال،  ن�سان،  الإ واأن من حق  الذات، 
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ن�سان نف�سه، وتوفر  خرية تخدم حقوق الإ التي ي�ساء وفق �سوابط �رسعية، عقلية، هي يف املح�سلة الأ

ن�سانية ل تنجز على ال�سعيد العملي، اإل على  اأ�سباب ا�ستمرار هذه ال�سلطة الذاتية. ذلك اأن احلرية الإ

�رسار التي جتلب اإليه ال�سقاء  ن�سان ويحيا حياة كرمية، ودفع الأ قاعدة توفري امل�سالح التي ي�سعد بها الإ

�سالمي اأميا اعتناء بهذه امل�ساألة، واأ�س�س  والبعد عن اجلادة واحلياة الكرمية. لذلك، فقد اعتنى الدين الإ

التي حتول  والقانونية،  الفقهية  القواعد  العديد من  �سالمية  الإ الن�سو�س  ا�ستنادا على  �سالمي  الإ الفقه 

احلديث  فقد جاء يف  وال�سعادة.  امل�سلحة  اأ�سباب  كل  الفرد واجلماعة  ن�سان  لالإ ال�سقاء، وجتلب  دون 

�سالم[)15(.  ال�رسيف ] ل �رسر ول �رسار يف الإ

والفقه  الن�س  اأر�ساها  التي  القواعد  وهذه  الفهم  هذا  تتعدى  ل  ن�ساين،  الإ املنظور  يف  فاحلرية 

وال�سيا�سية  �رسار)النف�سية والقت�سادية  الأ �سالمي، �سد كل  الإ والفقه  �سالم  الإ يقف  اإذ  �سالميني.  الإ

ن�سان اخلا�سة والعامة. كما اأن درء ال�رسور التي  والجتماعية وال�سلوكية( التي توؤثر �سلبا يف حياة الإ

ن�سانية ومقت�سياتها املو�سوعية.  �سالمي، هي من �سميم عملية احلفاظ على احلرية  الإ يقرها الفقه الإ

»اإن الفقيه امل�سلم م�سوؤول يف اأن تكون له )حيلة( وا�سعة حتى ل يقع يف حبائل احليل ال�رسعية، وحتى 

ن�سان ل تعيقه ول تعرقل م�سريته يف ال�سعي اإىل  �سالمية بو�سفها قوة حترير لالإ يحافظ على ال�رسيعة الإ

ر�س اأي مهام ال�ستخالف  حتقيق ذاته، مبا يتنا�سب مع املهام العظيمة التي اأ�سندها الله له على هذه الأ

ر�س [)16(.  ]وهو الذي جعلكم خالئف الأ
ن�ساين،  ن�سان والجتماع الإ اإن الفقيه امل�سلم لي�س فقيها وح�سب، اإنه �ساحب ر�سالة هدفها حترير الإ

اإنه  الفقهي،  اخت�سا�سه  عن  مف�سول  لي�س  الفقيه  �سخ�سية  يف  الر�سايل(  العن�رس  )اأي  العن�رس  وهذا 

–اإذن– م�سئول عن مهمات كثرية ومنها اأن ي�ساهم يف اإجناز اأطروحة  ع�سب هذا الخت�سا�س فهو 

الراهنة  ال�رسائع  اأغالل  ال�سابقة فح�سب بل من  ال�رسائع  اأغالل  ن�سان من  الإ لتحرير  تت�سع ل  فقهية، 

ن�ساين، مبا يجعل  الو�سعية الب�رسية التي ما زالت تتحكم يف اإنتاجها موازين القوة داخل الجتماع الإ

ن�ساين مفتقرا اإىل روح العدل وامل�ساواة و�سائر احلقوق التي مل تنجز منها ع�سورنا احلديثة  املجتمع الإ

ن�ساين من هذه الزاوية، هو من اأف�سل وجوه جتديد  اإل القليل. اإن فقها اإ�سالميا يخاطب الجتماع الإ

�سالمي اأو يف البعد العاملي لهذا امل�رسوع«)17(.  �سالمي، �سواء داخل املجتمع الإ امل�رسوع الإ

ونظرياتهم  ت�سوراتهم  �سياغة  هي  �سالميني،  الإ واملفكرين  الفقهاء  على  امللقاة  الكربى  فاملهمة 

يف  امل�ساركة  هي  �سا�سية  الأ مهمتهم  اأن  قاعدة  على  والجتماعية،  وال�سيا�سية  الفكرية  وم�رسوعاتهم 

غالل والعقبات التي حتول دون عبادة الله �سبحانه وتعاىل،  ن�سان الفرد واجلماعة من كل الأ حترير الإ

الفكر  واإن  العليا.  �سالم ومثله  الإ ن�سان متطابقة ومن�سجمة وقيم  الإ تكون ت�رسفات  اأن  نحو  وت�سعى 

والنظريات  راء  الآ بني  التمييز  من  واأطروحاته  وت�سوراته  اأبحاثه  يف  مطالب  املعا�رس  �سالمي  الإ

ال�سيا�سية التي ل تن�سجم وروح ال�رسيعة ومقا�سدها العليا، والنظريات التي تتمثل هذه القيم وجت�سدها 

يف م�سريتها وحمطاتها املتعددة. 
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ق�ساء والنفي وتغييب احلريات العامة، ل تن�سجم  اإن الروؤية ال�سيا�سية التي تربر الظلم و�سيا�سات الإ

�سالمي، ل يعني باأي حال من  ومقا�سد ال�رسيعة. واإن وجود هذه الروؤية يف املوروث ال�سيا�سي الإ

حوال اأنها م�سنوعة على قاعدة مقا�سد ال�رسيعة، بل هي وليدة مالب�سات تاريخية و�سيا�سية اأقل ما  الأ

�سالم الكربى.  يقال عنها اأنها ل تن�سجم وقيم الإ

كما اأننا مطالبون اأن نحرر ت�سوراتنا ال�سيا�سية من تلك املالب�سات التاريخية والوقائع املجتمعية التي 

�سالم وقيمه  �ساغت ت�سوراتنا وفق حاجات ال�سلطة واأهوائها وم�ساحلها، ومار�ست القطيعة من الإ

للنا�س، وحتول دون م�ساركتهم  العامة  تغييب احلريات  اإىل  تتجه  يف احلرية وال�سيا�سة. فكل روؤية 

�سالم  وت�سوراته احل�سارية،  يف تقرير م�سريهم وم�ستقبلهم، هي روؤية ت�ساهم يف تغييب جوهر الإ

ن�سان ومتنحه احلرية التامة يف التعبري عن اآرائه وقناعاته، بعيدا عن �سغوطات الواقع  التي تكرم الإ

اإل يف كونها  �سالمية– ل ميكن فهمها  –وفق ال�رسيعة الإ مر  اأويل الأ وم�سالح ال�سلطة. »واإن طاعة 

اأقرتها  مة قد  اأن تكون الأ ال�سهر على تطبيقها، بعد  مر  اأولو الأ التي يتوىل  القوانني  اإىل طاعة  دعوة 

اأي مبهمة  ال�سلطة  املجموعة مبهمة  بقيام هذه  يق�سي  اأفرادها،  بينها وبني جمموعة من  واأقامت عقدا 

مة نف�سها،  مة. وهنا تغدو الطاعة مرادفا لاللتزام مبا اختارته الأ اأقرتها الأ القوانني كما  تطبيق هذه 

مة باختيارها ل اأكرث ول اأقل، لذلك يغدو  مر -بهذا املعنى- تعادل وجوب التزام الأ فطاعة اأويل الأ

مة، ف�سال عن ن�سوء واجب  كل جتاوز حلدود ال�سلطة م�سدرا طبيعيا ل�سقوط واجب الطاعة عن الأ

مة جتاه جتاوز حد ال�سلطة هو واجب نقد ال�سلطة و�سول اإىل عزلها«)18(..  اآخر يلزم الأ

عراف التي تغيب  �سالمي على امل�ستوى التاريخي، حارب كل املظاهر والأ من هنا جند اأن الدين الإ

ن�سان واأخيه على قاعدة طبقية – مادية، واأر�سى دعائم  ن�سان اأو تهني كرامته اأو متيز بني الإ حرية الإ

ن�سان. اإذ قال تعاىل ] يا اأيها النا�س  نظرية التعارف وجتاوز كل احلواجز التي حتول دون اإن�سانية الإ

اإنا خلقناكم من ذكر واأنثى وجعلناكم �سعوبا وقبائل لتعارفوا اإن اأكرمكم عند الله اأتقاكم [)19(. من هنا 

اأجل  اأبحاثه الفقهية، وذلك من  �سالمي اليوم مطالب بتنمية حقل احلريات واحلقوق يف  فاإن الفقه الإ

تاأ�سيل هذا احلقل وربطه ب�سياق الوعي واملعرفة الدينية يف كل م�ستوياتها وجمالتها.

الظلم،  واأ�سكال  عمليات  وكل  والعن�رسي  الطبقي  والتمييز  الواأد  حارب  العزيز  �سالم  فالإ

وحث على احلرية و�سون الكرامة واكت�ساب كل عنا�رس العي�س الكرمي. واإبداعنا الثقايف والفكري 

وا�ستنباطنا الفقهي، من ال�رسوري اأن ياأخذ هذه احلقائق النظرية والعملية، وي�ستند عليها يف عملية 

اإبداعه وا�ستنباطه وعطاءه.

ن�سان الفرد واجلماعة لكي ميار�س  �سالمي، وهو الف�ساء املفتوح لالإ باحة يف الفقه الإ 3- حقل الإ

ن�سان  �سالمي، يعد الإ م�سوؤوليته يف التوحيد والتزكية والعمران. ويف هذا احلقل الوا�سع من الت�رسيع الإ

فيه حرا، مبعنى باإمكانه اأن يقوم بالعمل، كما اأنه باإمكانه اأن ل يقوم به، دون اأن ترتتب على هذا 

�سالمي بعيدا عن  املوقف اأية اآثار وتداعيات. لذلك ل ميكن اأن نفهم معنى احلرية يف الفقه والت�رسيع الإ
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حقل املباحات الوا�سع يف ال�رسيعة. 

�سئلة التي ت�سبب املزيد  كثار من الأ �سالم عن الت�سدد يف الدين عرب الإ طار اأي�سا نهى الإ ويف هذا الإ

من التكاليف، والتي بدورها قد تف�سي اإىل الكفر بها. قال رب العزة �سبحانه ] يا اأيها الذين اآمنوا ل 

ت�سئلوا عن اأ�سياء اإن تبد لكم ت�سوؤكم واإن ت�سئلوا عنها حني ينزل القراآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور 

الذين  النفر  اأولئك  القراآن من  [)20(. وا�ستنكر  بها كافرين  اأ�سبحوا  ثم  قبلكم  �ساألها قوم من  قد  حليم، 

امتنعوا عن اأكل بع�س احليوانات املذبوحة بالطريقة ال�رسعية. قال تعاىل ] وما لكم األ تاأكلوا مما ذكر 

ا�سم الله عليه وقد ف�سل لكم ما حرم عليكم اإل ما ا�سطررمت اإليه واإن كثريا لي�سلون باأهواءهم بغري 

علم اإن ربك هو اأعلم باملعتدين [)21(. 

اإذ  الباري عز وجل.  اأنف�سهم الطيبات افرتاء على  الذين حرموا على  باأولئك  اأي�سا  القراآن  وندد 

ا�ستملت  اأما  نثيني  الأ اأم  حرم  ءاأذكرين  قل  اثنني  البقر  ومن  اثنني  بل  الإ ]ومن  وتعاىل  تبارك  يقول 

لي�سل  الله كذبا  اأظلم ممن افرتى على  بهذا فمن  الله  اإذ و�ساكم  �سهداء  اأم كنتم  نثيني  الأ اأرحام  عليه 

النا�س بغري علم اإن الله ل يهدي القوم الظاملني[)22(. فـ » التحرمي بحاجة اإىل حجة بالغة، واإىل �سهادة 

نه  خرة، و�رسك مبطن، لأ �سادقة، اأما بدون ذلك فاإنه اإتباع للهوى، وتكذيب باآيات الله، وكفر بالآ

ت�رسيع مل ياأذن به الله. 

نعام، 149( اإن ما يدعو البع�س اإىل الزيادة يف الدين لي�س  ية الكرمية )الأ ون�ستوحي من هذه الآ

ميان والتقوى، بل حالة التطرف –العتداء- التي هي ظاهرة نف�سية -ولي�ست هديا عقليا-  املزيد من الإ

وبالتايل يعتربها الدين هوى يوؤدي اإىل ال�ساللة، وما ابتلي به اليهود من التزمت والغلو يف الدين يف 

بع�س التفا�سيل واملفردات، تورط الن�سارى فيه باجلملة ويف كل حقول الدين تقريبا. فنهاهم القراآن 

عن ذلك. 

عي�سى  امل�سيح  اإمنا  احلق  اإل  الله  على  تقولوا  دينكم ول  تغلو يف  الكتاب ل  اأهل  ]يا  �سبحانه  وقال 

انتهوا  بالله ور�سله ول تقولوا ثالثة  فاآمنوا  اإىل مرمي وروح منه  األقاها  الله وكلمته  بن مرمي ر�سول 

ر�س وكفى بالله  خريا لكم اإمنا الله اإله واحد �سبحانه اأن يكون له ولد له ما يف ال�سماوات وما يف الأ

وكيال[)23(. 

ويبدو اأن النهي عن الغلو يف الدين ي�سمل –باإطالقه و�سمول مفهومه– جعل غري الله –اأنى كان– 

الله  ب�سفته ر�سول عن  ل  والنهي  مر  الأ بن مرمي م�سدر  عي�سى  مثال جعل  للت�رسيع،  ذاتيا  م�سدرا 

�سبحانه، بل ب�سفته الذاتية، حيث اأن اليهود والن�سارى اتخذوا اأحبارهم ورهبانهم اأربابا من دون 

الله، فجعلوهم م�رسعني من دونه، فنهاهم الله عن ذلك بقوله ]اتخذوا اأحبارهم ورهبانهم اأربابا من 

دون الله وامل�سيح ابن مرمي وما اأمروا اإل ليعبدوا اإلها واحدا ل اإله اإل هو �سبحانه عما ي�رسكون[)24(. 

ية، ذكرت ن�سو�س التف�سري اإنهم مل ي�سجدوا لهم، ولكنهم اتبعوهم فيما �رسعوا من  ويف معنى هذه الآ

اأحكام بخالف ما اأمر الله »)25(.. 
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�سالمي، هي م�سوؤولية والتزام، ل ميكن الرتاجع عن مقت�سياتهما  فاحلرية يف املنظور الفقهي الإ

من  ومتطلباتهما. ويتجلى ذلك يف وجوب الوفاء بالعهود واملواثيق، التي هي و�سيلة �سمان احلرية والأ

اإذ  طراف، كما اأن هذا الوفاء الواجب، هو الذي يحافظ على جميع امل�سالح.  املتبادل بني جميع الأ

نعام اإل ما يتلى عليكم غري حملي ال�سيد  قال تعاىل ]يا اأيها الذين اآمنوا اأوفوا بالعقود اأحلت لكم بهيمة الأ

واأنتم حرم اإن الله يحكم ما يريد [)26(. 

وقال تعاىل ]ول تقربوا مال اليتيم اإل بالتي هي اأح�سن حتى يبلغ اأ�سده واأوفوا بالعهد اإن العهد كان 

م�سوؤول [)27(. واعترب الذكر احلكيم اأن نق�س العهود واملواثيق من اخليانة، وتعر�س بالذم البالغ لكل 

من ينق�س عهدا اأو ميثاقا. قال تعاىل ] والذين ينق�سون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما اأمر الله 

ر�س اأولئك لهم اللعنة ولهم �سوء الدار [)28(.. وال�ستثناء الوحيد الذي  به اأن يو�سل ويف�سدون يف الأ

�سالمي، هو مبا ين�سجم والعدل ومتطلباته واأحكامه. قال تعاىل ] واإما تخافن من قوم  �رسعه الدين الإ

خيانة فانبذ اإليهم على �سواء اإن الله ل يحب اخلائنني [)29(.. 

وجاء يف احلديث ال�رسيف  ] قال : قلت له : ما معنى قول النبي )�س( ي�سعى بذمتهم اأدناهم ؟ قال : 

مان، حتى األقى  لو اأن جي�سا من امل�سلمني حا�رسوا قوما من امل�رسكني فاأ�رسف رجل فقال : اأعطوين الأ

مان، وجب على اأف�سلهم الوفاء به [)30(..   �ساحبكم واأناظره، فاأعطاه اأدناهم الأ

احلرية والت�ضامح :

�سالمي ال�سامل، الذي يحت�سن مفردات الت�سامح وجتلياته اخلا�سة  والعامة، الثقافية  اإن التعبري الإ

والجتماعية وال�سيا�سية، هو تعبري ومبداأ العدل والعدالة.. قال تعاىل ] فلذلك فادع وا�ستقم كما اأمرت 

عدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اأعمالنا  ول تتبع اأهواءهم وقل اآمنت مبا اأنزل الله من كتاب واأمرت لأ

. اإذ ي�ستوعب العدل كل مفردات 
ولكم اأعمالكم ل حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واإليه امل�سري [)31(

�سالمي، والعدالة هي اأم القيم وجتلياتها جميعا.  الت�رسيع الإ

عن  عرا�س  الإ باحل�سنة–  ال�سيئة  دفع  ح�سان–  الإ )العفو–  مفردات  تاأتي  اأي�سا  ال�سياق  هذا  ويف 

مما  واأنفقوا  ال�سالة  واأقاموا  ربهم  وجه  ابتغاء  �سربوا  ]والذين  وتعاىل  تبارك  يقول  اإذ  اجلاهلني(. 

قائل  [)32(. ويقول عز من  الدار  اأولئك لهم عقبى  ال�سيئة  رزقناهم �رسا وعالنية ويدرءون باحل�سنة 

ر�س هونا واإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا �سالما [)33(. وغريها  ]وعباد الرحمن الذين مي�سون على الأ
يات التي حتث املوؤمنني على جت�سيد هذه القيم يف حياتهم واأحوالهم املختلفة. من الآ

اإن هذه القيم بحاجة اإىل �سياق اجتماعي، يتوجه �سوب بناءها واإر�ساء دعائمها لبنة لبنة، وخطوة 

دفعة  ن�ساين  والإ الجتماعي  الف�ساء  يف  القيم  هذه  مثل  تتحقق  اأن  امل�ستحيل  من  نه  لأ وذلك  خطوة. 

واحدة، واإمنا تنجز بالتدرج والرتاكم. لذلك ينبغي اأن نقوم بدعم واإ�سناد كل خطوة يف هذا الطريق 

الطويل وال�ساق. واإننا من ال�رسوري اأن ل نتعجل النتائج. قال تعاىل ] �ساأ�رسف عن اآياتي الذين 
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ر�س بغري احلق واإن يروا كل اآية ل يوؤمنوا بها واإن يروا �سبيل الر�سد ل يتخذوه �سبيال  يتكربون يف الأ

واإن يروا �سبيل الغي يتخذوه �سبيال ذلك باأنهم كذبوا باآياتنا وكانوا عنها غافلني[)34(. 

اأح�سنه  فيتبعون  القول  ي�ستمعون  ]الذين  تعاىل  قال  اإذ  ح�سن.  الأ باإتباع  دائما  ماأمورون  ونحن 

حوال  الأ وتتبدل  الظروف  تتطور  فحينما  لباب[)35(..  الأ اأولوا  هم  واأولئك  الله  هداهم  الذين  اأولئك 

من  ميان  الإ وب�سرية  العقل  ونور  احلكيم  القراآن  هدى  اإىل  ا�ستنادا  فعلينا  املتغريات،  وترية  وتزداد 

ح�سن يف القول والفعل.  اتباع الأ

على  وتطوراتها  احلياة  م�ستجدات  مع  التعامل  طبيعة  يف  وا�سحا  منهجا  لنا  يوؤ�س�س  النهج  وهذا 

على  واملكا�سب  املنجزات  هذه  كل  من  ال�ستفادة  من  مطالبون  اأننا  اإذ  والعملي.  النظري  ال�سعيدين 

اإثارة العقل، وخماطبة العقالء، ويف  اأح�سنه[ و«اإن ما نعيه من مق�سد ال�رسيعة يف  ]فلياأخذوا  قاعدة 

رادة �سد من ي�سادروا العقل.  رفع حجب ال�سهوات، عن العقل، ويف تنمية الإ

اإن مراد ال�رسع من كل ذلك –ح�سبما نعيه– هو العمل مبا يقت�سيه العقل والعلم، ومبا يك�سفان من 

حقائق احلياة وواقعياتها، فاإن كانت احلقائق ثابتة عملنا وفقها، واإذا كانت متغرية عملنا وفقها«)36(. 

ن التطلع اإىل  ن�سان بذاته وعقله وقدراتهما. وذلك لأ ن�سان تبداأ حينما يثق الإ واحلرية احلقيقية لالإ

خرين بدون هدى  احلرية بدون الثقة بالذات والعقل، حتول هذا التطلع اإىل �رساب وا�ستالب وتقليد الآ

ن�سان ذاته ويفجر طاقاته املكنونة، لن ي�ستطيع من اجرتاح جتربته يف  وب�سرية. لذلك فما مل يكت�سف الإ

احلرية وبناء واقعه العام على قاعدة الدميقراطية وال�رساكة بكل م�ستوياتها. 

احلرية والعدالة: 

وال�رسورات  الف�سائل  كل  ويت�سمن  يحتوي  الذي  كرب  الأ طار  والإ العام  النامو�س  هي  العدالة 

الدينية والدنيوية. واحلرية ل تنمو يف واقع اإن�ساين بعيد عن مقت�سيات ومتطلبات العدالة. اإذ اأن الظلم 

وهو نقي�س العدالة، حينما ي�سود يف اأي واقع اجتماعي، فاإنه يزيد من اإف�ساد احلياة العامة، ويحول 

ن�سانية. فالظلم هو البوابة الكربى لكل ال�رسور والرذائل،  دون امل�ساواة واحلرية وكل الف�سائل الإ

كما اأن العدالة هي بوابة كل احل�سنات والف�سائل. ولذلك جاء يف احلديث ال�رسيف اأن ] العدل راأ�س 

ميان [.  ح�سان، واأعلى مراتب الإ ميان، وجماع الإ الإ

ن�سانية، جندها حقائق جوهرية يف مفهوم العدل والعدالة.  ولو تاأملنا قليال يف م�سامني احلرية الإ

ن�سان مع نف�سه ومع غريه. كما اأنه ل  فال م�ساواة مع ظلم. لذلك فاإن طريق امل�ساواة هو اأن يعدل الإ

نه هو بوابة انتهاك احلقوق.  ن�سان، اإذا كان الظلم هو ال�سائد، لأ حقوق حمرتمة وم�سانة لالإ

من هنا فاإن طريق �سيانة احلقوق، هو اإحراز العدالة بكل م�ستوياتها وجوانبها. 

ن�سانية اإىل قيمة العدالة.  وهكذا جند اأن كل جتليات مفهوم احلرية، ترجع يف جذورها العميقة والإ

فهي طريقنا اإىل كل الف�سائل. ول حرية خا�سة اأو عامة بدون عدالة يف حقول احلياة املختلفة. 

�ضوؤال احلرية فى الفكر ال�ضيعي املعا�ضر
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الدميقراطية.  جراءات  والإ القوانني  من  واأعمق  اأو�سع  هي  ال�سياق،  هذا  يف  كمفهوم  والعدالة 

نظام  ي  لأ �سا�سية  الأ الدعامة  فهي  والدوافع.  بالبواعث  تتعلق  كما  واملواقف  باملمار�سات  تتعلق  اإذ 

بكل  جتلبب  لو  حتى  دميقراطيا  يكون  اأن  ميكن  ل  العدالة،  يفتقد  الذي  والنظام  حقيقي.  دميقراطي 

نظمة الدميقراطية، وهي ج�رس تو�سيع رقعة احلرية يف  �سعارات الدميقراطية. فالعدالة هي جوهر الأ

جمالت احلياة املختلفة. 

ن�سان الت�رسف يف اأموره وق�ساياه دون  وعلى هذا فاإن احلرية هي ذلك احليز الذي ي�ستطيع فيه الإ

ن�سان الت�رسف يف  خرين. مبعنى اأن حدود هذا احليز الذي ي�ستطيع الإ اأن ي�سل اإىل ظلم نف�سه اأو الآ

ف�سائه هو العدالة. 

الروؤية  العميقة يف  العالقة  تت�سح  العدالة. وبهذا  بقيمة  تت�سع وت�سيق من خالل عالقتها  فاحلرية 

�سالمية بني مفهومي احلرية والعدالة. فال عدالة حقيقية بدون حرية اإن�سانية، كما اأنه ل حرية بدون  الإ

عدالة يف كل امل�ستويات. 

العدالة ل تعني ق�رس  اأن  ن�سانية، كما  خالقية والإ القيم وال�سوابط الأ التفلت من  فاحلرية ل تعني 

لغة  بعيدا من  مفهوم احلرية  اإىل  ننظر  اأن  ينبغي  فاإننا  لذلك  راأي واحد وقناعة حمددة.  النا�س على 

احلذر والتوج�س والت�سل�سل املنطقي الذي قد يو�سل اإىل م�ساواة معنى احلرية اإىل الت�رسيع لالنحراف 

والرذيلة، ونعمل على تو�سيح العالقة اجلوهرية التي تربط معنى احلرية مع مفهوم العدالة. وبالتايل 

فاإن احلرية عامل حمرك باجتاه اإجناز مفهوم العدالة يف الواقع اخلارجي. كما اأن العدالة الجتماعية 

والقت�سادية وال�سيا�سية هي التي تكر�س مفهوم احلرية يف الواقع املجتمعي. 

وعلى هذا فاإننا ل بد واأن “منيز بني احلرية كحق اجتماعي واحلرية كخطوة وجودية. كحق، ل 

ت�سمل احلرية خيار ما هو حمرم، ولكن كحالة وعي وجودي فهي ت�سمل جميع الحتمالت، كما �سبق 

وبينا. ففي املفهوم الوجودي ي�ستطيع الفرد اأن يقرر ما ي�ساء وهو عامل بتبعات قراره، ول يحتاج اإىل 

اإجازة من اأحد، بينما طالب احلق مقيد مبا هو جماز، ومن ذلك �رسعية املطالبة مبا هو حمرم، ولكن 

لي�س باختيار املحرم.

فراد  الأ باختالف  خمتلفة،  لتفا�سري  خا�سعا  اأمرا  يظل  جائز  هو  ما  اأن  نتذكر  اأن  بد  ل  واأخريا، 

واجلماعات. 

املفهوم الجتماعي للحرية يتعلق اإذا بخيارات متاحة يف حيز مباح، كالتعبري اخلا�س والعام عن 

فكار، والعمل ال�سيا�سي مبختلف اأوجهه، وحرية العبادة واملعتقد، والبيع وال�رساء والتعاقد  راء والأ الآ

وغريها، وهي يف جمملها حقوق حمددة املعامل ومكت�سبة، وما هو مكت�سب بفعل اجتماعي يفقد بقرار 

اجتماعي. اإن نقد احلكومة والقانون يف النظام الدميقراطي حق قائم، ولكن خمالفة القانون اأو التمرد 

عليه غري مباح، املباح هو العمل على تغيري احلكومة والقانون بالطرق امل�رسوعة”)37(.. 

هذه  توجه  ومتطلباتها  العدالة  اأن  كما  املواطنني،  قدرات  من  حت�سن  وممار�ستها  احلرية  فاأجواء 

حممد حمفوظ
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ولوية. فكلما تتو�سع م�ساحة تاأثري العدالة يف املجتمع،  القدرات باجتاه الق�سايا واملو�سوعات ذات الأ

على  فاحلفاظ  والوطن.  واملجتمع  مة  الأ يف  املتعددة  ومفرداتها  احلرية  قيم  تكري�س  اإىل  يف�سي  فاإنه 

احلرية يقت�سي ممار�سة العدالة يف خمتلف امل�ستويات.  

اأثناء  لذلك ل يجوز  العدالة.  والتقيد مبتطلبات  اللتزام  ف�ساء  تكون يف  اأن ممار�سة احلرية  كما 

�رسار بالغري. فال يجوز من الناحية ال�رسعية والفقهية مثال ملالك اأر�س يف حي  ممار�سة احلرية الإ

�رسار باجلريان. فممار�سة احلرية  �سكني، اأن يبني عليها م�سنعا يلوث البيئة والهواء ويوؤدي اإىل الإ

يف امللكية، ينبغي اأن يكون يف اإطار العدالة. 

ن�سان الذي ل  طار اأو ت�رس به، فاإنها ت�سبح ممار�سة غري �رسعية. فالإ واأية ممار�سة تتجاوز هذا الإ

ن�سان الذي يعي�س واقعا اجتماعيا بعيدا عن العدالة  يتمتع باحلرية، ل ي�ستطيع اإجناز عدالته. كما اأن الإ

وت�سوده حالة الظلم والالم�ساواة، فاإنه لن ي�ستطيع اأن يدافع عن حريته ويجذرها يف واقعه العام.

بدون  احل�سارية  ومكت�سباتهم  واجلماعات  فراد  الأ حقوق  على  احلفاظ  يتم  اأن  ميكن  ل  ولكن 

الفنت  وتزدهر  الفو�سى،  ت�سيع  وبدونها  ال�سامل.  من  الأ بوابة  احلقوق، وهي  فهي ح�سن  العدالة. 

والرب  )الق�سط  مبفرداتها  فالعدالة  املجتمع.  يف  والنفجار  الحتقان  اأ�سباب  وتزداد  �سطرابات،  والإ

فراد واجلماعات. فال فالح اإل بالعدل، فهو  من وال�ستقرار يف حياة الأ ح�سان( هي التي توفر الأ والإ

من والتقدم. واإن اخلروج من �سجن التخلف والتاأخر اإىل رحاب  جناز ال�ستقرار والأ �سبيلنا الوحيد لإ

التقدم واحلرية والتطور بحاجة اإىل العدالة. 

ونفي  والتعبري،  الختيار  حرية  احلرية،  هو  الب�رسي،  والتطور  ن�ساين  الإ التقدم  جوهر  واإن 

ن�سانية.   رادة الإ كراه بكل �سوره واأ�سكاله، وغياب احلتميات التي حتول دون ممار�سة الإ الإ

ال�ضيعة والعبور نحو املختلف :

رمبا يت�ساءل كثريون من خمتلف املواقع عن جدوى احلوار و�رسورته بني التعبريات والتيارات 

الطائفي  ال�سحن  �سور  فيه  تتزايد  الذي  بالذات  الوقت  هذا  يف  وال�سيا�سية،  الفكرية  طياف  والأ

وال�سطفافات املذهبية يف املنطقة كلها؟!. ولعل بع�س هذه الت�ساوؤلت، تنطلق من خلفية �سغط الواقع 

مة عليهم.  الطائفي يف الأ

فهوؤلء ل يعار�سون مبداأ احلوار، ول ي�ستنكفون من حيثياته ومتطلباته، ولكنهم يروا باأم اأعينهم 

اأنهم ل يروا يف هذا  الكثري من ال�سور الواقعية ال�سيئة، التي ت�سغط على تفكريهم وحياتهم، بحيث 

احلوار كرافعة حقيقية وكخطوة نوعية يف �سبيل اخلروج من نفق املكايدات الطائفية. 

ن نتحاور  وعلى كل حال نحن نقول: مهما كان الواقع �سيئا على هذا ال�سعيد، فاإننا جميعا بحاجة لأ

مع بع�سنا البع�س. لي�س حوار طر�سان، واإمنا حوار حر ومو�سوعي ل ي�ستهدف النتقال املذهبي 

خر، واإمنا ي�ستهدف تنمية اجلوامع امل�سرتكة وخلق املعرفة العميقة ببع�سنا و�سياغة وثيقة  من موقع لآ

�ضوؤال احلرية فى الفكر ال�ضيعي املعا�ضر
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للتفاهم والتالقي على قاعدة املواطنة املت�ساوية يف احلقوق والواجبات. 

ال�سجالت  يتجاوز منط  الذي  هو  مة،  الأ داخل وطننا ويف عموم  اإليه يف  نتطلع  الذي  واحلوار 

املذهبية والرتا�سق بالتهام والتهام امل�ساد، اإىل خلق م�ساحات واآليات للتعاي�س والتبادل على نحو 

اإيجابي وبناء. 

اأن  والجتماعية،  والفكرية  املذهبية  مواقعنا  خمتلف  ومن  جميعا،  ندرك  اأن  ال�رسوري  ومن 

الوعي  من  باملزيد  اإل  ال�سلبية،  والتاأثريات  ال�سوائب  من  وتنقيته  �سبطه  ميكن  ل  التاريخي  الركام 

والعمل امل�ستدمي لتفكيك العقليات والثقافات التي تغذي ال�سحن الطائفي املقيت بني امل�سلمني. واإن وجود 

ظواهر وممار�سات طائفية معا�رسة، ينبغي اأن ل يدفعنا اإىل ال�سطفافات الطائفية، واإمنا ينبغي اأن 

يدفع للعمل من اأجل خلق احلقائق الوحدوية، التي تعطل مفعول تلك املمار�سات الطائفية البغي�سة. 

فاملمار�سات الطائفية مهما كان مطلقها والقائم عليها وبها، هي مدانة وم�ستنكرة، وينبغي الوقوف يف 

وجهها بحزم. 

مة، واإمنا ما نود اأن نوؤكد عليه هو النقاط  ونحن هنا ل منتلك عالجا �سحريا للم�سكلة الطائفية يف الأ

التالية : 

التيارات  اأتباع  بني  والبغ�ساء  الكراهية  وبث  ق�ساء  والإ التمييز  وحالت  مظاهر  اإنهاء  اإن   -1

طياف الفكرية وال�سيا�سية يف الواقع املعا�رس، يتطلب العمل على جتديد روؤيتنا وفهمنا اإىل املقولت  والأ

التي كتبها علماء كبار من خمتلف التعبريات يف ظل ظروف واأو�ساع خا�سة، والتي فهم منها ب�سكل 

نه بدون ت�سليط ال�سوء على هذه املقولت، وتفكيك  اأو باآخر ت�سويغ هذه املمار�سات ال�سائنة. وذلك لأ

فهام ال�سوداء املتعلقة بها، فاإن هذه املمار�سات �ست�ستمر بالربوز.  الأ

اإذ “تبدو احلاجة ما�سة اإىل ت�سليط ال�سوء على الن�سو�س / املراجع التي يتمرت�س وراءها كل فريق، 

خر، عرب اإطالق تهم التكفري اأو التبديع والتحريف. وهكذا،  يف �سن حربه الرمزية )اأو الفعلية ( �سد الآ

اأو يهودي،  اأو م�سيحي  اأو م�سلم  اأو �سيعي  اأو ي�سطهد، ملجرد ال�سم الذي يحمله، �سني  خر  يدان الآ

اإلخ...، وذلك من دون التعرف اإىل �سريته وعمله، بل هو يدان يف بع�س الن�سو�س ولو كان من 

اأهل العمل ال�سالح. 

نحن هنا اإزاء ن�سو�س هي اأثر من اآثار حروبنا الرمزية يف بربريتها الدينية اأو املذهبية، ل �سبه لها 

ثار الهمجية يف اأج�ساد الب�رس اأو يف معامل احل�سارة والعمران.  �سوى ما تخلفه احلروب الوح�سية من الآ

هذه الن�سو�س/الف�سائح هي اأخطر من اأ�سلحة الدمار ال�سامل، اإذ هي التي تقيم �سدودا منيعة من احلقد 

والبغ�س بني اأتباع الطوائف، بقدر ما ت�سهم يف �سنع ذاكرتهم العدائية املوتورة. 

وهنا مكمن الداء الذي ينبغي اإخ�ساعه ملب�سع الت�رسيح والتحليل ل�ستئ�سال اجلرثومة التي ع�س�ست 

باأ�سمائها ورموزها  طويال يف النفو�س، لكي تخرب العقول وحتول الهويات اإىل حمميات عن�رسية 

وطقو�سها واأحكامها وفتاواها. 

حممد حمفوظ
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والكفر  ال�رسك  مفردات  دامت  ما  بالف�سل  عليها  التقريب واحلوار حمكوم  فاإن حماولت  ولذا، 

اأو البدعة وال�ساللة ت�سكل �سلب العقيدة والعد�سة التي من خاللها يرى الواحد اإىل غريه، لكي يدينه 

الدين واأعطال احلداثة، �س106،  دنى– اأمرا�س  الأ ن�سان  الإ نف�سه”. )راجع علي حرب،  وينزه 

املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات 2005 (.  

ومن ثم فاإننا بحاجة اإىل احلفر املعريف والتاريخي يف كل املقولت التي تغذي ب�سكل مبا�رس اأو غري 

لن ت�رسق  �سم�س احلرية والعدالة  �سالمية. واإن  الإ املذاهب  اأتباع  العداء والكراهية بني  مبا�رس حالة 

يف جمتمعاتنا، اإل ب�سياغة العالقة بني خمتلف مكونات املجتمع الواحد، بحيث تقوم العالقة على اأ�س�س 

العرتاف املتبادل والتعاون والحرتام العميق لبع�سنا البع�س. 

ن، اإمنا هو نقد الذات على النحو الذي يوؤدي اإىل اأن يتحول الواحد عما هو عليه،  اإن “املجدي الآ

بك�رس نرج�سيته والزحزحة عن مركزيته الطاردة ملا عداه. هذا هو املتاح، معرفيا وعمليا، اإذا �سئنا اأن 

ل تظل م�ساألة التقريب اأو احلوار تعالج معاجلات عقيمة وغري جمدية. فاحلوار بني ال�سنة وال�سيعة، اأو 

�سالم وامل�سيحية، وكما ت�سهد التجربة اللبنانية، يحتاج اإىل اإعادة تاأهيل وبناء، يف كل ما يتعلق  بني الإ

ب�سيا�سة احلقيقة والهوية، وطريقة اإدارة ال�رسيعة والعقيدة، بحيث يكف الواحد عن العتقاد باأنه مالك 

احلقيقة وحمتكر ال�رسعية، اأو باأنه ممثل ال�ستقامة و�ساحب الفرقة الناجية.” )راجع امل�سدر ال�سابق 

�س 112(.

وجناحنا على �سعيد احلوار املذهبي والفكري، مرهون بقدرتنا جميعا على اإخراج اأنف�سنا واملجتمع 

من املماحكات وال�سجالت املذهبية، والعمل على تو�سيع م�ساحات التعاي�س والتوا�سل وال�رساكة يف 

خمتلف �سوؤون الوطن واملجتمع. فهذه امل�ساحات ومتوالياتها وتاأثرياتها وف�ساءاتها العامة، هي التي 

تذلل الكثري من العقبات، وت�سهل �رسوط التقريب والتفاهم، وتزيل من الطريق كل ما يحول دون 

التالقي والتعاون. 

ول بد اأن يتذكر اجلميع اأن بث الكراهية جتاه املختلف واملغاير، ل يزيد الذات قوة بل يعريها من 

خر والنفور منه، ل يح�سن الذات ول  ن�سانية. كما اأن اخلوف من الآ العديد من القيم وامل�سامني الإ

خمتلف  بني  امل�سرتكة  امل�ساحات  وتو�سيع  والنفتاح  فالتوا�سل  والتحديات.  املخاطر  عن  بعيدا  يبقيها 

اجلميع  ويجنب  خرين،  الآ وحقوق  الذات  حقوق  ي�سمن  الذي  ال�سبيل  هو  واملكونات،  التعبريات 

خماطر الفتنة والحرتاب الداخلي. 

حقوق  وبني  ودوائرها،  م�ستوياتها  بكل  املذهبية  الختالفات  بني  الرتباط  فك  �رسورة   -2

ن�سان و�رسورة �سيانتها ومنع التعدي عليها. فالختالفات مهما كان حجمها و�سكلها وعمقها، ل  الإ

خرين وميار�س بحقهم �سنوف التهمي�س والتمييز. فحقوق  ي اأحد اأن يتعدى على حقوق الآ تربر لأ

فكار اأو  ن�سان ينبغي اأن تكون م�سانة من قبلنا جميعا، ب�رسف النظر عن مدى قناعتنا اأو قبولنا لالأ الإ

خر. لنا حق احلوار واملعرفة والن�سيحة، ولكن علينا واجب الحرتام  العقائد التي يتبناها الطرف الآ

�ضوؤال احلرية فى الفكر ال�ضيعي املعا�ضر
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و�سيانة احلقوق والكرامات. 

�سباب مذهبية، هي  اإن الكثري من امل�ساكل التي جتري بني امل�سلمني لأ ولعلنا ل نبالغ حني نقول: 

خر املختلف.  بفعل الدمج التع�سفي بني واقع الختالف وترجمته اإىل �سلوك اإق�سائي – عدواين �سد الآ

ن�سان ب�رسف النظر عن عقيدته ومذهبه، اإذا مل ميار�س  بينما املبداأ القراآين يوؤكد على �رسورة احرتام الإ

عدوانا عليك. يقول تبارك وتعاىل ] يا اأيها الذين اآمنوا كونوا قوامني لله �سهداء بالق�سط ول يجر منكم 

�سنئان قوم على األ تعدلوا اعدلوا هو اأقرب للتقوى واتقوا الله اإن الله خبري مبا تعملون [.) املائدة، 

ية 8 (.  الآ

خر الذي  فكار وامل�ساعر املنحرفة جتاه الآ فاملطلوب قراآنيا هو اأن نلغي من ذواتنا كل النوازع والأ

ميان ميثل ال�سمانة احلقيقية التي يقدمها لكل النا�س  يختلف معنا دون ممار�سة العدوان علينا. فـ “ الإ

�سالم–  الذين يعي�سون يف داخله ممن يلتقون معه يف العقيدة اأو يختلفون معه فيها، فال جمال –مع الإ

ال�سلوك  و�ساع ومواقف معينة تفر�س نوعا من  العداوة تخ�سع لأ ن ق�سية  عداء. لأ للظلم حتى لالأ

ال�سلبي الذي ل ميكن اأن يبتعد عن املوازين والقوانني ال�رسعية التي تعترب اأن للعداوة م�ساحة ل ميكن 

ن�سان املوؤمن، وهي م�ساحة احلقوق التي اكت�سبها هذا العدو اأو ذاك، من خالل املواثيق  اأن يتعداها الإ

ن�سانية “  حكام ال�رسعية التي اأنزلها الله مما يحرتم فيه بع�س جوانبه الإ واملعاهدات، اأو من خالل الأ

)راجع تف�سري من وحي القراآن – املجلد الثالث �س 59 (. 

ن�سان،  الإ حقوق  و�سيانة  ن�سانية،  الإ الدائرة  يف  الختالف  �رسعية  بني  الرتباط  نفك  ولكي 

فالختالف ل ي�رسع اإىل المتهان، كما اأن التمايز يف الدين اأو املذهب اأو القومية، لي�س �سببا ملمار�سة 

الظلم والعدوان عليه. 

ممار�سة  ال�رسوري  من  والتمايز،  الختالف  دائرة  يف  ن�سان  الإ حقوق  �سمان  اأجل  من  اأقول 

قوال واملمار�سات التي تعك�س ب�سكل اأو  ننا جميعا م�سئولون عن الكثري من الأ النقد الواعي لذواتنا. لأ

ن�سان الذي يختلف معنا وتتمايز روؤيته  ق�ساء بحق الإ اآخر قبولنا ولو ال�سمني مبمار�سة التمييز اأو الإ

اأفكارنا. بينما مقت�سى العدالة يتطلب خلق م�سافة نوعية بني اختالفاتنا بكل  عن روؤيتنا واأفكاره عن 

ن�سان.  م�ستوياتها وف�ساءاتها، وبني �رسورات �سيانة حقوق وكرامة الإ

دران والروا�سب التي حتملها يف  اأن تفح�س نف�سها، وتطهرها من كل الأ طراف بحاجة  فكل الأ

خر.  الروؤية واملوقف من الآ

فعلى امل�ستوى الواقعي واجلوهري، اجلميع يحمل روؤية ا�سطفائية حول ذاته، وحتقريية مب�ستوى 

خر الذي يختلف معه يف دائرة من دوائر النتماء اأو الفكر.  من امل�ستويات جتاه الآ

هلي والعي�س امل�سرتك، اإل نقد ذواتنا وفح�س اأفكارنا وت�سكيل  ول خيار اأمامنا اإذا اأردنا ال�سلم الأ

خر، لكي نعرف من  خر. “ ولذا فنحن ل نتحاور مع الآ جمالت وف�ساءات للتوا�سل امل�ستدمي مع الآ

املخطئ ومن امل�سيب، اأو من ال�سال ومن املهتدي، ول نتحاور معه وفقا ملبداأ الت�سامح لكي نتنازل 
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له عما نعتقده �سوابا عندنا، اأو خطاأ عنده، بل نتحاور لكي نك�رس احلواجز ونتعدى اخلطوط احلمر، 

خر”. )راجع علي حرب،  وعلى نحو يتيح لكل واحد اأن يتحول عما هو عليه، لكي ي�سهم يف حتويل الآ

م�سدر �سابق، �س 243 (. 

ولكي ت�سبط الختالفات املذهبية يف الدائرة الجتماعية، ينبغي اأن تدار مبنطق وعقلية التوا�سل 

والعرتاف املتبادل وال�رساكة، ل بعقلية ال�ستئثار وال�سطفاء والقطيعة. 

3- تبقى املواطنة بحقوقها وواجباتها وف�ساءاتها العميقة، هي الوعاء الذي ينبغي اأن نعمل جميعا 

لتقويته وتعزيزه. فالنتماءات املذهبية اأو القبلية، لي�ست بديال عن ح�سن ووعاء املواطنة. لذلك فاإن 

احلوار والتفاعل املذهبي يف خمتلف الدوائر، من ال�رسوري اأن يتجه بكل ق�ساياه وعناوينه لتعميق 

خيار املواطنة والنتماء الوطني. 

ونحن ندعو اإىل اأن يحرتم كل اإن�سان خ�سو�سياته الثقافية واملذهبية، ولكن لي�س من اأجل العزلة 

طار، واإمنا من اأجل اأن تتوفر كل الظروف وال�رسوط، التي ت�سمح  والنكفاء والنحبا�س يف هذا الإ

لكل اخل�سو�سيات، لكي متار�س دورها يف اإغناء مفهوم املواطنة وتعزيز وحدة الوطن وعزته. 

حوال ت�رسيع الفو�سى اأو غياب اجلوامع امل�سرتكة بيت التعدديات  فالتعددية ل تعني باأي حال من الأ

طار الواحد. لهذا فاإننا يف الوقت الذي ندعو كل اخل�سو�سيات اأن ت�سعر  والتنوعات املوجودة يف الإ

بذاتها، ومتار�س �سعائرها، يف ذات الوقت نحذر من العزلة وخلق الكانتونات اخلا�سة وال�سيقة يف 

الوطن الواحد. فنحن مع احلرية التي ينبغي اأن متنح لالنتماءات املذهبية، ولكن يف ذات الوقت مع 

تفعيل دور املواطنة وتنمية حقائقها ومتطلباتها يف الف�ساء الجتماعي والثقايف. 

فاملواطنة مبا تعني من حقوق وواجبات، والتزام وم�سوؤوليات، وم�سامني د�ستورية و�سيا�سية، 

وطان دائما ل تبنى بتنمية  هي الوعاء الذي يجب اأن تتفاعل فيه كل اخل�سو�سيات والنتماءات. والأ

حقاد واملمار�سات الطائفية البغي�سة، بل بالوئام والتالقي وجتاوز كل ما يعكر �سفة العالقة ال�سليمة  الأ

بني خمتلف املكونات والتعبريات. 

واإن حتقيق املعاين اجلوهرية ملفهوم املواطنة يف ف�سائنا ال�سيا�سي والثقايف والجتماعي، لي�س اأمرا 

�سهال وي�سريا بل يتطلب جهودا نوعية على خمتلف امل�ستويات ومن جميع ال�رسائح والفئات يف املجتمع 

والوطن. 

خر املذهبي والفكري، هي بحاجة ب�سكل دائم اإىل ثقافة ت�سند هذا  يجابية مع الآ اإن العالقة الإ  -4

اخليار وتعززه، وتو�سح ملختلف �رسائح املجتمع اأهمية هذا اخليار ودوره احلقيقي يف تكري�س ال�ستقرار 

يجابية  ال�سيا�سي والجتماعي، ومقاومة كل املخاطر التي ت�ستهدف ا�ستقرارنا ووحدتنا. فالعالقات الإ

�سالمية، لي�ست و�سفة جاهزة، ول تنجز على ال�سعيد الواقعي مبقولة هنا اأو خطاب  بني اأهل املذاهب الإ

هناك فح�سب، بل هي تتطلب ثقافة وروؤية عميقة وا�سرتاتيجية وا�سحة املعامل، نتجاوز من خاللها كل 

اإكراهات الواقع، ومتنع دون اأن نتاأثر من اأحداث التاريخ والواقع املعا�رس وا�سطراباتهما. 

�ضوؤال احلرية فى الفكر ال�ضيعي املعا�ضر
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لهذا كله ومن اأجل العبور نحو املختلف، وتو�سيع دائرة التوا�سل، وتعميق خيار التقارب والتفاهم 

بني خمتلف املكونات والتعبريات، نحن اأحوج ما نكون اإىل اأن�سطة توعوية وثقافية متوا�سلة، موؤ�س�سية 

يجابية بني اأطياف املجتمع،  وفردية، ر�سمية واأهلية، ت�ستهدف اإغناء م�رسوع التفاهم واحلوارات الإ

وتدفع �رسائح املجتمع املتعددة نحو امل�ساهمة يف تعزيز خيار النفتاح والتوا�سل، وتزيل من العقول 

التاآخي  مع م�رسوع  يجابي  الإ التفاعل  دون  التي حتول  واملخاوف  الهواج�س  من  الكثري  والنفو�س، 

�سالمية كافة.  والوحدة بني اأهل املذاهب الإ

وخال�سة القول، اإن الظروف احل�سا�سة والتحديات اخلطرية التي تواجهنا جميعا من روافد عديدة، 

تقت�سي منا العمل على حت�سني و�سعنا الداخلي، باملزيد من التالقي والتالحم واإف�سال كل خمططات 

وتوطيد  الداخلي،  خر  الآ نحو  العبور  اأن  ريب  ول  جميعا.  وت�رسنا  ت�ستهدفنا  التي  والت�سظي  الفتنة 

طراف للحوار والتالقي على  العالقة معه، واإزالة كل روا�سب الحتقان وفتح املجال من قبل كل الأ

نحو  الروؤية  تواجهنا وتبلور  التي  التحديات  تن�سجم وثوابتنا جميعا، وجتيب على كل  اأ�س�س ومبادئ 

املق�سد وامل�ستقبل الذي نن�سده جميعا ونتطلع اإليه. 

همية اأن نعمل على تر�سيخ اأ�س�سه  وتبقى الوحدة الوطنية هي خيارنا الدائم والثابت، والذي من الأ

قبل  من  خالق  تفاعل  اإىل  بحاجة  هذا  وكل  وجمالته.  فر�سه  كل  وتعزيز  ي�سوهه  ما  كل  وجتاوز 

اجلميع، واإىل مبادرات ثقافية واجتماعية، تعزز هذا النهج وتعمق متطلباته يف كل املجالت. 

الواقع  حمن  كل  جتاوز  على  �رسار  الإ دينامية  هي  والتوا�سل،  والوحدة  احلوار  ودينامية 

روؤية  بناء  اأجل  من  وذلك  والنزاعات،  والتوترات  ال�رساعات  من  املنحدرة  ومناذجه  و�سعوباته 

ووقائع للعي�س امل�سرتك والتفاعل اخلالق بني خمتلف املكونات. 

الواقع  �سغوطات  كانت  مهما  ن�ساين،  والإ املعريف  والتوا�سل  املذهبية  احلوارات  مع  فنحن 

اإ�سافية  الراهن، يحملنا م�سوؤولية  واإكراهاته. ووجود وقائع وممار�سات طائفية يف ف�سائنا وواقعنا 

الفتنة املذهبية يف الوطن  على هذا ال�سعيد. فلي�س املطلوب هو املزيد من ال�سطفافات الطائفية وبث 

بني  والتعارف  الوحدة  اأوا�رس  ومتتني  والتوا�سل  للحوار  وجمالت  ممكنات  فتح  واإمنا  واملجتمع، 

�رسكاء الوطن وامل�سري. 

وما يجري يف ال�ساحة العراقية من اأحداث طائفية مقيتة ومدانة، من ال�رسوري اأن ل جترنا اإىل 

التمرت�س املذهبي، والعزلة الجتماعية عن بع�سنا البع�س، واإمنا ل بد اأن تزيد من وعينا واإدراكنا 

الفتنة  خماطر  من  جمتمعنا  حت�سن  وطنية،  وم�رسوعات  مبادرات  خلق  يف  �رساع  الإ �رسورة  اإىل 

والنق�سام، وتعزز من خيار التفاهم والتالقي والوحدة بني خمتلف �رسائح جمتمعنا ومكونات وطننا. 

اأن ن�سعل �سمعة  اأن نلعن ظالم الفتنة الطائفية وبث الكراهية واحلقد بني النا�س،  وتعالوا جميعا بدل 

خر اأخا و�رسيكا. فالنا�س �سنفان اإما اأخ لك يف الدين اأو نظري لك  احلوار والت�سامح والعرتاف بالآ

يف اخللق.          
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مقدمــة:

عا�س امل�سلمون ال�سيعة يف اأوطانهم ب�سالم واآمان مع كافة 

خرى التي ت�سكل جمتمعات دولهم،  التكوينات الجتماعية الأ

متمثاًل يف  املواطنني  بني جميع  �سائد  النموذج  امل�سرتك مبثابة  ال�سلمي  والتعاي�س  الندماج  كان  حيث 

عالقات متما�سكة وروابط اجتماعية قوية وم�سالح متبادلة، يف ظل الختالفات املذهبية والجتاهات 

بالتمييز  املو�سومة  ال�سلطات احلكومية يف دولهم  �سيا�سات  وبالرغم من  املتنوعة،  والفكرية  ال�سيا�سية 

يجابية يف بناء اأوطانهم، متبنني ق�سايا اأمتهم، ومنخرطني  والتهمي�س جتاههم، متيز ال�سيعة بفعالياتهم الإ

زمنة املتعاقبة.  يف الدفاع عنها يف خمتلف �ساحات املواجهة وخالل الأ

لذلك اأود اأن اأنبه اإىل ح�سا�سية املو�سوع من الوجهة املذهبية والطائفية التي مت�س ال�سعور الديني عند 

الفرد امل�سلم، واأهمية البتعاد عن الت�سورات واملواقف امل�سبقة، مقابل اللتزام املو�سوعي باختيارهم 

م�سادات  اأو  مزايدات  يف  ندخل  ل  كي  ال�سيا�سي،  �سالم  الإ يف  ال�سيعي  التيار  عند  النتخابات  لبحث 

كالمية ذات طابع ت�سنجي عاطفي، تبعدنا عن روح النقا�س العلمي الهادف، ول�ستخال�س الدرو�س 

اأحد  باعتبارها  النتخابات  مع  تفاعلها  ومدى  خرى  الأ �سالمية  الإ التيارات  من  النا�سجة  والتجارب 

ركائز الدميقراطية. 

وال�سيعة مب�سطلح »مدر�ستي اخلالفة  ال�سنة  ا�ستعي�س عن م�سطلحي  �سوف  تقدم،  ما  بناءًا على 

مامة«، كتو�سيف للحالة الراهنة. واملثري للعجب والندها�س طيلة فرتة ال�رساع بني املدر�ستني،  والإ

** باحث في قضايا حقوق اإلنسان والدميقراطية.

االنتخابات فى الفكر 
ال�ضيا�ضي ال�ضيعي املعا�ضر..
)املنطقة العربية منوذجا(*

د. غامن جواد**

خطوة؟  تراجع  اأم  مام  الأ نحو  خطوة  العربي   العامل  يف  الدميقراطي  والتحول  النتخابات  موؤمتر  اإىل  قدم  *بحث    

ردن/عمان 26- 27- 2008، اأقامته موؤ�س�سة كونراد اأديناور بالتعاون مع مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية. الأ



رواق عربي

9�

العدد 48

ن�ساين خالفات بني مذهبني ينتميان اإىل اأ�سل ومنبع واحد، ا�ستغرق اأكرث من  اأنه ل يوجد يف التاريخ الإ

1400 �سنة، تخلل اخلالف حروب دموية، ذهب �سحيتها ما ل ي�ستطيع اأحد اإح�سائه وتبيان فداحة 

اخل�سائر الهائلة. 

التاريخ وا�ستح�سارها يف  الدموية من عمق  تلك اخلالفات وال�رساعات  ا�ستدعاء  للنظر  وامللفت 

بوادر  كلما لحت  املت�سارعة،  طراف  لالأ �سيا�سية  اأهداف وتطلعات  بدورها  لتخدم  الراهن،  الوقت 

لراأب اخلالف واإحالل التفاهم والبدء يف جتنب الفرتاق والتطاحن، وال�سعي لتحقيق منهج جديد يقوم 

على التقريب والتفاهم واحلوار بني اأتباع املدر�ستني.

م�ساألة  اإدارة  كيفية  الله عليه و�سلم، حول  النبي، �سلى  بعد وفاة  دار  من�ساأ اخلالف  اأن  والواقع 

�سالمي، هل يدار بوا�سطة ال�سورى، اأم بالتعيني والن�س من النبي)�س(؟!، وهذا ما خل�س  احلكم الإ

ن اجتهت املدر�ستان بعد �سل�سلة من  اإليه جمع من الباحثني اإىل اأن طبيعة ال�رساع كان �سيا�سي. والآ

دارة م�ساألة احلكم،  ليات الدميقراطية لإ التطورات الفكرية اإىل اإعادة قراءة الن�س الديني، للقبول بالآ

اإل اأن القرتاب من بع�سهما �سيا�سيًا مل يتحقق بامل�ستوى املطلوب، فبدًل من التفاهم املن�سود والعي�س 

امل�سرتك �سمن مفهوم املواطنة يف الدولة، دار �رساع دموي، وتقاتل على الهوية وقطع الروؤو�س يف 

العراق، بينما حل وئام وتفاهم يف مناطق اأخرى، فيما ت�سهد اأماكن ثالثة توترا �سيا�سيا يف�رس عند بع�س 

طراف املتنازعة �سيا�سيًا.     املراقبني انطالقه من بعد طائفي تخندقت فيه الأ

اأواًل- التاأ�ضي�ض الديني/الفقهي لعملية االنتخاب:

على  الع�رسين  القرن  اأوائل  منذ  مامة  الإ مدر�سة  عند  ال�سيا�سية  للم�ساركة  التوجه  فكرة  انطلقت    

�سالح الديني عند  اأثر اندلع احلركة الد�ستورية، وامل�سماة اأي�سًا )امل�رسوطة()1( على اأيدي رواد الإ

خوند مال كاظم اخلرا�ساين )تويف يف عام 1911(، واآية الله  امل�سلمني ال�سيعة، مثال اآية الله العظمى الأ

العظمى ال�سيخ النائيني)1860-1936( والعالمة ال�سيد هبة الدين ال�سهر�ستاين، واملرجع ال�سيد حم�سن 

مني العاملي وغريهم، اأماًل يف ت�سكيل حكوماتهم عرب �سناديق النتخاب. مقابل جمموعة عار�سة  الأ

التوجهات الد�ستورية ت�سم جمع من علماء الدين، على راأ�سهم املرجع الديني اآية الله العظمى ال�سيد 

كاظم اليزدي)ت1919م( ت�سمى« امل�ستبدة ». 

تباع  كان للم�رسوطني وامل�ستبدين فقهاء ومفكرون، هوؤلء ينظرون واأولئك يفتون ويح�سدون الأ

قناع بالتغيري اأو التجديد له متطلباته  ن الإ حولهم، وبطيعة احلال كانت العامة تلتف حول امل�ستبدة، لأ

الثقافية واحل�سارية. اأما املحافظة على ال�سائد فال تكلف غري تقوية الوازع الديني، لذا جتد اأن اأغلب 

، اإ�سافة اإىل من 
اأتباع امل�رسوطية كانوا من املتنورين من اأدباء و�سعراء ومتمردين على ال�ستبداد«)2(

ذكرت اأ�سمائهم ان�سم ال�سعراء اأمثال �سالح اجلعفري، وال�ساعر علي ال�رسقي وغريهم. 

مة وتنزيه امللة«، »اأول كتاب يف الفقه ال�سيا�سي يعالج م�سائل احلكم والدولة  ويعد كتاب »تنبيه الأ

االنتخابات فى الفكر ال�ضيا�ضي ال�ضيعي املعا�ضر
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اإ�سالمية �رسعية تعتمد  لقيام حكومة  بخلفية �سيا�سية واأر�سية فقهية قوية ونظرة جديد، حيث يوؤ�س�س 

القانون اأو الد�ستور اأ�سا�سًا لعملها، فيوؤ�سل ملبانيها ويرى م�رسوعيتها من خالل ا�ستدللتها الفقهية. 

اأراء ال�سعب، وامل�سابه للنظام الربملاين  ويرى النائيني اأن النظام ال�سيا�سي الربملاين الذي يعتمد على 

امل�رسعة يف نظام  ال�سلطان غري  قبوله ب�سالحيات  تعقله، واأن  اأف�سل نظام حكم ميكن  الغربي، هو 

�سالمي يف حتقيق العدالة وامل�ساواة.«)3(  مل الإ ملكي د�ستوري هو ت�سحية من اأجل حتقيق الأ

غري  وا�سعة  ب�سورة  ال�سالمي  ال�رسق  منطقة  يف  امل�رسوطة  حركة  تاأثري  ت�سارع  ما  و�رسعان   

مكرتثة باحلدود اجلديدة للدولة القطرية املوؤ�س�سة حديثًا يف تلك املرحلة الزمنية، فالدين )اأي دين كان 

اأو اأي عقيدة روحية( بطبيعته وتاأثري قياداته املرجعية العليا عابر للحدود، ميتلك وزعمائه الروحيون 

اإثارة الع�سب الديني عرب  )بغ�س النظر عن جن�سياتهم( قدرة فائقة على حتريك ال�سعوب من خالل 

التوجيه اأو الفتوى �ساحبتا التاأثري ال�سحري على حتريك وتعبئة اجلماهري بالجتاه الذي يريدونه.

بناء  ق�سية  خ�سو�سًا  �سالمي،  الإ ال�سيا�سي  الفقه  لق�سايا  تناوله  يف  خرين  الآ عن  النائيني  يختلف 

الدولة، التي ركب بنائها على �رسعية م�ساركة رعايا الدولة يف نظامهم ال�سيا�سي. فكل الذين كتبوا يف 

حكام ال�سلطانية  للماوردي  اأو منظري حكم اخلالفة  مامة واخلالفة، كالأ �رسعية احلكم عند مدر�ستي الإ

مامية، وغريها من الدرا�سات الدينية  القائمة عند امل�سلمني، وكذلك مبداأ ولية الفقيه عند ق�سم من الإ

ال�سيا�سية، كلها تتناول بالبحث طريقة تويل احلكم، ومدى �رسعيته، و�سفات احلاكم و�سالحياته، 

من دون التطرق اإىل دور امل�سلمني، وموقفهم ودورهم يف اختيار النظام واحلاكم، ولي�س القت�سار 

على قيام امل�سلمني بتقدمي البيعة وال�سمع والطاعة. 

ومن ثم، اأطروحة ال�سيخ النائيني لتتحدث عن اأهمية م�ساركة النا�س يف بناء الدولة، واختيار ال�سلطة 

مة على نف�سها«، وهي النظرية التي  ع�ساء املنتخبون، مبعنى »ولية الأ وتقيد احلاكم بد�ستور يكتبه الأ

�سالمي ال�سيعي  مام الراحل ال�سيخ حممد مهدي �سم�س الدين، رئي�س املجل�س الإ طرحها وطورها الإ

على يف لبنان، فيما بعد  يف مقابل نظرية ولية الفقيه)4(. الأ

طروحة ا�ستندت عرب التاأ�سي�س على امل�سلمات العقلية، وهي دليل وا�سح على العالقة الوثيقة  والأ

ف�سل، و�رسورة  بني الفل�سفة وال�سيا�سة، ل�سيما يف النطالق من �رسورة النظام ثم حتديد النظام الأ

وحفظ  الف�سائل،  وتنمية  ن�سان،  الإ لتطوير  مو�سوعيًا  مدخاًل  باعتبارها  ال�سيا�سية،  الرابطة  وجود 

ن�سان، باعتباره  ن�ساين، هذه الرابطة التي تقوم على اأ�سا�س روؤية فل�سفية للكون والوجود والإ النوع الإ

اأي�سًا املالك للذكاء والعقل، واملوؤهل لالرتقاء وت�سخري الكون، واكت�ساب الف�سائل واملعارف)5(«.    

ال�سيا�سي  الد�ستوري للنظام  مة وتنزيه امللة«، عن بناء الهيكل  يتحدث املوؤلف يف كتابه »تنبيه الأ

ن�ساين القا�سي باأهمية وجود الدولة الناظمة لالجتماع  للدولة الد�ستورية، منطلقًا من حتكيم العقل الإ

ن�ساين ب�سورة عامة، دون الرتكيز  ن�ساين، كما جاء يف مقدمة ر�سالته  والتاأكيد على دور العقل الإ الإ

مم: »ثمة م�سلمة توافق عليها  على البعد الديني حني يقرر اأهمية وجود الدولة لدى كل ال�سعوب والأ

د. غامن جواد
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الب�رس،  حياة  وانتظام  العام،  النظام  ا�ستقامة  اأن  مفادها  العامل،  عقالء  جميع  واأقرها  مم،  الأ جميع 

مرهون بوجود الدولة ذات ال�سلطة القادرة على فر�س النظام«)6(.

)عدم  الدولة  غ�سبية  هي  ال�سيعي،  ال�سيا�سي  الفكر  يف  ومرتكز  مهمة  اإ�سكالية  طروحة  الأ تواجه 

فقهاء  اإليه  تو�سل  ما  اإنتاج  النائيني  اأعاد  �سكالية  الإ وحلل  املنتظر.  مام  الإ غيبة  ع�رس  يف  �رسعيتها( 

ال�سيد  الطالبني  ونقيب  1022م(،  املفيد)ت  الطائفة  �سيخ  وائل،  الأ ع�رسي  ثنى  الأ ال�سيعي  التاأ�سي�س 

عطاء  املنتظر يف عام 329هـ، لإ مام  الإ بعد غيبة  الطو�سي،  الطائفة  املرت�سى)ت1044م(، و�سيخ 

�رسعية من نوع ما حلكم اآل بويه املوايل لل�سيعية، وهي التفريق والق�سمة والتمييز بني حقني، حق الله 

الديني، وحق النا�س املدين الجتماعي ال�سيا�سي. فالنا�س ترجع اإىل الفقهاء يف احلقل الديني، وترجع 

يف اأمورها املدنية اإىل ال�سلطة القائمة. 

واأكد التوجه املذكور العالمة ابن اإدري�س احللي من كبار علماء امل�سلمني ال�سيعة هذا التق�سيم يف كتابه 

لهية،  مامة الإ مام يف الإ ال�رسائر. »اأما عند النائيني فريى، حق النا�س اأن يحكموا د�ستوريًا، وحق الإ

مامة وال�سلطة يف ع�رسنا احلا�رس وهو زمان غيبة  وهذا التفريق بني احلقني ميهد لفك التالزم بني الإ

الطبيعة  حدة  من  التخفيف  اإمكانية  الق�سمة،  تلك  على  بناًء  النائيني  ويفرت�س  املنتظر.  الغائب  مام  الإ

الولية  اإىل  ال�ستبدادي(  القهري  ال�سخ�سي  )=ال�سلطان  امللكية  ال�سلطة من  واإحالة  لل�سلطة،  الغ�سبية 

)=ال�سلطان الد�ستوري املقيد التمثيلي(«)7(.

العقود، كما يف  اعتربه عقدًا من  النتخاب حني  ل�رسعية  فقهيًا  تنظريًا  النائيني  كما حملت ر�سالة 

عقد البيع مثاًل املت�سمن �رسوط نفاذ العقد وف�سخه، فالنتخاب هو عقد بني الناخب واملر�سح على تنفيذ 

وعوده اأو برناجمه النتخابي. وهي بذلك �رسعت للدميقراطية، » ومن دون اأن يجعل م�سنفها، وهو 

من مراجع الدين الكبار، الذكورة �رسطًا من �رسوط دخول الربملان واحلكم ب�سكل عام، كالت�سويت 

الدولة  التعليم هدف  اأو مذهب، وجعل  لدين  الت�رسيعية حمتكرة  الهيئة  يجعل  كذلك مل  الرت�سيح.  اأو 

ول، وجعل العدالة وامل�ساواة واحلرية اأ�سول مقد�سة)8(«. املنتخبة الأ

مام  مامة، ونيابة الإ النائيني بتعد قلياًل عن خ�سو�سيات الرتاث ال�سيعي، ومل يركز على تاأكيد الإ

يقدم  اإنه  بل  ال�سعبية.  ال�سلطة  احلاكم وتو�سيع  �سلطة  تقييد  فكرة  تبنى  الفقيه، عندما  اأو ولية  الغائب 

�سالمي ككل  اأطروحة اإ�سالمية �ساملة بعيدة عن اخل�سو�سية املذهبية، اأطروحة تعتمد على الرتاث الإ

مامة واخلالفة. دون ال�ستغراق يف اخل�سو�سية ال�سيعية، متفاديًا ال�سجال العنيف بني الإ

وقد  برملانية.  د�ستورية  اإ�سالمية  دولة  ليوؤ�س�س  ال�سورى،  قاعدة  على  اأطروحته  يبني  فالنائيني 

جتاوز احلاجز املذهبي عندما ي�ست�سهد ب�سرية اخلليفة عمر بن اخلطاب عندما اعرت�س بع�س امل�سلمني 

بقية  �ساأن  �ساأنه  اخلليفة،  باأن  دعاء  الإ )ن�ستطيع  النائيني  ي�ستنتج  ثم  غالية.  مالب�س  ارتدى  نه  لأ عليه 

احل�سور، قد داخله ال�رسور، حينما �سمع هذا اجلواب)اإذن لقومناك بال�سيف(، ملا ينطوي عليه من 

مة ووعيها مب�سامني العالقة بينها وبني احلاكم، ومت�سكها بحقها الثابت يف الرقابة  تاأكيد على ا�ستقامة الأ

االنتخابات فى الفكر ال�ضيا�ضي ال�ضيعي املعا�ضر
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على الوايل وحما�سبته على �سيا�سته()9(. 

وكذلك ي�سري يف ر�سالته للعديد من ال�ست�سهادات براأي مدر�سة اخلالفة، كما  يف دح�س مربرات 

لهي ول الع�سمة يف ويل  ال�سلطة ال�ستبدادية » اأن اأهل ال�سنة ل يعتربون )ل يعتقدون( التن�سيب الإ

مر بل اأقاموا الولية على انعقاد بيعة اأهل احلل والعقد ل�سخ�س معني. فاإن الولية عندهم م�رسوطة  الأ

بعدم جتاوز حدود ما اأقره الكتاب املجيد وال�سنة املطهرة، بل اعتربوا ذكر ال�رسط لزمًا يف عقد البيعة 

. اإ�سافة اإىل ذلك ي�ست�سهد النائيني براأي مدر�سة اخلالفة يف م�رسوعية جمل�س ال�سورى)11(. 
ذاته »)10(

كتب العديد من الباحثني درا�سات وبحوث وبلغات متعددة عن ر�سالة النائيني: منهم على �سبيل 

اجلبار  عبد  فالح  الدكتور  الباحث  وبذل  ال�ستبداد«،  »�سد  كتابه  يف  ال�سيف  توفيق  الدكتور  املثال، 

طروحة للقارئ يف العديد من الدرا�سات و�سّمنها يف كتابه »احلركة ال�سيعية يف  جهدًا كبريًا يف تقدمي الأ

العراق« وله بحث يف جملة »الثقافة اجلديدة« العراقية العدد 296. حتت عنوان »النظرية ال�سيا�سية 

للتيارات ال�سيعية الراديكالية يف القرن الع�رسين«. وكتب عنها اأي�سًا الدكتور اإ�سحاق النقا�س يف كتابه 

»�سيعة العراق«، والنّقا�س باحث متخ�س�س يف الدرا�سات ال�سيعية ويعمل مدر�سا للتاريخ احلديث يف 

�ستاذ فهمي هويدي للر�سالة  مريكية . ف�سال عن اإ�سارة الأ و�سط يف العديد من اجلامعات الأ ال�رسق الأ

مة وتنزيه امللة، م�سدرًا مهمًا يف كتاب  يف كتابه »اإيران من الداخل«. ومن ثم، اأ�سبح موؤلف تنبيه الأ

عامل الدين ال�سيخ حم�سن كديفر يف كتابه »نظريات احلكم يف الفقه ال�سيعي« واملت�سمن نقدا علميا ملبداأ 

اإيران)12(، ول ي�سع املجال ل�رسد تفا�سيل ع�رسات املقالت والبحوث حول  ولية الفقيه احلاكمة يف 

�سدارها عام 2006 يف  �سالمية، خ�سو�سًا ما مت تناوله يف الذكرى املئوية لإ طروحة الد�ستورية الإ الأ

وربية، باعتبارها منوذجًا اإ�سالميًا للحكم الدميقراطي. مريكية والأ العديد من اجلامعات الأ

 

ثانيًا- التاأ�ضي�ض ال�ضيا�ضي لالنتخاب:

مامة،  الإ مدر�سة  عند  النتخابات  يف  ال�سعبية  امل�ساركة  �رسورة  على  ال�سيا�سي  التاأ�سي�س  جرى   

مبنيًا على املمار�سات القمعية والتهمي�س واحلرمان التي انتهجتها الدولة العربية احلديثة �سد التكوينات 

الدينية والجتماعية والجتاهات ال�سيا�سية املعار�سة ملعاهدة �سايك�س- بيكو. وبالتايل �سد احلكومات 

بعد  نفاذها  بدء  التي  املعاهدة  لبنود  طبقًا  نظمة  الأ تلك  نهجها  على  وا�ستمرت  مبوجبها،  تاأ�س�ست  التي 

وىل، فتكونت دول ذات نظام جمهوري واأخرى ملكية وثالثة �سلطنات وم�سيخات،  احلرب العاملية الأ

نظمة عرب النتداب  امتلكت الدولتني الربيطانية والفرن�سية، قوة التاأثري والنفوذ الكبريين على هذه الأ

اأو الو�ساية اأو من خالل عالقات ارتباط وثيقة ال�سلة مع الدولة القطرية احلديثة. 

 فالنظام العربي الذي تكون وا�ستمر اإىل الوقت احلا�رس، ي�سم بني طياته �سفحات �سلبية يف طريقة 

التعامل مع الوجودات ال�سكانية الوطنية غري العربية اأو املختلفة دينيًا اأو مذهبيًا اأو قوميًا اأو لغويًا اأو قبليًا 

نظمة وقمعها  يف الدولة احلديثة، بالرغم من تاأ�سي�س الدولة احلديثة على مبداأ املواطنة، لكن ا�ستبداد الأ
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ملواطنيها، تفاقم وتعاظم من اأجل احلفاظ على التحكم والت�سلط على رقاب ال�سعوب. 

�سا�سية يف النظام العربي ( وق�سم  ففي ال�رسق العربي انتمى دعاة القومية العربية) اإحدى الركائز الأ

كبري منهم يف العراق و�سوريا ولبنان من اأ�سول تركية اإىل املدر�سة القومية املعتمدة على قوة »التوجه 

الب�سماركي« وتطرف الكثري من اأولئك القوميون بالدعوة لل�سهر القومي لـغري العرب من التكوينات 

وحتى  املدنية  احلقوق  وجتاهل  �سوريني...الخ،  والأ والرتكمان،  كراد،  كالأ خرى  الأ الجتماعية 

فالنظام  العربي()13(  العامل  والنحل يف  )للملل  خرى  الأ واملذاهب  املتعددة  ديان  والأ للقوميات  الثقافية 

زمنة  العربي، مل ي�ستوعب ويحتفظ بعالقات اإن�سانية مع التكوينات التي تعاي�ست ب�سالم واآمان منذ الأ

و�سط. بل خا�س -ول يزال- معها �رساعات �سيا�سية و�سلت يف بع�س  البعيدة يف منطقة ال�رسق الأ

املناطق، وخالل اأزمنة، حمددة اإىل نزاعات م�سلحة يف طول العامل العربي وعر�سه. 

زمات كبري، �سواء ما تعلق باحلرمان  مامة من هذه ال�رساعات والأ كان ن�سيب اأتباع مدر�سة الإ

مثقفي  من  العديد  لنا جلوء  يف�رس  ما  وهذا  امل�سلحة.  ال�ستباكات  اأو يف  ال�سيا�سية  احلياة  من  والتهمي�س 

مامة للعمل والنخراط يف احلقل ال�سيا�سي املعار�س غري الديني، بدافع قوي من ال�سعور  مدر�سة الإ

املكونات  بالت�سامن مع  لبلدهم،  ال�سيا�سي  بالقرار  فيه  ي�ساركون  �سبيل  باحثني عن كل  »باملظلومية« 

ال�سيا�سية/الجتماعية املتعددة يف املجتمع.  ناهيك عن ال�رسوع يف تاأ�سي�س جتمعات �سيا�سية كاملة تنتمي 

اأ�س�س من رد الفعل جتاه تغول وتع�سف ال�سلطات احلاكمة،  اأن�سئت على  مامة، حيث  اإىل مدر�سة الإ

نظمة  م�ساركًةً قوى املعار�سة اأيًا كان انتمائها واجتاهاتها ال�سيا�سية والفكرية يف معار�ستها ل�ستبداد الأ

املت�سلطة. 

انتمى  �سواء  الدميقراطية،  الرياح  هبوب  احلا�رس عقب  الوقت  العربي يف  ال�سعب  اأكرثية  ولعل 

مذهبيًا اإىل اإحدى املدر�ستني اأم ل، يت�ساركون بطريقة عفوية �ساءوا اأم اأبوا بتعامل وتفاعل يف مقارعة 

 ال�ستبداد والظلم والتمييز، وينا�سلون جميعًا نحو هدف اإقامة نظام 
ً
الدكتاتورية، ويكافحون �سوية 

ن�سان ويقيم دولة العدالة وامل�ساواة والقانون،  د�ستوري برملاين تعددي دميقراطي يحرتم حقوق الإ

تت�سارك وتتعا�سد فيه جميع مكونات ال�سعب من دون متييز، با�ستثناء القوى الدينية املتطرفة واملت�سددة 

قامة م�رسوعها. التي اختارت هي بنف�سها اأيدلوجيه خا�سة بها، تت�سم وتتو�سل العنف و�سيلة لإ

هداف ال�سابقة، ف�سكلت  مامة يف العراق، ف�سل يف حتقيق الأ اإل اأن التيار ال�سيا�سي من مدر�سة الإ

نظام  واأنتجت  حاد،  اإثني  طائفي  ا�ستقطاب  ظل  يف  اأجريت  حيث  الوراء،  اإىل  تراجعًا  النتخابات 

الهويات  ومبوجب  الدكتاتورية،  اأنقا�س  على  والنظام  الدولة  بناء  يف  ثينية  والأ الطائفية  املحا�س�سة 

الفرعية، ولي�س على اأ�سا�س الهوية الوطنية العراقية اجلامعة. 

من الدويل ثانيًاُ عندما اأقر العملية ال�سيا�سية  كان ذلك بت�سجيع من قوات الحتالل اأوًل وجمل�س الأ

الواقع، ل  تنتهي. ويف  �سيا�سية واأمنية ل  العراق يف دوامة وفو�سى  تنفيذها، مما و�سع  التي تعرث 

يتحمل  ل  كما  عليه،  املح�سوبة  املتطرفة  اجلماعات  اأفعال  مامة  الإ مدر�سة  من  ال�سيا�سي  التيار  يتحمل 
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رهابية  املح�سوبة  مني، واإمنا ت�ساركه الكثري من القوى الإ وحده اأي�سًا م�سوؤولية الف�سل ال�سيا�سي والأ

جندت  التي  اجلغرايف  اجلوار  ودول  ال�سدامي،  البعث  نظام  من  تبقى  وما  اخلالفة،  مدر�سة  على 

رهاب، وي�ساهم النظام العربي يف امل�سوؤولية عندما ترك �سعب العراق لوحده،  وغذت التطرف والإ

فهيمنت عليه نفوذ القوى املت�سارعة بدءًا من دول التحالف و�سوًل اإىل اإيران وتركيا و�سوريا والقوى 

والربيطانية يف  مريكية  الأ القوات  دور  ناهيك عن  ردن،  والأ ال�سعودية  املتطرفة يف  الدينية  ال�سلفية 

مني وبناء القت�ساد الوطني . حتمل م�سوؤولية الف�سل يف اإحالل ال�ستقرار ال�سيا�سي والأ

مناذج من االنتخابات العربية 

اأواًل– العراق:

مامة من العراقيني ل يجمعهم كيان �سيا�سي واحد، ميتلك برنامج انتخابي  اإن املنتمني اإىل مدر�سة الإ

متفق عليه، ول قيادة �سيا�سية موحدة، كما هو احلال يف القيادة املرجعية الدينية املتمثلة بال�سيد ال�سي�ستاين 

بالت�سامن مع بقية املراجع. ولكن ميكن القول اإنهم ي�سرتكون يف وجهة نظر دينية متما�سكة. واملالحظ 

مامة، ويف اأي بقعة يتواجدون فيها، قد ينظمون اأنف�سهم �سمن اأحزاب وجتمعات  اأن اأتباع مدر�سة الإ

ال�سيا�سية عرب م�ساركتهم يف  للم�ساهمة يف رفد احلياة  اأوطانهم،  انتخابية يف  اأو يف ظل قوائم  �سيا�سية 

�سلطة اأوطانهم ولدعم دولتهم، وغالبًا تبنى التجمعات على اأ�س�س وطنية.

وجمع  ال�سيا�سية،  الدينية  حزاب  الأ من  حتالف  �ُسكل  العراقية،  النتخابات  يف  امل�ساركة  جل  ولأ

من امل�ستقلني، واآخرين مرتبطني مبكتب املرجعية الدينية، وعدد من الوجهات الجتماعية، وبع�س 

الع�سائر، حتت ا�سم الئتالف العراقي املوحد-UIC - Unified Iraqi Coalition   بدعم وتوجيه 

وىل عام 2004 لت�سكل رقمًا انتخابيًا قويًا ولتح�سني موقع  من املرجعية الدينية يف الدورة النتخابية الأ

�سالم  ال�سيا�سي يف النظام العراقي اجلديد. التيار ال�سيعي من الإ

اجلمعية  مهمة  وكانت  وا�سحة،  باأغلبية  الئتالف  وفاز  الوطنية  اجلمعية  انتخابات  جرت  وقد 

الوطنية الرئي�سية كتابة  الد�ستور الدائم وتهيئته لال�ستفتاء العام، والذي متت املوافقة عليه باأغلبية كبرية 

يف ا�ستفتاء عام، رغم احتوائه على فقرات مل حتظى مبوافقة نواب وجمع كبري من منت�سبي مدر�سة 

اخلالفة واجتاهات �سيا�سية عراقية اأخرى غري دينية، ف�سكل الد�ستور مو�سع عدم اتفاق بني العراقيني، 

مما اأفرغه من اأ�سمى مهمة له باعتباره عقد اجتماعي يجمع بني العراقيني.

فاز الئتالف العراقي املوحد يف الدورة الثانية بدعم غري �رسيح من املرجعية الدينية بعك�س الدورة 

اأن دور  للو�سع  املراقبني  العديد من  وي�سري  الدينية،  املرجعية  مكلفة من  نظمتها جلنة  التي  وىل،  الأ

اتخاذ  اإىل  العراقيني وترجمت  �سلبي عند جموع من  ب�سكل  انعك�س  النتخابات،  الدينية يف  املرجعية 

مامي. املالحظة الفارقة يف النتخابات  مواقف مت�سنجة، اأدت اإىل تناحر وخ�سومات داخل املجتمع الإ

ت�ساعف ا�ستعمال الرموز الدينية ب�سكل مكثف، فن�سجت من خاللها ق�س�س واأ�ساطري حتكي �رسورة 
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دعم قائمة الئتالف، التي �سمت 18 كيان مر�سيًا عليها. 

العراقي  اإىل الئتالف  ين�سم  اآخر مل  �سيا�سي/ ديني  النتخابات 17 كيان  نف�سه دخل  الوقت  ويف 

يف  ا�سرتكت  التي  مامة  الإ مدر�سة  تباع  لأ الدينية  ال�سيا�سية  للكيانات  الكلي  املجموع  ليكون  املوحد،  

املتحدة.   مم  امل�ستقلة لالنتخابات، والتي عينتها الأ العليا  املفو�سية  النتخابات 35 كيان م�سجلني لدى 

بانتمائهم  معروفه  �سخ�سياتها  النتخابات،  يف  �سارك  ديني  غري  �سيا�سي  كيان   70 من  اأكرث  وهناك 

مامة مذهبيًا، فاأ�سبح العدد امل�سارك من اأتباع هذه املدر�سة)14( يف النتخابات اأكرث من  اإىل مدر�سة الإ

البالغة 275  العراقي  الربملان  مقاعد  تناف�ست على  التي  كيان  للقوائم 309  الكلي  املجموع  105 من 

مقعدًا)15(. 

وقد ثبت من جتربة النتخابات العراقية اأن املرجعية الدينية لعبت دورًا مهما يف النتخابات النيابية 

مة وتنزيه امللة«  وكتابة الد�ستور من ممثلني منتخبني، طبقًا لنظرية ال�سيخ النائيني يف كتابه »تنبيه الأ

مام اخلوئي. وهو ما  ن ال�سيد ال�سي�ستاين من املدر�سة الد�ستورية التي ينتمي اإليها اأ�ستاذه املرجع الإ لأ

مم املتحدة على  يف�رس لنا اإ�رسار اآية الله ال�سي�ستاين على اإجراء النتخابات وكتابة الد�ستور، وحث الأ

براهيمي اأو فيما بعد مع ال�سيد  خ�رس الإ مني العام ال�سيد الأ اإجرائها �سواء يف كل لقاءاته مع مبعوث الأ

�ستاذ غ�سان  مم املتحدة يف بغداد، ولحقًا الأ دي ميلو الذي ق�سى نحبه يف تفجري اإرهابي دموي ملقر الأ

�سالمة)16(. 

مهمتها  �سعبية حملية  ت�سكيل جلان  النتخابية عرب:  املوحد حملتها  العراقي  الئتالف  قائمة  نظمت 

تعبئة الناخبني وراء قائمة الئتالف، واإدامة الت�سال مع جمهور الناخبني، وجرى اإخ�ساع وا�سع 

للمفاهيم والتف�سريات الدينية ب�سكل تع�سفي يف احل�سد النتخابي، ولعب مكتب املرجع ال�سي�ستاين الدور 

ر�ساد. كما �سكل دوام الت�سال مبفو�سية النتخابات دورا فا�سال يف مراقبة  املركزي يف التوجيه والإ

النتخابات، وكان لدور وكالء املرجعية الدينية وعملهم يف �سفوف اجلماهري تاأثري يف فوز الئتالف، 

كذلك �ساركت تنظيمات التيارات ال�سيا�سية ال�سيعية يف حمالت التوعية والتعبئة مركزين على:

مامة منذ ت�سكيل الدولة العراقية احلديثة عام 1921 واإق�سائهم عن  1- مظلومية منتمي مدر�سة الإ

دورهم ال�سيا�سي يف وطنهم.

خطاء ال�سابقة بعد ف�سل حت�سيل مكا�سبهم ال�سيا�سية من ثورة الع�رسين،  2- الدعوة لعدم تكرار الأ

ويف بداية تكوين الدولة العراقية التي ُحرم العمل يف دوائرها، وج�سد ذلك ابتعاد علماء الدين عنها و 

عدم تاأييدها.

جرت النتخابات يف ظل غياب الربامج النتخابية. وما جرى من انتخابات عبارة عن تناف�س 

وفوز قوائم طائفية/اإثنية بعيدًا عن التناف�س ال�سيا�سي الوطني. اأفرزت برملانا �سعيفا يغيب عن جل�ساته 

معظم قادة الكتل النيابية والكيانات ال�سيا�سية، ل�سعورهم بان ح�سور الربملان يخد�س يف هيبة قيادتهم، 

�سرتاتيجية كانت ت�سنع خارج الربملان عرب التوافقات بني الكتل النيابية.  ف�سال على اأن القرارات الإ

االنتخابات فى الفكر ال�ضيا�ضي ال�ضيعي املعا�ضر
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نها موؤيدة من املرجعية الدينية. والناخب ل ميلك اأي ثقافة انتخابية  وقد فازت قائمة الئتالف لأ

- ب�سبب عزل العراق عن العامل اخلارجي يف ظل النظام ال�سابق- توؤهله لختيار القائمة التي تعرب عن 

م�ساحله، ومن ثم ان�ساق اإىل التوجيه الديني عرب احلمالت النتخابية. وقدمت يف هذا ال�سياق �سكاوى 

عديدة حول ا�ستعمال الرموز الدينية يف تلك احلمالت، واملمنوعة ح�سب قانون النتخاب العراقي. 

جراء حتقيق وا�سع حول دور اآية الله ال�سي�ستاين، هل هو رمز  مما دفع مفو�سية النتخابات امل�ستقلة لإ

ديني اأم مرجع ديني؟ يف النهاية اتخذت قرارًا بكونه مرجعًا دينيًا ولي�س رمزًا دينيًا.   

ثانيًا– لبنان:

هلية، مكانة �سيا�سية فاعلة)17(، وعلى اخل�سو�س  مامة يف لبنان ما بعد احلرب الأ اأحتل اأتباع مدر�سة الإ

بعد عام 1985 يف بريوت بعد حركة  7  �سباط ال�سهري، حيث كان احل�سور ال�سيا�سي لهم يرتجم من 

خالل ن�ساط يقوم به عادة الوافدون اإىل العا�سمة و�سواحيها من مناطق اجلنوب والبقاع واجلبل. 

مامة حمكومة ب�سلوك غري م�سبوط  وظلت الكتلة النيابية التي تتعاطى ال�ساأن ال�سيا�سي من مدر�سة الإ

وىل بعد اتفاق الطائف عام 1992، حني ظهرت القوى  الجتاه، اإىل اأن جاء ال�ستحقاق النتخابي الأ

اجلديدة، املوؤثرة ب�سورة معلومة، وبداأ ال�سمور الفعلي للكتل التقليدية فاقعًا حيث فقدت كافة مراكزها 

اإل ما ندر منها والتي متا�ست مع التغيري، كذلك النح�سار الكبري لنفوذ القوى ال�سيا�سية ذات الطابع 

القومي اأو الي�ساري، وتراجع النخب ال�سيا�سية املوؤثرة يف الو�سع اللبناين عن الـتاأثري الفعلي، ل�سالح 

�سالمي الذي بداأ بحركة »اأمل« كمنطلق، ومن ثم اأكمل »حزب الله« مبمار�سة اأكرث  مامي الإ التيار الإ

�سالمي.   نحو الطرح الإ
ً
ت�سددا 

مامة يف ارتفاع دائم يف التجربة النتخابية اللبنانية، حيث اأظهرت  كانت امل�ساركة من مدر�سة الإ

اإىل  اأقلية هم بحاجة فعلية  مامة  اأتباع مدر�سة الإ اأن القوى املتناف�سة يف الدوائر التي يعترب بها  النتائج 

مامي  مامية، واإليك هذه املقاربة، حيث اأظهر �سلوك الناخب الإ ال�سوت الذي ميثله اأبناء املدر�سة الإ

رثوذك�س، وبن�سبة  يف اإحدى النتخابات اأنه �سوت 100% ل�سالح املر�سحني من مدر�سة اخلالفة والأ

قليات ونزوًل حتى 47% ملر�سح  70% للمر�سح الكاثوليكي، و66.5% للمر�سح الدرزي، و61% لالأ

مامة اأقلية(.  رمن الكاثوليك ) الن�سب امل�سار اإليها يف املناطق التي يعترب فيها اأتباع مدر�سة الإ الأ

و�ساع تغريت كليًا يف لبنان من بعد اغتيال الرئي�س احلريري، وظهور قوى �سيا�سية   اإل اإن الأ

ول قوى 14 اآذار )املوالة( والثاين  �سا�سيني: الأ جديدة على ال�ساحة اللبنانية تبلورت يف التيارين الأ

اآذار )املعار�سة(، وما تال ذلك من ان�سحاب القوات ال�سورية، وم�سل�سل الغتيالت املبهمة  قوى 8 

يف  مذهلة  نتائج  من  حققت  وما   ،2006 �سيف  لبنان  على  ال�سهيونية  العدوانية  واحلرب  الفاعل، 

�سمود ال�سعب اللبناين ومقاومته البا�سلة �سد الهمجية ال�سهيونية، و�سعود حزب الله كراأ�س احلربة 

�رسائيلية، غري من موازين القوى يف ال�ساحة اللبنانية  را�سي الإ يف املقاومة، وق�سفه ال�ساروخي لالأ

د. غامن جواد
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بعد احلرب، اإ�سافة اإىل ت�سكيل حتالفات جديدة متثلت يف املولة واملعار�سة. 

املقاتلة،  ال�سلفية  رهابية من  الإ التنظيمات  به  قامت  البارد وما  نهر  املخيمات يف  وظهرت حرب 

و�ساع، واإبقائها كقوة رمزية حتفظ ال�سلم  �سكلت دافعا قويا للقوات امل�سلحة اللبنانية بال�سيطرة على الأ

هلي اللبناين باتفاق جميع اللبنانيني، وكل هذه التطورات وغريها من تدخل الدول اخلارجية اأثرت  الأ

ب�سكل مبا�رس على التحول الدميقراطي وعطلت العملية النتخابية، اإل اأن اتفاق اللبنانيني على ت�سمية 

قائد اجلي�س رئي�سًا للبنان، �سكل خطوة اإيجابية، واإن بقيت تراوح مكانها ل�ستة اأ�سهر ب�سبب تعقيدات 

الو�سع ال�سيا�سي، حتى مت تفعيلها عقب اتفاق الدوحة، واأخريا العماد �سليمان رئي�سا ر�سميا للبالد يف 

اخلام�س والع�رسين من اآيار/ يونيو 2008.     

ثالثًا مملكة البحرين :

�سالمي  مامة يف البحرين، بـ جمعية الوفاق الوطني الإ �سالميون ال�سيا�سيون من مدر�سة الإ انتظم الإ

مامي، يراأ�سها ال�سيخ علي ال�سلمان، والذي كان ين�سط يف داخل  �سالم ال�سيا�سي الإ وهي تنظيم ميثل الإ

مامني  �سالميني الإ البحرين ثم اأ�سطر للجوء اإىل بريطانيا، ليتعاون مع عدد من املقيمني واملنفيني الإ

املعار�سني يف اخلارج والعاملني يف تنظيم �سيا�سي معار�س ي�سمى » تنظيم اأحرار البحرين«.   

اإعالن  بعد  البالد  اإىل  البحرين  اأحرار  تنظيم  وقادة  املعار�سني،  اأغلب  مع  البحرين  اإىل  عاد  ثم 

�سالحات الد�ستورية يف اململكة من قبل امللك حمد اآل خليفة، ومت تعني عدد من املعار�سني مبنا�سب  الإ

�سالمية لتعرب عن التوجهات ال�سيا�سية للجمهور ال�سيا�سي  حكومية عليا. ت�سكلت جمعية الوفاق الوطني الإ

�سالحات الد�ستورية، كما  مامة، و�سوتت اجلمعية مع اأغلبية �سعب البحرين ل�سالح الإ من مدر�سة الإ

ورد يف برنامج اجلمعية  »عندما قرر �سعب البحرين الت�سويت »بنعم« مليثاق العمل الوطني يف فرباير 

2001 ملا احتواه من تاأكيدات على مكت�سبات الد�ستور العقدي – د�ستور 1973- وعدم امل�سا�س بها اأو 

جتاوزها والتي اأكدتها ال�سمانات الر�سمية الكثرية، كان ينظر اإىل امليثاق)18( على اأنه امل�رسوع الذي  

اإىل  التنموية  للحركة  ال�سال  ال�سيا�سي  والحتقان  اليومي  مني  الأ التوتر  دوامة  من  البحرين  �سيخرج 

واحة اأرحب من الدميقراطية واحلياة العادلة الكرمية.«

اإل اأن وحدة اجلمعية تعر�ست لالن�سقاق باجتاهني متعاك�سني، فقد خرجت جمموعة من املت�سددين 

و�سمت نف�سها »جمموعة احلق« برئا�سة ح�سن م�سيميع لعدم الحتجاج القوي املعار�س وال�سديد من 

جمعية الوفاق عن ما �سمته املجموعة النكو�س عن امليثاق الوطني الذي �سوت عليه من قبل �سعب 

البحرين، عندما �رسع د�ستور جديد يختلف عن د�ستور 1973 الذي تطالب اجلمعية باإقراره كد�ستور 

للبالد.

�سالحيني  الإ من  وجمهرة  البحارنة  نزار  الدكتور  راأ�سه  فقد  اجلمعية،  عن  الثاين  الن�سقاق  اأما 

وىل، وامتناعها عن تكملة  يف اجلمعية، احتجاجًا على عدم م�ساركة اجلمعية يف دورة النتخابات الأ

االنتخابات فى الفكر ال�ضيا�ضي ال�ضيعي املعا�ضر
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�سالحي عندما �سن الد�ستور جديد، وهذا ما اأورده الربنامج النتخابي والذي ن�س على  امل�سوار الإ

اإىل  ال�سعب  باآمال  هبط  فرباير 2002  منفردة يف  وباإرادة  لد�ستور جديد  اإ�سدار  من  ما جرى  »اأن 

اأدين امل�ستويات، لذا قررت غالبية ال�سعب وقواه الوطنية املقاطعة لالنتخابات الربملانية كموقف وطني 

احتجاجي لنعرف املجتمع املحلي واخلارجي مبا جرى من تراجعات على امل�ستوى الد�ستوري. وقد 

حداث حوار وطني جدي  ربع �سنوات املن�رسمة ال�ساعية لإ اأحبطت كل الدعوات املخل�سة طوال الأ

للخروج من املاأزق الد�ستوري«. 

وىل للربملان البحريني )جمموعة الدكتور حممد  مامة يف الدورة الأ ل ال�سيا�سيون من مدر�سة الإ
ّ
ومثـ

علي ال�سرتي( امل�ست�سار احلايل للملك، حيث ح�سلت على 11 مقعد برملاين، ولدللة الن�سج ال�سيا�سي 

فقد ح�سل تعاون وتن�سيق بني هذه املجموعة وجمعية الوفاق الوطني. عادت اجلمعية وا�سرتكت يف 

انتخابات الدورة الثانية بقوة، وح�سلت على 18 مقعد نيابي ليرتاأ�س ال�سيخ علي ال�سلمان املعار�سة 

الربملانية داخل قبة الربملان، فاحتًا �سفحة حياة �سيا�سية جديدة بكل ممار�ساتها ونتائجها. 

وقد عرّب برنامج اجلمعية النتخابي بكل و�سوح عن �سبب م�ساركة اجلمعية يف النتخابات الثانية 

جديد  د�ستوري  توافق  اإىل  للو�سول  �سغوط  من  بداأنها  ما  لنكمل  اليوم  »ون�سارك  فيه  جاء  والذي 

التحكم يف  ال�سعب والتمادي يف  اأخرى على قوى   
ً
ال�سيطرة مرة  النظام من  الفا�سدين يف  وكي مننع 

اأ�ساًل، وتكبيل احلريات بقوانني قمعية جديدة، ل تقل  املثقلة  امللفات  البالد ومن زيادة تعقيد  موارد 

قمعية عن قوانني اأمن الدولة البائدة، وحتى نقارع الف�ساد امل�ست�رسي يف اأجهزة ال�سلطة بعناوين جديدة 

الذي  التعليم  و�سع  من  ونح�سن  خرى،  الأ الكبرية  وامل�ساريع  واخل�سخ�سة  را�سي  الأ كا�ستمالحك 

اأ�سبح يتهددنا ببطالة مقنعة متجذرة بعد اأن كنا نعاين من البطالة الب�سيطة. 

فالواقع الذي يفر�س اليوم على ال�سعب من زيادة م�سطردة يف م�ستوى الفقر، وت�سارع التجني�س 

الطائفية   �سوات  الأ وت�ساعد  الدولة،  خلدمات  واملرهق  الجتماعية  للبنى  املفتت  ال�سيا�سي  الع�سوائي 

يف  التاأزمات  خ�سو�سًا  متوترة،  عاملية  واأجواء  مالية  وفرة  ظل  يف  ذلك  كل  التمييز،  وممار�سات 

و�سط، واقع قد ي�سعب تغيريه مع مرور الزمن، مل يرتك املجال للقوى الوطنية اإل  منطقة ال�رسق الأ

اأن يكون لها متثيل قوي داخل الربملان رغم حتفظها على الد�ستور اجلديد«. 

لقد تعلمت اجلمعية من جتاربها الكثري، ودخلت اإىل عمق احلياة ال�سيا�سية ال�سليمة، منخرطة يف 

احل�سول على اجنازات مترر بقوانني وقرارات ي�سادق عليها الربملان كي تلزم احلكومة تنفيذها، 

حتت مراقبة الربملان، بعيدًا احلياة املرجتة والقرارات ال�رسيعة اأو ما يعرب عنها بالثورية كبديل عن 

ال�رسعية الد�ستورية، وعززت الوفاق الوطني دورها اجلماهريي، واأثبتت قدرتها على م�سك ال�سارع 

مامي الحتجاجي، كما عربت عنها اأحداث ال�سنوات املا�سية، لذلك كان من املفرو�س اأن ت�ستجيب  الإ

ال�سلطة يف البحرين ملطالب الوفاق امللحة، ل�سمان ا�ستمرار دورها ال�سلمي ولطماأنة جماهريها ب�سحة 

احللول  و�ستعود  املت�سدد،  التيار  ويتقوى  ردة  حت�سل  �سوف  وبعك�سه  الربملاين.  الدميقراطي  النهج 

د. غامن جواد
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منية امل�ستندة اإىل حالت وقوانني الطوارئ وتعطيل احلياة الربملانية للواجهة مرة اأخرى. الأ

اإن انتهاج �سيا�سة اإ�سعاف الوفاق ي�رس ب�سلطة احلكومة، ويعر�س البالد اإىل اأزمات خانقة و�سياع 

للمكت�سبات الد�ستورية، ملا تتمتع به من هيمنة على ال�سارع حتتاجها البالد لال�ستقرار ال�سيا�سي، وقد 

اأثبتت ذلك قدرتها يف اأحداث اأول ال�سنة اجلارية، عندما هدئت مظاهرات الحتجاج على مقتل احد 

املتظاهرين على اأيدي رجال اأمن الدولة. 

جمتمعاتنا  داخل  الدميقراطية  توطني  يف  واإيجابية  متقدمة  خطوة  البحرين  يف  النتخابات  �سكلت 

خالل  جرت  التي  والتظاهرات  ال�سطرابات  من  العديد  من  فالربغم  امل�ستقرة،  غري  والـ  القلقة 

ال�سنوات املا�سية، اإل اأن القيادة ال�سيا�سية ململكة البحرين واملعار�سة الربملانية بقيتا م�رسة على النهج 

القت�سادية  التنمية  جمال  ت�رسيع  اإىل  بحاجة  واململكة  بطيئًا،  كان  واإن  الدميقراطي  ال�سطالحي 

حداث ال�ستقرار الجتماعي واحلياة ال�سيا�سية وال�سليمة.    ومكافحة الفقر والبطالة، لأ

انتخابات اأخرى:

خرى التي يتواجد فيها اأتباع مدر�سة  كما جرت انتخابات د�ستورية يف العديد من الدول العربية الأ

مامة، يف كل من ُعمان والكويت، متثلوا يف برملاناتها و�سغلوا مواقع �سلطوية عليا يف الدولة، بعد  الإ

اأن اأدرك حكام تلك الدول اأن امل�ساركة ال�سيا�سية جلميع املكونات ال�سعبية املتعددة، حتقق ال�ستقرار 

الجتماعي ويبني حياة �سيا�سية �سليمة، متار�س فيها اآليات الدميقراطية باأي م�ستوى كان، اأف�سل بكثري 

ال�سعودية  العربية  اململكة  اأما يف  مام.  الأ اإىل  متقدمة  النتخابات خطوة  فكانت  امل�ستبدة،  ال�سلطة  من 

مامة وح�سلوا على متثيل  ول مرة انتخابات البلدية و�سارك فيها بكثافة منتمي مدر�سة الإ فقد جرت لأ

متقدم يف مناطقهم. اآملني اأن يتحقق اليوم املوعود باإجراء النتخابات النيابية.     

اال�ضتنتاجات النهائية:

�سالمي وما تبعها من حركات مثل ثورة الع�رسين يف العراق،  1- احلركة الد�ستورية يف ال�رسق الإ

وت�رسيع د�ستور من وحي احلركة يف اإيران والعراق وغري ذلك يف بلدان املختلفة، اأثمرتا عن تطور 

و�ساط العلمائية واملجتمع الديني يف املنطقة، واأحدثت تطورا ثقافيا  وا�سع النطاق وعميق الغور، يف الأ

واجتماعيا وا�سعا، لكن هذا التطور مل ي�ستثمر ب�سكل املتوقع واملطلوب عند تنظيمات التيار ال�سيعي يف 

�سالم ال�سيا�سي، عند ال�رسوع يف تاأ�سي�سها يف خم�سينيات القرن املا�سي.  الإ

و�ساع يف العراق و�سقوط نظام البعث ال�سابق، برزت دعوات ملحة لكتابة  لكن مع ت�ساعد الأ

د�ستور عراقي جديد، واإجراء انتخابات ا�ستجابة لنداءات اآية الله العظمى ال�سيد ال�سي�ستاين. وهو ما يف�رس 

قبال ال�سعبي الكبري على ممار�ستها. حداث التي مرت فيها النتخابات العراقية والإ العديد من الأ

2- تعد امل�ساركة يف النتخابات من املمار�سات املرحب بها ب�سدة �رسعيًا، وهي تقرتب عند بع�س 

االنتخابات فى الفكر ال�ضيا�ضي ال�ضيعي املعا�ضر
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مامة كقوة انتخابية مهمة تفر�س نف�سها يف  الفقهاء من الواجب ال�رسعي. مما يظهر اأتباع مدر�سة الإ

مامة. العمل ال�سيا�سي يف كل البلدان التي يتواجد فيه امل�سلمون من اأتباع مدر�سة الإ

املدن  من  كغريها  لي�ست  الدينية،وهي  املرجعية  مقر  العراق  يف  �رسف  الأ النجف  تعترب   -3

الطلبة  ياأتيها  العلمية.  حلوزته  ودار  ملذهب  ومغلقة  الكلمة،  مبعنى  دينية  مدينة  اإنها  واملجتمعات، 

يتوطنون،  لغته وطبائع جمتمعه، والكثري منهم  ثقافته ومفردات  “من كل فج عميق”. وكل يحمل 
وطانهم  ويربزون كمراجع دين كبار فيما بعد، يذوبون داخل املجتمع النجفي، ول يبقى من ولئهم لأ

�سلية �سيء. وهي بهذا املعنى حا�رسة دولية، يتعقد داخلها ال�رساع احل�ساري بني  وجمتمعاتهم الأ

اأقوام واجتاهات. 

تناول  اإن  فما  العامل.  ل�سيعة  بالن�سبة  القيادية  و�سخ�سيتها  بهويتها،  امل�سا�س  دون  من  هذا  يح�سل 

عا�سمة  هي  اأ�سبحت  حتى  وتركيا،  اإيران  من  القادم  وامل�ستبدة،  امل�رسوطية  مو�سوع  علماوؤها 

مر.)19( فاإذا كانت هي املركز ح�سب ما تقدم، فاإن منتمي مدر�سة  فتاء يف هذا الأ ال�رساع، ومركز الإ

ال�سعودية،  ُعمان،  الكويت،  البحرين،  )لبنان،  اأطراف  تعد  خرى  الأ العربية  البلدان  يف  مامة  الإ

القليلة  ال�سنوات  يف  املالحظ  اأن  اإل  جدًا،  وثيقة  طراف  والأ املركز  بني  فالعالقة  مارات،...(  الإ

طراف كانت اأكرث ن�سجًا �سيا�سيًا يف ممار�سة النتخابات  املا�سية التي جرت خاللها النتخابات، اأن الأ

من املركز، حيث طرحت نف�سها كقوى وطنية يف ت�سميتها وبراجمها وحتالفاتها، ولي�ست كقوى �سيا�سية 

ما جرى يف  بعك�س  بلدانها.  مذهبية وطائفية يف  ا�ستفزازات  اأو  اأمنية  تداعيات  طائفية، ومل حت�سل 

العراق!!!. 

4- وعند البحث الدقيق نرى اأن امل�سادمات امل�سلحة يف العراق جرت بني القوى املت�سددة واملتطرفة 

طراف املت�سارعة وهي متلك مواقف متباينة بني رف�س النتخابات وامل�ساركة فيها.  عند كل الأ

مامة عامل ا�ستقرار  5- �سكلت النتخابات يف عدد من البلدان التي �سارك فيها منت�سبي مدر�سة الإ

وتقدم نحو الدميقراطية، كما يف دولة الكويت و�سلطنة ُعمان، وميكن اإ�سافة مملكة البحرين بالرغم 

حاد  ب�سكل  انق�ساما  اأحدثت  العراق  يف  النتخابات  اأن  اإل  منية.  الأ ال�سطرابات  بع�س  حدوث  من 

العراقيون  ينعم  فلن  الفرقاء  ال�ساملة بني جميع  الوطنية  امل�ساحلة  تتم  العراقي. وما مل  املجتمع  داخل 

مني.  بال�ستقرار الأ

مل يف الو�سول اإىل قناعات �سيا�سية جديدة بعد النخفا�س يف معدلت العنف، و�سدور  وتزايد الأ

فمن  العراقي،  الو�سع  لتطوير  الدويل  الدعم  بتقدمي  ي�سمح  الذي   1770 الدويل  من  الأ جمل�س  قرار 

املتوقع اأن حتدث النتخابات القادمة اإذا جرت يف بداية عام 2009 تعديالت كبرية يف موازين القوى 

داء  الأ من  امل�ستوى  ذلك  اإىل  الو�سول  وعند  ا�ستقرار،  اأكرث  �سيا�سية  حياة  نحو  والجتاه  ال�سيا�سية، 

ن  .     رهاب والطائفية الآ درًا للدميقراطية، بدًل من الإ ال�سيا�سي املعقول، رمبا �سي�سبح العراق ُم�سَ

و�ساع وعودة  الأ تطبيع  التوتر يف ت�ساعد منعك�سًا على عدم  لبنان لزال  الو�سع يف  6- وكذا 

د. غامن جواد
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احلياة ال�سيا�سية من جديد، و�ستكون النتخابات القادمة عامل توتر متزايد، يف حالة عدم التو�سل اإىل 

طراف املتناف�سة.    اتفاق �سيا�سي �سامل بني الأ

ختامــًا 

مام،  الإ تعد خطوة متقدمة نحو  بلد عربي  اأي  النتخابات يف  اإن  القول،  تقدم ميكننا  ما  من كل 

ال�ساعية نحو  ال�سيا�سية  نف�سها من توليد وعي وت�سخي�س دقيق لالجتاهات  ملا تختزن عملية النتخاب 

الدميقراطية، وهي بالتاأكيد اأف�سل من اأي نوع اآخر من ال�ستبداد والدكتاتورية، والعملية النتخابية 

نظمة الت�سلطية وهي القادرة على دحرها، وتدفع النتخابات نحو ت�سديد  اأف�سل و�سيلة لك�سف زيف الأ

�سالحات ال�سيا�سية طبقًا لنتائجها .          املطالبة بالإ

االنتخابات فى الفكر ال�ضيا�ضي ال�ضيعي املعا�ضر
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د. غامن جواد

الهوام�ض

1. امل�رسوطة: م�سطلح ماأخوذ من ال�رسط وال�رسوط، اأي اأن احلاكم يحكم 

ال�رسوط.  بهذه  واللتزام  التقيد  وعليه  الد�ستور،  يف  مدونة  �رسوط  وفق 

ال�سيخ حممد  الله  ية  “ لآ مة  امللة وتنزيه الأ “ تنبيه  �رسح م�ستوحى من كتاب 

اإىل  وترجم  الفار�سية،  باللغة   1906 عام  ال�سادر  النائيني  الغروي  ح�سني 

اللغة العربية على حلقات يف جملة العرفان اللبنانية عام 1935، و�سدرت 

والكتاب  الد�ستورية،  احلركة  لهذه  وتوؤرخ  وتعلق  ت�رسح  الكتب  ع�رسات 

الذي يعد املحرك الدافع للم�رسوطة قد ترجم اإىل لغات اأجنبية عدة، و�سوف 

يف  يرغب  من  الد�ستورية  باحلركة  املعنية  امل�سادر  من  عدد  البحث  يت�سمن 

املزيد من املعرفة العلمية  اأن يبادر لالطالع على هذه امل�سادر.

وتنزيه  مة  الأ “تنبيه  كتاب  مع  وامل�ستبدة  امل�رسوطة  ر�سيد،  اخليون،   .2

�سرتاتيجية، ط1، 2006، بغداد-  امللة” من من�سورات معهد الدرا�سات الإ

بريوت.

الطبعة  �س22،  ج1،  ال�سيا�سي/  الفقه  علي.  عبا�س  زجناين،  عميد   .3

الفكر  يف  والربملان  الد�ستور  كتاب  من  منقول   ،1995 طهران  الثالثة، 

كتاب  �سل�سلة  الرزاق،  عبد  جعفر  �ستاذ  لالأ  1920-1905 ال�سيعي  ال�سيا�سي 

عراف للن�رس.  ق�سايا اإ�سالمية معا�رسة،  �سدر �سنة 2000، عن موؤ�س�سة الأ

�سالم”  دارة يف الإ 4. للتو�سع يف هذا املو�سوع، راجع كتاب نظام احلكم والإ

مام ال�سيخ �سم�س الدين، الطبعة اجلديدة.  لالإ

ال�سيعي،  ال�سيا�سي  الفكر  يف  والربملان  الد�ستور  جعفر،  الرزاق،  عبد   .5

�سل�سلة كتاب ق�سايا اإ�سالمية معا�رسة، الكتاب رقم 22، ال�سادر عن موؤ�س�سة 

عراف للن�رس.  الأ

ال�سيعي يف ع�رس  ال�سيا�سي  الفقه  ال�ستبداد”،  “�سد  توفيق،  د.ال�سيف،   .6

حممد  �سالم  الإ ل�سيخ  امللة”،  وتنزيه  مة  الأ “تنبيه  ر�سالة  يف  قراءة  الغيبة، 

ح�سني الغروي النائيني، ط1، املركز الثقايف العربي، بريوت/الدار البي�ساء 

1999. حيث ي�رسح املوؤلف ر�سالة ال�سيخ النائيني ويعلق عليها ثم يلحق كتابه 

بالرتجمة العربية للر�سالة التي كتبها �سقيقه ال�سيخ فوزي ال�سيف.

7. امل�سدر ال�سابق �س/189. 

وتنزيه  مة  الأ “تنبيه  كتاب  مع  وامل�ستبدة  امل�رسوطة  ر�سيد،  اخليون،   .8

�سرتاتيجية، ط1، 2006، بغداد-  امللة” من من�سورات معهد الدرا�سات الإ
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بريوت.

امللة”  وتنزيه  مة  الأ “تنبيه  ر�سالة  يف  الن�س  كامل  على  الطالع  9.ميكن 

للمرجع النائيني، �س 261.

الفكر  يف  والربملان  الد�ستور   “ عن  نقلت   282 ال�سابق،�س  10.امل�سدر 

ال�سيا�سي ال�سيعي “ 1905 – 1920، جعفر.

اإ�سالمية  ق�سايا  �سل�سلة كتاب  الرزاق،  ال�سابق، �س 285 عبد  11.امل�سدر 

معا�رسة.

12.ر�سيد اخليون، امل�سدر ال�سابق.

من  العديد  ال�سنيني  اآلف  ومنذ  واآمان  ب�سالم  العربي  العامل  يف  13.تعي�س 

ديان واملذاهب والقبائل واللغات املتاآخية �سمن مفهوم املواطنة.  القوميات والأ

�سالمية مب�سطلح امللل والنحل، ولعل اأهم م�سدر  وقد عرب عنها يف املعرفة الإ

تراثي يتحدث عن امل�سطلح العالمة واملوؤرخ املعروف بال�سهر�ستاين يف كتابه 

ديان: امل�سيحية بكل ت�سنيفاتها، واليهودية،  اململ والنحل. بقيه منها اليوم، الأ

املذهبية وطرقها  بتنوعاتها  كراد  الأ �سورية،... قوميًا  الأ املندائية،  ال�سابئة 

اأتباع  من  م�سنفني  مذهبيًا  العرب،  و  كراد  الأ بني  وهم  ال�سبك  ال�سوفية، 

ديان والقومية،  الرتكمان، بق�سميهم من  يزيدية بني الأ مامة، الأ مدر�سة الإ

لغويًا  املوحدون،  الدروز  �سوريني،...  الأ مامة،  والإ اخلالفة  مدر�ستي 

م�رس  بني  النوبة  قبائل  اللغوي،  التباين  اأو  العربية  القومية  بني  مازيغ  الأ

كتب  مما  ها،  وغري  ال�سودان...  جنوب  يف  حلادية  الإ القبائل  وال�سودان، 

عنها وعرفها العامل الجتماعي د. �سعد الدين اإبراهيم يف �ِسفره “امللل والنحل 

املتحدة مم  الأ تعريف  ح�سب  قليات  بالأ اأي�سا  وت�سمى  العربي”.  العامل  يف 

 .  Minority
الكيانات  �سماء  لأ قراءة  خالل  من  اأح�سيت  اأعاله  املذكورة  رقام  14.الأ

رقام من املفو�سية العليا لالنتخابات  امل�ساركة، ومعرفة هويتها احلقيقية، والأ

ح�ساء على اأ�سا�س مذهبي. املوؤلف. بالرغم من تعذر الإ

خرية يف العراق  15.انظر اإىل خارطة القوائم التي �ساركت يف النتخابات الأ

على نظام البيانات التفاعلية )الـ power point  ( املرفق.

بالتوا�سل مع  املتحدة  مم  الأ ال�سابق، واملعتمد من  اللبنانية  الثقافة  16.وزير 

مام ال�سي�ستاين.  مكتب الإ

17.نقل بت�رسف عن موقع يف �سبكة النرتنت تابع للمركز اللبناين للدرا�سات 

�ستاذ عبدو �سعد   والبحوث واملتخ�س�س يف النتخابات اللبنانية، الذي يديره الأ

.www. beirutcenter.info
18.مقدمة برنامج كتلة الوفاق النيابية يف البحرين. �س5، جمعية الوفاق 

www.   سالمية عن موقع اجلمعية على �سبكة النرتنت الدولية� الوطني الإ

                                   alwefaq.org
امللة«  وتنزيه  مة  الأ »تنبيه  كتاب  مع  وامل�ستبدة  امل�رسوطة  ر�سيد،  اخليون، 

�سرتاتيجية، ط1، 2006، بغداد-  �س 8 من من�سورات معهد الدرا�سات الإ

بريوت.

االنتخابات فى الفكر ال�ضيا�ضي ال�ضيعي املعا�ضر
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*مدير حترير رواق عربي .

م�ستويات  بني  �سالم  الإ يف  منيز  اأن  املمكن  من  كان  اإذا 

�سالم ال�سعبي هو  ثالثة: �سعبية، ور�سمية، و�سيا�سية؛ حيث الإ

�سالم الر�سمي هو  باآليات التدين التقليدي، والإ ذلك املرتبط 

�سالم ال�سيا�سي املرتبط بنظرية  الذي تعرب عنه املوؤ�س�سة الفقهية والتي تعمل غالبا ل�سالح ال�سلطة، والإ

مامة، فاإن مفهوم »الت�سيع ال�سيا�سي« يقع يف متا�س بالغ مع هذه امل�ستويات الثالثة.  اخلالفة/الإ

فما املق�سود بالت�سيع ال�سيا�سي؟!: هل الت�سيع هنا يرتد اإىل جذوره التاريخية واللغوية فيفيد الولء 

والنتماء على امل�ستويني الديني وال�سيا�سي؟! اأم املق�سود به النظرية ال�سيا�سية يف املذهب ال�سيعي والتي 

النظرية  بني  ما  قائما  ارحتال  ثمة  اأن  ال�سيا�سي  بالت�سيع  ُيعنى  اأم  مامة«؟!  »الإ م�ساألة  حول  تتمحور 

اأم املق�سود بالت�سيع  وىل على الثانية؟  ال�سيا�سية ال�سيعية ونظريتها ال�سنية تكون فيه الغلبة املفاهيمية لالأ

ال�سيا�سي اأخريا »متاأ�س�س« فقهاء ال�سيعة مثلما احلال بالن�سبة لفقهاء ال�سلطان يف الرتاث ال�سني؟!. 

يف اعتقادي اأنه من اأجل الوقوف على بنية هذا املفهوم امللتب�س علينا اأن نقوم بتفكيكه ثم نعيد �سياغة 

وجه  مو�سوعه مرة اأخرى وفق النتائج املرتتبة على عملية التفكيك. ومن اأجل ذلك �سنعمل على بيان الأ

مامية الثنى ع�رسية، وارحتال  ال�سابقة كلها، اأي الت�سيع مبعنى الولء، والت�سيع ال�سيا�سي يف فكر الإ

املفاهيم من هذا الفكر اإىل النظرية ال�سيا�سية ال�سنية، ومتاأ�س�س فقهاء ال�سيعة يف التجربة ال�سيا�سية مقابل 

فقهاء ال�سلطة يف ال�سياق ال�سني و�سول اإىل حتديد املعنى املق�سود بالت�سيع ال�سيا�سي.

يام -ومنذ ولدته- حم�س اجتاه روحي، واإمنا منا وترعرع يف  الت�سيع يف يوم من الأ مل يكن 

للقيادة  وجهه(  الله  )كرم  علي  مام  الإ موا�سلة  اأطروحة  بو�سفه  وذلك  ال�سيا�سي،  �سالم  الإ اأح�سان 

متاأ�ض�ض النخبة الدينية.. 

الت�ضيع ال�ضيا�ضي اأمنوذجا

د. محمد حلمي عبد الوهاب*
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مكان - اإذ مل يكن بالإ –عليه ال�سالة وال�سالم- فكريا واجتماعيا و�سيا�سيا على حد �سواء.  النبي  بعد 

بحكم الظروف التي لزمت ن�ساأة الت�سيع- اأن ينف�سل اجلانب الروحي عن اجلانب ال�سيا�سي تبعا لعدم 

ال�سيد »حممد باقر ال�سدر« يف كتابه »ن�ساأة  �سالم ذاته، فيما يقرر  خر يف الإ اأحدهما عن الآ انف�سال 

م�ستقبل  حلماية  كاأطروحة  معناه  فقد  اإذا  اإل  يتجزاأ  اأن  للت�سيع  ميكن  ل  وبح�سبه،  وال�سيعة«.  الت�سيع 

الدعوة بعد النبي )�سلى الله عليه وعلى اآله(، هذا امل�ستقبل الذي ظل بحاجة ما�سة اإىل املرجعية الفكرية 

�سالمية معا. والزعامة ال�سيا�سية للتجربة الإ

م�سرية  والنتماء  الولء  هذا  رافق  وقد  الت�سيع  حلركة  فعليا  جت�سيدا  اإذن  البيت  هل  لأ الولء  كان 

مام علي )كرم الله وجهه( يف �سفوف  ن؛ حيث ت�سكل على نطاق وا�سع لالإ احلركة منذ بدايتها وحتى الآ

امل�سلمني باعتباره ال�سخ�س اجلدير مبوا�سلة دور اخللفاء الثالثة يف احلكم، وهذا الولء هو الذي جاء 

مام بقوله: »فما راعني  به اإىل ال�سلطة عقيب مقتل اخلليفة عثمان )ر�سي الله عنه(، وهو ما عرب عنه الإ

اإل والنا�س كعرف ال�سبع اإيل ينثالون من كل جانب جمتمعني حويل كربي�سة الغنم«.فما طبيعة هذا 

الولء وماهيته؟ هل هو ولء روحي حم�س اأم ولء �سيا�سي ظل مرتهنا اإىل احلقبة الت�سادمية التي 

عرفت اآنذاك وفيما بعد بالفتنة الكربى؟.

بعلي  يوؤمن  الت�سيع  ن  �سيا�سيا، لأ ت�سيعا روحيا ول  يكن  الولء مل  هذا  اأن  ال�سيعية  املرجعية  توؤكد 

يف  نطاقا  اأو�سع  كان  له  فالولء  ثم  ومن  )�س(،  للر�سول  مبا�رس  وخليفة  الثالثة  اخللفاء  عن  كبديل 

داخل  منا  واإن  وال�سيا�سي،  الروحي  الت�سيع  اأن  ذلك  الكامل،  احلقيقي  الت�سيع  من  امل�سلمني  �سفوف 

مام علي بولء  اأن متتع الإ الت�سيع املجزاأ، كما  اأنه ل ميكن اعتباره مثال على  اإل  اإطار هذا الولء، 

واأبي ذر، وعمار،  �سلمان،  قبيل:  بكر وعمر من  اأبي  ال�سحابة يف عهد  كبار  روحي وفكري من 

وغريهم، ل يعني اأي�سا اأنه كان ت�سيعا روحيا منف�سال عن اجلانب ال�سيا�سي، بل يعد تعبريا عن اإميان 

مام علي للدعوة بعد وفاة النبي فكريا و�سيا�سيا؛ حيث انعك�س اإميانهم باجلانب  اأولئك ال�سحابة بقيادة الإ

الفكري من هذه القيادة يف الولء الروحي، كما انعك�س اإميانهم باجلانب ال�سيا�سي منها يف معار�ستهم 

مام اإىل غريه. خلالفة اأبي بكر ولالجتاه الذي اأدى اإىل �رسف ال�سلطة عن الإ

ومل تن�ساأ يف الواقع، بح�سب الفكر ال�سيعي، النظرة التجزيئية للت�سيع الروحي ب�سورة منف�سلة عن 

ن�سان ال�سيعي، اإل بعد اأن ا�ست�سلم اإىل الواقع، وانطفاأت جذوة  الت�سيع ال�سيا�سي، ومل تولد يف ذهن الإ

مة، واإجناز عملية التغيري الكبرية  �سالمية يف بناء الأ الت�سيع يف نف�سه ك�سيغة حمددة ملوا�سلة القيادة الإ

ن�سان عليها قلبه، وي�ستمد منها �سلوته  التي بداأها الر�سول )�س(، لتتحول اإىل جمرد عقيدة يطوي الإ

واأمله؛ فكيف حدثت هذه النقلة؟ وما مدى م�سئولية الفقهاء وال�سلطة معا فيما يتعلق بحدوثها؟.

مامة قد �سعت اإىل »عقلنة« من�سب اخلليفة، وذلك بالتاأكيد على اآلية   اإذا كانت النظرية ال�سنية يف الإ

الختيار واعتماد مبداأ ال�سورى يف نظام احلكم، فاإن النظرية ال�سيا�سية لدى ال�سيعة عملت يف املقابل 
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طار تعد جزءا من  مامة بوا�سطة »الن�س«؛ ولهذا فاإن القطيعة ما بني النظريتني يف هذا الإ على تاأكيد الإ

مامة، بح�سب النظرية ال�سنية، واملفهوم  �سياق قطيعة مفهومية اأعمق ترتاوح ما بني املفهوم »املدين« لالإ

»الثيوقراطي« املقابل لها يف الفكر ال�سيعي.اإذ تتباين روؤى الفريقني تبعا لختالف منطلقيهما. 

مام بالع�سمة وت�سمه بعدم اخلطاأ اأو جواز الن�سيان، تنزع  مامية الثنى ع�رسية الإ ففيما ت�سف الإ

مة تقف من ورائه على الدوام ت�سدده  النظرية ال�سنية الع�سمة عن اإمامها، ولو نظريا، موؤكدة اأن الأ

مة  اأو نائبا عن الأ اإياه موكال  حكام، معتربة  وتقومه وتنبهه اإىل مواقع اخلطاأ وموا�سع الزلل يف الأ

والتي لها احلق، كل احلق، يف اأن تخلعه اأو ت�ستبدل به غريه... اإلخ. اأي اإن الع�سمة، وفق املنظور 

مة، وفقا حلديث النبي )عليه ال�سالم(: »ل جتتمع اأمتي  مام اإىل كيان الأ ال�سني، ترحتل عن �سخ�س الإ

على باطل«. 

مامة املع�سومة عند ال�سيعة، هي من�سب ديني حم�س ت�ستمر فيه، ومن خالله،  ينتج عن ذلك اأن الإ

مهمة النبوة يف حقلي الت�رسيع وحفظ العقيدة من التحريف والت�سويه و�سوء التاأويل، كما ت�سم اإىل ذلك 

الفهم  مامة ح�سب هذا  مهمة �رسح وتف�سري قواعد ال�رسيعة وجممالتها. وا�ستنادا لذلك، ل تختلف الإ

مام �سيان. ويف  مامة والنبوة �سواء والنبي والإ عن النبوة اإل يف خا�سية »الوحي«، اأما ما عداها فالإ

مامة -وعلى الرغم من طابعها ووظائفها الدينية- اأقرب ما تكون  مقابل ذلك جند النظرية ال�سنية لالإ

مام تتمثل يف »تدبري اجليو�س و�سد الثغور وردع  اإىل املن�سب املدين، وبح�سب الباقالين، فاإن مهام الإ

]مهام / �سلطة تنفيذية[ وق�سم الفيء بني  اأمنية[ واإقامة احلدود  ]مهام / �سلطة  خذ للمظلوم  الظامل والأ

]مهام / �سلطة دينية وع�سكرية[،  ]مهام / �سلطة ت�رسيعية[ والدفع بهم اإىل حجهم وغزوهم  امل�سلمني 

جله«. فهذا الذي يليه ويقام لأ

تبدو القطيعة ما بني النظريتني هنا على كل من امل�ستوى الفقهي الكالمي وم�ستوى الفقه ال�سيا�سي، 

كما لو كانت قطيعة ما بني نظريتني للدولة هما: النظرية »الثيوقراطية«، »امليثولوجية« لدى ال�سيعة، 

وىل با�ستمرار مفاهيم وت�سورات  والنظرية »املدنية« »املعقلنة/املع�رسنة« عند اأهل ال�سنة. ففيما تولد الأ

اأ�سطورية وتكررها، تعيد الثانية اإنتاج ذاتها وفق اإمالءات الع�رس وظروفه ال�سيا�سية والجتماعية، 

مامة، على الرغم من ت�رسب  اأي اإنها »ت�رسعن« الواقع وتربره مولدة اأكرث الت�سورات دنيوية عن الإ

طار ال�سيعي اإىل حميط اخليال ال�سني لظروف تاريخية  بع�س اآليات الهالة امليثولوجية وارحتالها من الإ

و�سيا�سية وفكرية. 

مامة  واإذا كانت النظرية ال�سيعية مبخزونها »امليثولوجي« الوا�سح تقوم برف�س قاطع لـ«عقلنة« الإ

)اأي اإنكار ما جت�سد منها يف التاريخ من �سورى واختيار با�سم الن�س( فاإن النظرية املدنية/ال�سنية تنطلق 

مامة وكانت يف مت�سكها بهذا الدنيوي حمكومة  على العك�س من ذلك من املفهوم )الدنيوي/الزمني( لالإ

الغلبة وال�ستيالء وبلغ »متاأ�س�س«  اإمامة  اأجازت  اأنها  املتغلب لدرجة  ال�سلطان  ال�رسعية على  باإ�سفاء 
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العدالة، والت�ساوؤل  انتفاء �رسوط اخلالفة وعلى راأ�سها �رسط  اإىل  النهاية  اأف�سى يف  ال�سنة حدا  فقهاء 

الذي يفر�س نف�سه وبقوة هنا هو: هل بقي فقهاء ال�سيعة مبناأى عن حالة التماأ�س�س هذه؟! اأم اأنهم ويف 

ظروف م�سابهة وحتت وطاأة ال�ستغال بال�سلطة جاروا فقهاء ال�سلطان يف نزعتهم النفعية؟!.

مامة برجل واحد من اأهل  ميكن القول اإن متاأ�س�س الفقهاء يف النظرية ال�سنية بلغ حد اإجازة عقد الإ

على  الغزايل،  اإن  حتى  ال�سيا�سية،  لل�رسعية  اإطار  اأي  عن  خرج  معينة  حالت  ويف  والعقد،  احلل 

اإىل  الفقهاء  �سنوات من عمره. ما حول  اأربع  يبلغ  العهد لطفل وملا  باإقرار ولية  اأفتى  املثال،  �سبيل 

�سا�س ونزع  الأ ال�رسعية على حكم ل �رسعي يف  اإ�سفاء  ال�سالطني واختزل مهمتهم يف  اأيديولوجيي 

مام اجلائر، واإمنا يف  ال�رسعية عن قوى املعار�سة، لي�س فيما يتعلق مب�ساألة جواز اخلروج على الإ

اأحقية الوجود بحد ذاته. 

ق�سى درجة ممكنة. ومن ناحية اأخرى، درجت ال�سلطة ال�سيا�سية  ومن ثم فقد مت توظيفهم �سيا�سيا لأ

على ا�ستخدام التحرمي الديني وا�ستغالله يف ت�سفية خ�سومهم حني ل يكون بو�سعهم جترميهم �سيا�سيا، 

دولة  �سياق  التماأ�س�س يف  �سمة  عنهم  ينف  مل  املعار�سة  قوى  غالبا يف  ال�سيعة  فقهاء  انتظام  اأن  ويبدو 

حيان. التغلب القائمة على اأطراف املركز ال�سيا�سي للخالفة اأو حتى داخل هذا املركز يف بع�س الأ

فقهاء  بها  قام  التي  والوظائف  دوار  الأ بنف�س  الت�رسيعية  ومرجعيتها  ال�سيعة  فقهاء  ا�سطلع  اإذن 

ال�سلطان، وحتولوا على نحو منظومي اإىل جهاز كهنوتي / بابوي تابع لل�سلطة ال�سيا�سية، و�سمن هذا 

املنحى ن�سادف على �سبيل املثال ال�سيخ علي الكركي )1465 - 1533م( الذي اعتربه ال�ساه ال�سفوي 

مام الغائب موؤكدا »اأن على اجلميع امتثال اأوامره، فمعزول  مبثابة �ساحب الدولة احلقيقي ونائب الإ

ال�سيخ ل ي�ستخدم ومن�سوبه ل يعزل«. 

الكال�سيكي  ال�سيعي  ال�سيا�سي  الفكر  مقايي�س  وفق  �سيعية  دولة  وهي   - ال�سفوية  الدولة  اإطار  ففي 

ول مرة ما ميكن ت�سميته بـ »كني�سة الدولة ال�سيعية« على نحو موؤ�س�سي، لدرجة اأباحت  - تكونت ولأ

ميان ال�سعبي التقليدي  للموؤرخني و�سف الكركي باأنه »خمرتع ال�سيعة« ل الت�سيع. اأي خمرتع اآليات الإ

التعزية يف  بالنار، وتطوير جمال�س  ال�سجود على الرتبة املحرتقة  اإجازة  ال�سيعة من مثل:  عند عامة 

منها،  جزء  يف  وهي،  العمل...اإلخ.  خري  على  وحي  الثالثة  ال�سهادة  من  كل  واإ�سافة  عا�سوراء، 

�سلطان  ت�سيع  اإثر  املغويل  والع�رس   )1055  -  945( البويهي  الع�رس  ملخرتعات  اإحياء  اإعادة  مبثابة 

حلركة  ا�ستمرارا  لي�س  ال�سائد  ال�سعبي  ال�سيعي  �سالم  الإ اأن  على  يربهن  ما  )ت1316م(،  خدانبدة 

ل البيت ون�رستهم، بقدر ما هو امتداد للت�سيع الكن�سي  الت�سيع باملعنى الكال�سيكي، اأي مبعنى الولء لآ

�سالم  �سالم ال�سني ال�سعبي ال�سائد جمرد ا�ستمرار لالإ الكهنوتي ال�سلطوي على وجه التحديد، مثلما هو الإ

�سالم اخللفاء الرا�سدين. يوبي العثماين، ولي�س امتدادا لإ ال�سلجوقي الأ

اأما فيما يتعلق بالفكر ال�سيا�سي ال�سيعي.. فتنتفي �رسعية قيام دولة اإ�سالمية يف ع�رس الغيبة، فالدولة 
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مامة فعليا اإىل مرجعية روحية  مام املنتظر؛ ما يف�سي اإىل حتول الإ املدنية يغت�سب فيها احلاكم حق الإ

بحتة مقاربة ملرجعية بابا الفاتيكان على �سبيل املثال. 

وهذا التحول يوؤ�س�س لزدواجية فيما يتعلق بالولء ال�سيعي بحيث يكون ولء ال�سيعي الديني حمكوم 

مام، اأما ولوؤه ال�سيا�سي فيكون للدولة املدنية مع احلكم عليها باأنها - واإن كانت عادلة – مغت�سبة  بالإ

لهي يف الولية الزمنية. و�سمن هذا ال�سياق يقع متاأ�س�س فقهاء ال�سيعة لدرجة اأن الكركي  مام الإ حلق الإ

مام الغائب - اأر�سل اإىل ال�سيخ القطيعي وكان معار�سا  - والذي فو�سه ال�سلطان ال�سفوي يف نيابة الإ

خري هدية ال�سلطان:  لل�سلطان بر�سالة يقول فيها اإثر رف�س الأ

مام احل�سن ال�سبط يف قبول  »اأخطاأت يف ردها وارتكبت اإما حراما اأو مكروها، باركك التاأ�سي بالإ

مام ول ال�سلطان اأ�سواأ حال من معاوية«. جوائز معاوية مع اأنك ل�ست اأعلى مرتبة من الإ

مام  الإ وولية  الولية  هذه  بني  ما  باملطابقة  يهام  الإ الفقيه«  »ولية  منظرو  يحاول  لذلك،  تبعا 

�سا�س باعتبارات �سيا�سية ل فقهية، فولية الفقيه �سيغة م�ستقلة متاما  املع�سوم، وهو اإيهام حمكوم يف الأ

�سا�س ال�رسعي الذي  مامة املع�سومة، وعليه تنتفي عموميتها؛ ما يف�سي اإىل بطالن الأ عن �سيغة الإ

اإن اجلمهورية  اأي  امل�سلمني.  العامة على جموع  الولية  اأو ادعاء  الثورة«  يقوم عليه مبداأ »ت�سدير 

هو  هذا  ولعل  دينية،  كدولة  يديولوجية  الأ ال�رسعية   - هذه  -واحلالة  تكت�سب  ل  يرانية  الإ �سالمية  الإ

ال�سبب الرئي�س يف عزلة نظرية ولية الفقيه »املتماأ�س�سة« يف كني�سة الدولة ال�سيعية ووقوعها يف تعار�س 

حاد مع ال�سلفية ال�سنية وال�سيعية على حد �سواء كما لحظ هادي العلوي.

النائيني يف ر�سالته  مام  قاله الإ اأن نتذكر ما  ال�سيعة حديثا علينا  وفيما يتعلق مب�ساألة متاأ�س�س فقهاء 

يرانية  مة وتنزيه امللة يف وجوب امل�رسوطة«، والتي �سكلت اأيديولوجية الثورة الد�ستورية الإ »تنبيه الأ

كلريو�س ال�سيعي ال�سلطاين، ولهذا و�سفهم  �سد جماعة »اأن�سار امل�ستبدة« الذين راأى فيهم �رسبا من الإ

يذكرنا  ما  امل�سلمني«،  �سعفاء  م�سلي  الدين  و«ل�سو�س  ال�سوء«  و«علماء  الظاملني«  »عبدة  باأنهم 

جري يف كتابه اأخالق العلماء واأبو طالب  باأو�ساف علماء ال�سوء التي قال بها ال�سيد امل�سيح ونقلها الآ

لية  خر الآ املكي يف كتابه »قوت القلوب«. ويبدو النائيني كما لو كان كواكبي ال�سيعة، اإذ يحدد هو الآ

القائمة ما بني ال�ستبداد ال�سيا�سي وال�ستبداد / التماأ�س�س الديني، والتي تقوم على املماثلة »املخيالية« ما 

لهية. بني امل�ستبد والذات الإ

تعني كلمة »م�رسوطة« يف عنوان الر�سالة احلكم امللكي املقيد بد�ستور وبرملان مدنيني، اإذ اإن ق�سية 

ر�س، وهو ما ل يتحقق،  ال�سيعي الكربى تتمثل يف �سعيه الدائب لتحقيق واإقامة حاكمية الله على الأ

خري ل يزال يف غيبته الكربى فال منا�س من  مام املع�سوم، وما دام الأ وفق منظوره، اإل بتو�سط الإ

ر�س ومملكة ال�سماء.  اأن يحيا ال�سيعي ممزقا ما بني مملكة الأ

يرف�س  التمزق و�سياقاته  هذا  اإطار  ينجز، ويف  لن  واأمل  يتحقق  مل�ستحيل ل  دائم  انتظار  اأي يف 
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مام املحتجب، فيحيا دائما على هام�س  ال�سيعي الحتكام اإىل الطاغوت و�سلطته الزمنية الغا�سبة حلق الإ

يفاقم من حالة متزقه احلاد واغرتابه  الرغم من ت�سمنه داخلها، ما  ال�سلطة، ورمبا خارجها، على 

امل�سني وتراوحه ما بني الروحي والزمني. وقد عمل اأن�سار امل�ستبدة على ا�ستغالل كل اآليات النظرية 

ال�سيعية من اأجل �رسعنة الواقع واإ�سفاء نوع من ال�رسعنة ال�سلبية على ال�سلطة الغا�سبة، بدعوى عدم 

مة تقع فعليا يف ع�رس الغيبة. مام غائبا وما دامت الأ مامة ما دام الإ جواز النظر يف الإ

مامة مت�سائلة:  مة يف اأمر الإ وا�ستنادا لذلك، وزعت املن�سورات الدالة على عدم جواز مداخلة الأ

مامة؟ موؤكدة اأن انتخاب الرعية للمندوبني يعد من باب الغت�ساب  وما �ساأن الرعية واملداخلة ب�سئون الإ

النقي�س، وظف  الزمنية. وعلى  الولية  مام يف  الإ امل�ساركة يف اغت�ساب حق  اأي من باب  للمقام، 

مة على نف�سها يف  لية بطريق معاك�س، يف حماولة منه ل�رسعنة حق ولية الأ �سكالية/الآ النائيني نف�س الإ

مور  ع�رس الغيبة ما يقع على الت�ساد من نظرية »ولية الفقيه«، حيث اأكد اأن هذه امل�ساألة تقع �سمن الأ

مة على نف�سها �ساأن �سيا�سي ل ديني / �رسعي، ما  احل�سية ل �سمن التكاليف العمومية، اأي اإن ولية الأ

يقطع الطريق اأمام تدخل فقهاء ال�سلطة يف امل�ساألة برمتها.

�سا�س يف اإطار املعنى الفقهي للتكليف، باإقامة  ومن ناحية اأخرى، اإذا كان ال�سيعي غري مكلف يف الأ

مكلف �رسعا،  فاإنه  املحتجب،  مام  الإ اأوبة  بانتظار  والكتفاء  تطبيقها  ا�ستحالة  لهية حال  الإ احلاكمية 

وهنا ي�ستح�رس النائيني اآلية ال�رسعية امل�سادة، باأن ينخرط يف العمل ال�سيا�سي بتحويل ال�سلطة امل�ستبدة 

ن ال�سلطة امل�ستبدة اإمنا تغت�سب حقني معا: حق  مة؛ لأ اإىل �سلطة دميقراطية ومبا ين�سجم مع م�سلحة الأ

مة من جهة ثانية، يف حني اأن ال�سلطة الدميقراطية امل�رسوطة، ح�سب ت�سور  مام من جهة، وحق الأ الإ

خري  الأ دام  ما  منه  منا�س  ل  اأمر  وهو  الغائب،  مام  الإ حق  هو  فقط  واحدا  حقا  تغت�سب  النائيني، 

غائبا. 

ويو�سح النائيني امل�ساألة اأكرث بقوله: »وباجلملة فاإن امل�ساألة م�ساألة جمل�س نيابي �سوري يبحث يف 

اأن�سار امل�ستبدة  اأراد  مة ويقيم الوظائف الالزمة لذلك... ل م�ساألة حكومة �رسعية«. فقد  �سالح الأ

مام، واأن املغت�سبني مبعوثون، يف حني ل الع�رس  مة باأن هذا الع�رس هو ع�رس خالفة الإ اإيهام الأ

ع�رس خالفة ومغت�سبيها ولي�س الغر�س من بعث املبعوثني اإل حتديد ال�ستيالء اجلوري، فيما يو�سح 

النائيني.

هكذا يف�سي متاأ�س�س فقهاء ال�سيعة اإىل �رسب من الت�سيع ال�سيا�سي يتقاطع وفقهاء ال�سلطة يف التجربة 

الديني على حد تعبري  اأو �سعبة ال�ستبداد  كلريو�س  اإىل نوع من الإ ال�سنية، كما يف�سي فعليا  ال�سيا�سية 

النائيني، والذي ل يرى ثمة فرقا ما بني ال�سجود للفراعنة والطواغيت وانتظار الغفران من الباباوات 

ال�سلطة  مع  الديني  املجال  يف  بنيويا  كلريكية  الإ ال�سلطة  تتماثل  حيث  للكهنوت  عمى  الأ النقياد  وبني 

امل�ستبدة يف املجال ال�سيا�سي موؤلهة احلاكم واملرجع الديني. وهو بهذا يركز على التوا�سج البنيوي بينهما 

متاأ�ض�ض النخبة الدينية.. الت�ضيع ال�ضيا�ضي اأمنوذجا
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اأو الت�سايف Caretation اأي ال�سرتاط املتبادل بالعالقة التوا�سجية، والتي تتجلى من خالل مظاهر 

التقدي�س والتاأليه على ال�سعيدين الديني وال�سيا�سي معا، ويف �سوء هذا نتفهم مدلول الت�سيع ال�سيا�سي 

باعتباره ي�سري اإىل حالة التماأ�س�س لدى فقهاء ال�سيعة.

الولء  معنى  اأول  فيفيد  لها،  عر�سنا  التي  الثالثة  التنوعات  اإذن  ال�سيا�سي  الت�سيع  مفهوم  يعني 

ال�سيا�سي  ال�سياق  يف  وال�سنية  ال�سيعية  النظريتني  بني  ما  القائم  الرحتال  ثانيا  يعني  كما  والنتماء، 

وىل على الثانية، ويق�سد به اأخريا متاأ�س�س فقهاء ال�سيعة يف مقابل  والذي تكون الغلبة والتاأثري فيه لالأ

اإىل  �سنيا،  اأم  �سيعيا كان  �سالمي،  الإ ال�سيا�سي  الفكر  يف�سي  ال�سنية، وهكذا  التجربة  ال�سلطة يف  فقهاء 

قابلية ت�سكله اأيديولوجيا على ال�سعيد النظري والعملي معا. ويف كال احلالني، يحتاج الفكر ال�سيا�سي 

�سالمي اإىل مراجعة �ساملة قد تف�سي اإىل ا�ستبعاد العديد من و�سائله ومناهجه بحثا عن تنظري خمتلف  الإ

وجتربة متنوعة.

د. حممد حلمي عبدالوهاب
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يف التا�سع ع�رس من يونيو 2008 جرت مرا�سم انتخاب الرئي�س اجلديد ملجل�س 

فريقية داخل  ن�سان، وذلك من بني اأع�ساء املجموعة الأ مم املتحدة حلقوق الإ الأ

املجل�س، وفقا لنظام التداول الدوري لهذا املن�سب على اأ�سا�س جغرايف.

بجنيف  املتحدة  مم  الأ لدى  الدائم  نيجرييا  ممثل  على  الختيار  وقع  وقد 

ع�ساء مبنظمة الحتاد  لتويل هذا املن�سب، بناء على تزكيته من قبل الدول الأ

فريقي. الأ

ن�سان حمال ملطاعن كثرية،  الإ نيجرييا يف جمال حقوق  �سجل  اأن  ورغم 

اإجنازا  يعد  ممي،  الأ املجل�س  لرئا�سة  نيجرييا  اختيار  اعتربوا  املراقبني  اأن  اإل 

غري  املنظمات  جهود  اأن  اعتبار  على  اأفريقيا،  يف  احلكومية  غري  للمنظمات 

قل يف قطع الطريق على اختيار بلدان حتظى ب�سجل  احلكومية جنحت على الأ

ن�سان. اأ�سواأ يف جمال حقوق الإ

ممي  الأ املجل�س  لرئا�سة  اأف�سل  نحو  على  الختيار  فر�س  اأن  واملعروف 

فريقية كانت حمدودة للغاية، اإذا ما اأخذ يف العتبار اأن  من قلب املجموعة الأ

بينها تنح�رس يف  التي يجوز الختيار من  باملجل�س  ع�ساء  الأ فريقية  الأ الدول 

ومايل،  ومدغ�سقر،  غانا،  واجلابون،  وجيبوتي،  والكامريون،  م�رس، 

وموري�سيو�س، وجنوب اأفريقيا، وزامبيا، ونيجرييا.

وثائق

مم املتحدة  نيجريا رئي�ضا ملجل�ض االأ

ن�ضان على ح�ضاب م�ضر حلقوق االإ

دور جديد للمنظمات غري احلكومية *

*تقدمي للوثيقة بقلم/ عصام الدين محمد حسن رئيس حترير نشرة “سواسية”.
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وكانت التوقعات على مدى عدة �سهور ترجح اأن الطريق بات ممهدا حل�سول م�رس على مقعد 

خرى، بحكم مكانتها ال�سيا�سية  فريقية الأ ممي، من دون مناف�سة من قبل الدول الإ الرئا�سة باملجل�س الأ

فريقية داخل املجل�س، ف�سال عن اأنها كانت قد ك�سفت عن نواياها مبكرا،  ولتوليها قيادة املجموعة الأ

مما قطع الطريق على اأي دولة اأفريقية اأخرى لرت�سيح نف�سها.

وقد �سكلت احتمالت فوز م�رس بهذا املن�سب الرفيع م�سدر قلق �سديد لدى املنظمات غري احلكومية، 

ممي يف العام املا�سي كان حمال لنتقادات  اأخذا يف العتبار اأن جمرد فوز م�رس بع�سوية املجل�س الأ

ن�سان  �سديدة من قبل املنظمات غري احلكومية يف ذلك الوقت، نظرا ل�ستمرار تدهور اأو�ساع حقوق الإ

فيها وا�ستمرار العمل بقانون الطوارئ، وتوا�سل ممار�سات التعذيب واإحكام احل�سار على موؤ�س�سات 

ن�سان والتالعب امل�ستمر باإرادة الناخبني يف النتخابات العامة. وعالوة على  املجتمع املدين وحقوق الإ

ممي اأقدمت على املزيد من انتهاكات  ذلك فاإن احلكومة امل�رسية خالل عام من ع�سويتها باملجل�س الأ

الرت�سيح  تقدمت بطلب  نف�سها عندما  التي قطعتها على  للتعهدات  باملخالفة  ن�سان كما وكيفا،  الإ حقوق 

لع�سوية املجل�س، وهى النتهاكات التي اتخذت منحى اأكرث خطورة، وخا�سة عرب اإغالق منظمتني 

من  عددا  طالت  التي  للحرية  ال�سالبة  العقوبات  عرب  والتعبري  ال�سحافة  حرية  وتطويق  حقوقيتني، 

روؤ�ساء حترير ال�سحف احلزبية وامل�ستقلة، وا�ستخدام القوة املفرطة يف ف�س التجمعات والحتجاجات 

ذات الطابع ال�سلمي، وا�ستئناف ظاهرة اإحالة املدنيني للمحاكم الع�سكرية.

املتحدة حلقوق  مم  وف�سال عن ذلك �سعت احلكومة امل�رسية ل�ستثمار ع�سويتها داخل جمل�س الأ

الفاعلية  داخله، ويف حماولة حتجيم  احلكومية  املنظمات غري  اأدوار  تقلي�س  على  العمل  ن�سان يف  الإ

اأجل  من  الدويل  التعاون  تعزيز  من  بدل  ن�سان،  الإ حقوق  حلماية  الدولية  ليات  لالآ اأ�سال  املحدودة 

ليات. تطوير تلك الآ

ممي كان �سيحمل يف طياته تغليب العتبارات  ومن ثم فاإن هاج�س فوز م�رس برئا�سة املجل�س الأ

ن�سان  ال�سيا�سية يف الختيار على املعايري املو�سوعية، التي يفرت�س اأن ت�ستند اإىل مدى احرتام حقوق الإ

يف هذا البلد اأو ذاك.

فريقية خالل حملتها من اأجل  والوثيقة التي نحن ب�سددها جت�سد توجهات املنظمات غري احلكومية الأ

كرث مقدرة على منا�رسة حقوق  فريقية على اأن يختاروا لرئا�سة املجل�س الدولة الأ حفز احلكومات الأ

ن�سان. الإ

اأفريقيا، ومن بينها مركز القاهرة لدرا�سات حقوق  فقد التقت اإرادة 43 منظمة غري حكومية يف 

ن�سان وعدد من املنظمات امل�رسية والعربية، على اأن تتوجه بندائها –الوثيقة- اإىل روؤ�ساء الدول  الإ

وفق  ولي�س  ن�سان،  الإ حقوق  معايري  وفق  ف�سل،  الأ لختيار  النحياز  على  فيها  حتثهم  فريقية  الأ

�سوات. ح�سابات القوة ال�سيا�سية اأو التفاقات املتبادلة والجتار بالأ

فريقية، قد  خرى للمنظمات غري احلكومية الأ ومن املرجح اأن تكون هذه الوثيقة والتحركات الأ

مم املتحدة  ن�ضان باالأ مداخلة منظمات املجتمع املدين اأمام جمل�ض حقوق االإ
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ممي، وهو  �ساهمت يف اإقناع حكومات الدول الدميقراطية بالمتناع عن تاأييد رئا�سة م�رس للمجل�س الأ

ال�سيا�سات اخلارجية  مريكي ونائب مدير ق�سم  املفتوح الأ ا�ستخل�سه تيدبيكون-مدير معهد املجتمع  ما 

موؤخرا.  بو�ست  الوا�سنطن  �سحيفة  ن�رسته  مطول  مقال  يف  بحاث-  والأ للدرا�سات  بروكنجز  مبعهد 

ورمبا ميكن اأن يف�رس يف هذا ال�سياق ملاذا قررت احلكومة امل�رسية يف نهاية املطاف الرتاجع عن تر�سيح 

فريقي على اختيار نيجرييا لهذا املن�سب. جماع الأ نف�سها ر�سميا لرئا�سة املجل�س، مف�سحة املجال لالإ

كرب لهذه الوثيقة كامنة يف اأنها و�سعت املعايري املو�سوعية التي ينبغي اأن  غري اأنه تظل القيمة الأ

ممي اأو تفوز  فارقة، �سواء يف اختياراتهم للدول التي تتبواأ مقاعد الع�سوية باملجل�س الأ ينطلق منها الأ

ممي،  فريقيا داخل املجل�س الأ اأف�سل لأ ِمْن التم�سك بها م�ستقبال متثيال  ّ
برئا�سته، وهى املعايري التي يوؤ

املجل�س دعما حقيقيا ملكانته ولتفعيل  ي�سكل وجودها داخل  اأن  التي ميكن  للدول  اأعلى  ومينح حظوظا 

ن�سان. دوره يف حماية حقوق الإ

ن�س الوثيقة

مداخلة منظمات املجتمع املدين 

مم املتحدة  ن�ضان باالأ اأمام جمل�ض حقوق االإ

فريقية املقبلة للمجل�ض ب�ضاأن الرئا�ضة االإ

�00�/�/�9 

فريقية اإىل روؤ�صاء الدول االإ

مم املتحدة ن�صان باالأ املو�صوع : جمل�س حقوق االإ

فريقية اإىل اأن تكون  نتطلع كمجموعة متنوعة ملنظمات حقوق الن�سان واملجتمع املدين فى القارة الأ

 2008 عامي  بني  الفرتة  يف  مثمرة،  ن�سان  الإ حلقوق  املتحدة  مم  الأ ملجل�س  املقبلة  فريقية  الإ الرئا�سة 

واخلطوات  املجل�س  يف  فريقية  الأ املجموعة  حتتله  الذي  البارز  املوقع  من  كل  �سوء  ويف  و2009. 

ن�سان من خالل تبني  خرية على درب حقوق الإ ونة الأ فريقية يف الآ التقدمية التي اإتخذتها الدول الأ

فريقي ب�ساأن الدميقراطية والنتخابات، واحلكم نوؤمن اأنه من املهم على نحو خا�س اأن ميثل  امليثاق الإ

ن�سان من قارتنا.  اأفريقيا يف هذا الدور طرف يحظى بتقدير يف جمال حقوق الإ

دولة  اإختيار  دعم  على  لنحثكم  خرية  الأ ونة  الآ يف  فريقي  الإ حتاد  الإ اجتماع  بعد  اإليكم  نكتب  لذا 

ن�سان ون�سجعكم على معار�سة اإختيار اأي دولة ل حتافظ  اإفريقية ميكنها اأن تكون رائده يف حقوق الإ

املتحدة 251/60  مم  العامة لالأ يتفق مع روح قرار اجلمعية  اأعلى معايري حقوق الن�سان، مبا  على 

الذي اأن�سيء املجل�س مبقت�ساه. 

وثيقة
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ن�سان فر�سة فريدة تدفع ق�سايا  مم املتحدة حلقوق الإ فريقية ملجل�س الأ ومن الوا�سح اأن الرئا�سة الإ

فارقة اإىل موقع ال�سدارة من خالل اإختيار دولة اإفريقية تقوم  ن�سان التي متثل هما حيويا لالأ حقوق الإ

ن�سان على امل�ستويني الوطني والدويل.  بدور الن�سري حلقوق الإ

فريقية منذ تاأ�سي�س املجل�س، وهي  لكننا قلقون من الجتاه الذي اتخذته القيادة داخل املجموعة الإ

خرين. حيث تقاع�ست هذه  فارقة الآ ع�ساء الأ قيادة ت�سدرت بحيثيات قليلة للغاية ودون مقاومة من الأ

ن�سان واأحيانا اتخاذ موقف يقو�س على نطاق وا�سع،  اآليات حقوق الإ القيادة عن ت�سجيع اأو تطوير 

ن�سان املطلوبة من اأع�ساء املجل�س.  معايري حقوق الإ

فريقية جمموعة م�سودات قرارات تتناق�س  كما اأنه يف ظل القيادة احلالية طرحت بع�س الدول الإ

ب�سده مع املباديء التاأ�سي�سية للمجل�س، وهو ما ينطبق اأي�سا على �سجل ت�سويت املجموعة.

جراءات  الإ اآليات  ا�ستقالل  حتدي  اإىل  امليل  خا�س،  قلق  مو�سع  متثل  التي  مور  الأ بني  ومن 

ليات الراهنة حلماية  اخلا�سة ووجود التفوي�سات نف�سها يف الدولة حيث اأنها تلعب دورا اأ�سا�سيا يف الآ

فريقية التي يتجاهلها على نطاق وا�سع زعماء  اأنها تتمتع بدعم الوفود الأ ن�سان رغم حقيقة  حقوق الإ

املجموعة. 

ويعترب قرار املجل�س الذي �سدر حديثا باإنهاء تفوي�س جماعة اخلرباء ب�ساأن ال�سودان مثال قويا على 

ختيار  لية احلالية لالإ فريقية احلالية وعواقبها الوخيمة املحتملة. وتفتقر الآ املوقف الذي تتخذه القيادة الإ

فريقية، يف الع�سوية والرئا�سة، اإىل ال�سفافية وتعرت�س فيما يبدو هدف املجل�س يف  داخل املجموعة الإ

ن�سان.  مم املتحدة حلقوق الإ معاجلة الطبيعة ال�سيا�سية لنظام الأ

ن�سان وتعترب ع�سويتها اإ�سافة  ويف احلقيقة، فاإن دول من املنطقة، والتى ميتدح �سجلها يف حقوق الإ

قيمة للمجل�س، لقيت تثبيطا يف �سعيها ل�سغل، مقعد ويرجع ذلك يف جانب منه اإىل �سيا�سات القوة. 

ختيار للرئا�سة على التايل:  لذا فنحن نحثكم يف عملية الإ

ن�سان اأو  )1( اأن ترف�سوا اأي مر�سح حمتمل للرئا�سة تقاع�س عن تبني املعايري الدولية حلقوق الإ

ن�سان داخل املجل�س. يجابية املوؤيدة حلقوق الإ جراءات الإ رف�س التعاون مع املجل�س ومنع اإقرار الإ

ن�سان باأن يتقدموا  )2( اأن حتثوا املر�سحني املحتملني الذين يتمتعون ب�سجالت اإيجابية يف حقوق الإ

نتخابات املجل�س التي �ستجرى يف مايو/ اآيار.  فريقية ولإ بالرت�سيح للرئا�سة ملقعد املجموعة الأ

وجه  وعلى  اخلا�سني،  املقررين  عمل  ودعمت  املا�سي  يف  اأيدت  التي  الدول  توؤيدوا  اأن   )3(

فريقية التي طالبت باإبقاء مقرريهم اخلا�سني.  اخل�سو�س الدول الإ

الذي  والدعم  املوارد  على  فريقية  الإ للدول  الدبلوما�سيون  املمثلون  ح�سول  ت�سمنوا  اأن   )4(

يحتاجونه للم�ساركة يف عمل املجل�س.

لتزام  لإ تقييم مو�سوعي  اإىل  �ستناد  وبالإ ب�سفافية  التايل  الرئي�س  اإنتخاب  يتم  اأن  ت�سمنوا  اأن   )5(  

�سوات. جتار بالأ تفاقات املتبادلة والإ ن�سان ولي�س نتيجة ل�سيا�سات القوة والإ الدولة ولدعم حقوق الإ

مم املتحدة  ن�ضان باالأ مداخلة منظمات املجتمع املدين اأمام جمل�ض حقوق االإ
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ن�سان فر�سة فريدة، فهي لن ت�ساعد فقط يف دعم  مم املتحدة حلقوق الإ فريقية ملجل�س الأ الرئا�سة الإ

ن�سان يف اأفريقيا، من  فعالية وم�سداقية املجل�س، لكنها اأي�سا ت�ستطيع اأن ت�سع �سياغة مل�ستقبل حقوق الإ

فريقية التى لعبت  نتباه الدويل لبواعث القلق فى القارة واإعطاء امل�ساحة املطلوبة للدول الأ خالل لفت الإ

ن�سان.  دور الن�سري حلقوق الإ

ولكم جزيل ال�سكر 

املخل�صون

اأفريقيا  بلدان �رسق  ن�سان يف  الإ املدافعني عن حقوق  التنفيذي مل�رسوع  املدير  �سيخ:  �سري  1. ح�سن 

فريقي – اأوغندا.  والقرن الأ

ن�سان – م�رس.  2. بهي الدين ح�سن : مدير مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإ

3. فرانك كاموجنا �سيباجنو: املدير التنفيذي ملنتدى الدميقراطية يف اأفريقيا- كينيا. 

الكامريون.  عن  ممثال   – ال�سالح  للحكم  الدولية  لل�سبكة  العام  مني  الأ اتو:  تاهل  موكيت  جوج   .4

الكامريون. عن  ممثال   – للرفاهية  الدولية  اجلمعية   : اجنوا�سيه  ا�سوجني  ريت�سارد  جاميل�ص   .5 

6. ديودونه زوجنوجن : رئي�سة هيومان�س انرتنا�سيونال – الكامريون.

7. جوزيف موايل مين�ساه : املدير التنفيذي ملنظمة هوبلينك انرتنا�سيونال- غانا.

ن�سان والقانون الدويل- نيجرييا.  8. اناوكوي ن�سريميوفو : املدير التنفيذي ملعهد حقوق الإ

9. بابتوند اولواجو: من�سق مركز حرية املعلومات يف اأفريقيا- نيجرييا. 

10. جي. جا�سرب كوميه : مركز ال�سفافية واملحا�سبة يف ليبرييا- ليبرييا. 

– جمهورية الكوجنو  ن�سان بال حدود  بابو كالوجني : املدير العام ملنظمة حقوق الإ 11. كري�ستوف 

الدميقراطية. 

12. جولورد باهاتي مابندا : املدير التنفيذي ملنظمة حركة ال�سباب من اأجل التنمية امل�سرتكة وال�سالم- 

جمهورية الكوجنو الدميقراطية. 

13. بول كا�سنجو جنوي: رئي�س جمل�س التقييم– جمهورية الكوجنو الدميقراطية.

ن�سان – م�رس.  مني العام للمنظمة امل�رسية حلقوق الإ 14. حافظ اأبو �سعدة : الأ

ن�سان – م�رس.  15. جمال عيد : مدير ال�سبكة العربية حلقوق الإ

16. ح�سام بهجت: مدير املبادرة امل�رسية للحقوق ال�سخ�سية- م�رس. 

ن�سان – اأثيوبيا.  ثيوبي حلقوق الإ مني العام للمجل�س الأ 17. يو�سف مولوجيتا: الأ

ن�سان – اريرتيا.  18. اليزابيث �سريم: املديرة التنفيذية ملنظمة حقوق الإ

ن�سان – جيبوتي.  19. جني نويل عبدي: رئي�سة الرابطة اجليبوتية حلقوق الإ

مني العام للنقابة الوطنية لل�سحفيني ال�سوماليني – ال�سومال. 20. عمر فاروق عثمان: الأ

وثيقة
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21. اإحتاد ال�سحفيني يف �رسق افريقيا- جيبوتي.

ن�سان – ال�سومال. 22. اأحمد حممد علي: رئي�س ال�سبكة ال�سومالية للمدافعني عن حقوق الإ

23. عبد الر�سيد عبد الله ابكار: رئي�س مركز ال�سباب والدميقراطية يف مقدي�سو – ال�سومال.

24. علي �سعيد عمر اإبراهيم : رئي�س مركز ال�سالم والدميقراطية – ال�سومال. 

25. جربيل اإبراهيم عبد الله: مدير مركز البحث واحلوار – ال�سومال. 25

ن�سان- ال�سومال.  26. عبد النا�رس عثمان اأحمد: رئي�س �سبكة ال�سالم وحقوق الإ

ن�سان- ال�سومال.  27. علي با�سي: رئي�س منظمة فانول حلقوق الإ

ن�سان- ال�سومال.  28. عالية عدن عبدي: رئي�سة حركة ن�ساء هريان للدفاع عن ال�سالم وحقوق الإ

اأر�س   – فريقي  الإ القرن  يف  ن�سان  الإ حقوق  مراقبة  جلنة  رئي�س  بوليلة:  اإ�سماعيل  �سليمان   .29

ال�سومال.

30. ها�سم اأحمد: املدير بالنيابة ملنظمة ال�سودان ملواجهة التعذيب – ال�سودان. 

فريقي–  الإ القرن  يف  للن�ساء  �سرتاتيجية  الإ املبادرة  لربنامج  قليمي  الإ املن�سق   : اجلاك  منعم  اآيه   .31

ال�سودان. 

ن�سان- كينيا.  ئتالف الوطني الكيني للمدافعني عن حقوق الإ 32. �سامويل موهت�سي: رئي�س الإ

ن�سانية والقانونية- تنزانيا.  33. هيلني كيجي- بي�سيما: املدير التنفيذي ملركز احلقوق الإ

ن�سان- اوغندا. 34. ليفنج�ستون �سوانيانا : املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة مبادرة حقوق الإ

ن�سان – اوغندا. 35. نديفونا حممد : املن�سق الوطني ل�سبكة حقوق الإ

36. نكوندا دي�سما�ص: املدير امل�ساعد للمبادرة الدولية حلقوق الالجئني-اأوغندا.

37. ديديا�ص كانيوجو: املدير بالنيابة حلركة امل�سيحيني للق�ساء على التعذيب- بورندي.

38. �سودهاكور راملله: م�ساعد رئي�س حترير �سحيفة موري�سيو�س تاميز و�سكرتري ملتقى ال�سحفيني 

املوري�سيو�سيني – موري�سيو�س.

ن�سان- زميبابوي. 39. ايرين بيرتا�ص: املدير التنفيذي جلماعة املحامني الزميباوبوبيني حلقوق الإ

40. تام�سانكا جنوانيا: املدير التنفيذي ملركز امل�ساركة ال�سعبية – جنوب اأفريقيا.

ن�سان يف جنوب اأفريقيا – جنوب اأفريقيا. 41. كورليت ليتوجان: مدير معهد حقوق الإ

ن�سان –املغرب. 42. اآمنة بوعيا�ص: رئي�سة املنظمة املغربية حلقوق الإ

43. احلبيب بلكو�ص: مدير مركز درا�سات حقوق.

مم املتحدة  ن�ضان باالأ مداخلة منظمات املجتمع املدين اأمام جمل�ض حقوق االإ


