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النسق القياسي للنظام السياسي ومدافعة االستبداد

)املفهوم واملقومات والدور(

د.فارس العزاوي))(

 مقدمة

ينطلــق البحــث مــن إشــكالية عميقــة يف البنيــة المجتمعيــة العربية وهي إشــكالية االســتبداد، وال 
يخفــى أن البعــد السياســي لــه دوره يف تعميــق هــذه اإلشــكالية؛ لكونــه مرتبطــا بظاهــرة الســلطة التــي 
تعــد عنــد كثيــر مــن الباحثيــن المتخصصيــن يف العلــوم السياســية وحــدة التحليــل الرئيســة يف الظاهــرة 
السياســية، وبحكــم أن الســلطة لهــا مــن المقومــات والقــدرات التــي تجعــل أرباهبــا يتمتعــون بالقــدرة 
الفعليــة علــى فــرض األمــر والنهــي يف نطــاق المحكوميــن وممارســة اإللــزام الــذي قــد يقــرن بالقــوة 
ــة تعســفا وتجنيــا يف بعــض صــوره ومظاهــره علــى وفــق مــا تثيــره طبيعــة العالقــة السياســية  المادي
بيــن الحاكــم والمحكــوم يف المنطقــة العربيــة علــى وجــه الخصــوص، قــد يكــون هــذا كلــه مســوغا 
ومــررًا للبعــض بــأن يقــرروا أن هــذه الظاهــرة الشــوهاء تبــدو وكأهنــا متجــذرة يف البنيــة المجتمعيــة 

العربيــة الســتطالة االســتبداد. 
وهــذا ال يمنــع مــن التقريــر يف نظــر الباحــث أن االســتبداد لــه ميــراث ثقيــل ليــس فقــط يف 
المجتمعــات العربيــة واإلســالمية وإنمــا كذلــك يف المجتمعــات اإلنســانية جميعهــا، ولئــن كان 
لالســتبداد جــذوره يف االجتمــاع السياســي يف تاريــخ هــذه األمــة مــن خــالل بالءاتــه ومصائبــه، فإهنــا 
ال تــزال تفعــل فعلهــا يف الدولــة الحديثــة بعــد أن طــورت هــذه الدولــة أدوات االســتبداد المــوروث، 
ــرى  ــكالية أخ ــار إش ــدوره أث ــذا ب ــررًا)))، وه ــه ض ــدح من ــرازًا وأف ــدث ط ــو أح ــا ه ــه م ــت إلي وأضاف
مرتبطــة هبــذه الظاهــرة وهــي أن النمــوذج السياســي الحاكــم يف البنيــة العربيــة واإلســالمية كان 
ــة  ــوذج الدول ــوه لنم ــق المش ــره التطبي ــا يثي ــبب م ــتديم بس ــدد ويس ــتبداد يتم ــل االس ــه دوره يف جع ل
القوميــة الحديثــة، مــا يدفــع الباحــث باتجــاه الوقــوف بحثــا ودراســة -أســوة بمــا قــام عليــه جمــع مــن 

faresbeija@gmail.com .باحث يف مركز رؤيا للبحوث والدراسات   (((
)2) ميراث االستبداد، د. إبراهيم البيومي غانم، ط) )القاهرة: نيو بوك، 8)20م(، ص8-7. 
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األســاتذة والمفكريــن الشــوامخ يف هــذا البــاب- عنــد ثالثيــة متالزمــة جعلهــا عنوانــا لورقتــه البحثيــة 
هــذه، وهــي )النســق القياســي - النظــام السياســي - مدافعــة االســتبداد(.    

ومــن هنــا تــأيت الفرضيــة األســاس التــي يقــوم عليهــا البحــث وقوامهــا أن فكــرة النســق القياســي 
تمثــل مجــااًل لتصحيــح مســار دراســة النظــم السياســية يف البنيــة العقليــة والمعرفيــة يف ســياقها العربــي 
واإلســالمي وانعكاســها أثــرًا وتأثيــرًا يف الظاهــرة السياســية وعالئقهــا بالظواهــر األخــرى مــن خــالل 
جعلهــا مدخــالً لتفكيــك االســتبداد ومحاولــة دفعــه ورفعــه، وتنســاق فكــرة األنســاق القياســية مــن 
حيــث بعدهــا المنهجــي إلــى إثــارة األطــر المرجعيــة والمعرفيــة التــي تنطــوي عليهــا المنظومــة 
اإلســالمية، واســتجالء الخــرة التاريخيــة المقارنــة ببعديهــا التنظيــري والحركــي، باإلضافــة إلــى مــا 
يقتضيــه الواقــع المعاصــر مــن متطلبــات ملجئــة تفــرض علــى النخــب بمختلــف صورهــا ومظاهرهــا 

وخاصــة يف ســياقها الفكــري التصــدي لظاهــرة االســتبداد يف الواقــع العربــي. 
إنــه لــم يكــن مــن تــرف القــول ونافلتــه أن تــأيت دعــوات لتأســيس مــا يســمى بعلــم االســتبداد)))؛ 
لألثــر الخطيــر الــذي أحدثــه وال يــزال يحدثــه يف واقــع األمــة، وهبــذه اإللماحــة الســريعة يمكــن إدراك 
ــة  ــة مــن المســاقات المعرفي ــى جمل ــة أن البحــث ينســاق مــن حيــث مصــادره ومراجعــه إل أو مقارب
ــار أيضــا مســاقات أخــرى أهمهــا الفكــر  ــل يأخــذ باالعتب ــد حــدود النظــم السياســية، ب ال تقــف عن
السياســي والنظريــة السياســية اللــذان يعــدان مــن الروافــد الرئيســة للنظــم السياســية يف غيرهــا، 
وفكــرة النســق القياســي كان لهــا حضورهــا يف دراســات ســابقة ال يمكــن تجاوزهــا والتغافــل عنهــا؛ 
ألن العلــوم اإلنســانية يف أصلهــا علــوم تراكميــة، والمقــام هنــا ليــس لحصــر المراجــع التــي تعرضــت 

لمفهــوم النســق القياســي والمجــاالت التــي دار فيهــا، وإنمــا التعــرض لبعضهــا مثــااًل ونموذجــا. 
ومــن أهمهــا دراســات الدكتــورة منــى أبــو الفضــل رحمهــا اهلل، فقــد أكــدت علــى فكــرة النســق 
ــة(، )مــن  القياســي يف عــدة أبحــاث، ومنهــا: )المدخــل المنهاجــي لدراســة النظــم السياســية العربي
ــة  ــال النظري ــات يف مج ــالمي تطبيق ــر اإلس ــادر التنظي ــع مص ــل م ــى التعام ــع إل ــص والواق ــة الن جدلي
السياســية(، )مفاهيــم محوريــة يف المنهــج والمنهجيــة( باالشــراك مــع الدكتــور طــه جابــر العلــواين، 
وممــن تعــرض لهــا أيضــا الدكتــور ســيف الديــن عبدالفتــاح يف كتابــه )النظريــة السياســية مــن منظــور 

))) هو المستشار طارق البشري. 
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حضــاري إســالمي منهجيــة التجديــد السياســي وخــرة الواقــع العربــي المعاصــر(، وبحثــه )مفهــوم 
الشــرعية(، والدكتــورة باكينــام الشــرقاوي يف بحثهــا )المنظــور الحضــاري اإلســالمي ودراســة النظــم 
السياســية(، وهنــاك دراســات أخــرى تعرضــت لمفهــوم النســق القياســي مــن حيــث مضمونــه ومعنــاه 

وليــس مــن جهــة لفظــه يف إطــار مفهــوم آخــر وهــو الشــرعية.  
وتأســس البحــث علــى ركائــز رئيســة ثــالث تضمنــت جملــة مــن الــرؤى واألفــكار ذات العالقة 
بالنســق القياســي وارتباطهــا بمشــكلة الدراســة وكيفيــة تناولهــا منهجيــا، وهــذه الركائــز علــى الوجــه 

اآليت: 

 األوىل: حول النسق القياسي املفهوم واألهمية. 

 الثانية: النسق القياسي معامله وأركانه. 

 الثالثة: دور النسق القياسي يف مدافعة االستبداد.

 حول النسق القياسي املفهوم واألهمية

النســق القياســي بوصفــه إطــارًا منهاجيــا يمكــن تســكينه يف ســياقين، األول ســياق جامــع 
حاضــن يتضمــن أصــول المنهجيــة المعرفيــة التــي تعــد -بالنســبة لهــذا البحــث وللباحــث قبــل 
ــل بحــد ذاهتــا قواعــد وأصــواًل ُيحاكــم إليهــا كل نســق فرعــي ســواء  ذلــك- مقــوالٍت رئيســًة وتمث
ــة  ــا المنهجي ــود هب ــة مقص ــذه المنهجي ــي، وه ــع الحرك ــه يف الواق ــريف أو تجليات ــه المع ــياق بنائ يف س
المنظــور الحضــاري اإلســالمي، وهــي منظومــة علــى مســتوى  المعرفيــة اإلســالمية وأصــول 
ــان  ــود واإلنس ــق والوج ــة بالخال ــة المتعلق ــة الكلي ــا الرؤي ــراد هب ــة ي ــون والوظيف ــوم والمضم المفه
ــة،  ــرة ومباين ــة انســاقت معهــا رؤى مغاي ــة وصفي ــد حــدود نظري ــاة والمــآل، دون أن تقــف عن والحي
ــن عالمــي  ــة بي ــا يف ســياق العالق ــاة إدراكا كلي ــور وإدراك الحي ــار تص ــذ باالعتب ــة تأخ ــي رؤي ــل ه ب
الغيــب والشــهادة، والوقــوف علــى حقيقــة الوظيفــة االســتخالفية العمرانيــة لإلنســان وانعكاســها يف 
الواقــع اإلنســاين ظواهــَر اجتماعيــة متنوعــة ومختلفــة، توقــف النــاس علــى حقائــق الوجــود وتقــدم 
لهــم تفســيرًا مطابقــا لهــذه الحقائــق ولهــذا الوجــود، ثــم يف بعدهــا الوظيفــي الحركــي المتناســق مــا 
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بيــن مقتضيــات النظــر والفكــر والرؤيــة ومــا بيــن حركــة اإلنســان يف هــذا الوجــود تقــدم لــه هدايــات 
ــود))).  ــذا الوج ــه يف ه ــاه وظيفت ــددها باتج ــه وتس م حركت ــوِّ ــر تق وبصائ

والســياق اآلخــر مرتبــط بمجــال مــن مجــاالت الظواهــر اإلنســانية واالجتماعيــة هــو الظاهــرة 
السياســية التــي نبحــث يف أحــد مســاقاهتا النظريــة واإلشــكاالت التــي تلبســت هبــا، وفهــم هــذا النســق 
القياســي يف ضــوء الرؤيــة الكليــة يرجعنــا إلــى قضيــة مفاهيميــة متعلقــة بمفهــوم السياســة ذاتــه، إلــى 
القــدر الــذي يجعلنــا نعيــد تعريفــه يف ضــوء هــذه المنهجيــة الكليــة والمنظــور الحضــاري اإلســالمي، 
وعندهــا فقــط نســتطيع فهــم طبيعــة العالقــة بيــن الظاهــرة السياســية والظاهــرة الدينيــة، ولذلــك بأكثــر 
ــر  ــى األم ــام عل ــو )القي ــة وه ــوم السياس ــالمي لمفه ــي اإلس ــراث السياس ــيوعا يف ال ــات ش التعريف
بمــا يصلحــه( يمكننــا فهــم طبيعــة الوظيفــة اإلصالحيــة والتقويميــة للسياســي يف مســارات الظاهــرة 
ــوم  ــن مفه ــع م ــة تنب ــة تابع ــي عالق ــية ه ــة السياس ــرر أن العالق ــاس نق ــذا األس ــى ه ــية، وعل السياس
العالقــة الدينيــة وتتحــدد هبــا، فــإن عالقــة المســلم بالكتــاب وتعاليمــه هــي التــي تحــدد خصائــص 
ــدة  ــية مفتق ــرة السياس ــي أن الظاه ــة ال تعن ــذه العالق ــة يف ه ــة االتباعي ــية)))، والطبيع ــة السياس العالق
لالســتقالل بالكامــل، وإنمــا هــي مرتبطــة بمنظومــة توحيديــة مقاصديــة إرشــادية تؤســس المفاهيــم 
ــوَده  ــة وج ــتوياهتا المختلف ــاالت يف مس ــن المج ــي بي ــز الوظيف ــإن للتماي ــارات، وإال ف ــد المس وترش

وحضــوَره بحيــث يجعــل للمجــاالت خصوصيتهــا وتخصصاهتــا.  
وإذا ُأدرك المجــال والســياق الــذي يتحــرك فيــه النســق القياســي، فــإن هنــاك حاجــة للتعــرف 
علــى ماهيتــه ومفهومــه، وقــد أشــرنا مــن قبــل إلــى أن لــه بعــدًا منهاجيــا حركيــا، والنســق القياســي 
ــة تصــور تجريــدي ونمــوذج تحليلــي تســتنبط خصائصــه مــن واقــع  يف بعــده المفاهيمــي يعــد بمثاب
التقاليــد الحضاريــة والخــرة التاريخيــة للكيــان االجتماعــي الحضــاري)))، وهــو هبــذا االعتبــار 
يعكــس طبيعــة المنظــور الحضــاري الــذي تنتمــي إليــه البيئــات الحضاريــة المختلفــة، ولــو تأملــت 
الواقــع الحضــاري الــذي بــرز فيــه نمــوذج الدولــة القوميــة ونظامــه السياســي؛ لظهــرت بشــكل جلــي 

للعلماء،  المحمدية  الرابطة  )الرباط:  ط)  )تحرير(،  الطويل  د.عبدالسالم  والتدبير،  التفكير  مسارات  العالم  ورؤية  الكريم  القرآن   (((
436)هـ/5)20م(. 

الشعب،  دار  مطابع  )القاهرة:  ربيع،  عبداهلل  د.حامد  وترجمة  وتعليق  تحقيق  الربيع،  أبي  ابن  الممالك،  تدبير  يف  المالك  سلوك   (2(
400)هـ/980)م(، ج)ص7). 

)3) المدخل المنهاجي لدراسة النظم السياسية العربية، د.منى أبو الفضل، ط) )القاهرة: دار السالم، 434)هـ/3)20م( ص7)). 
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قســمات التأثــر بخصائــص البيئــة الحضاريــة األوربيــة التــي غلبــت عليهــا روافــد وتيــارات جمعهــا 
ــة ينعكــس  ــكل بيئ ــرى أن البعــد الحضــاري ل ــار ن ــي، وهبــذا االعتب ــان الحضــاري األورب وعــاء الكي
بالضــرورة يف نظمهــا السياســية، إلــى القــدر الــذي يجعــل هــذه النظــم متناســبة ومتناغمــة مــع بيئتهــا 
الحضاريــة، فــإذا نقلــت هــذه األنســاق ونظمهــا إلــى بيئــات حضاريــة مغايرة، فإنــه ســيحدث نموذجا 
مشــوها يثيــر كثيــرًا مــن اإلشــكاالت والمعضــالت بقســيميها الفكــري والحركــي، والمتتبــع لنمــوذج 
ــا  ــون بينهم ــد الب ــي يج ــكله األورب ــة بش ــي مقارن ــكله العرب ــي يف ش ــه السياس ــة ونظام ــة القومي الدول
واســعا، وهبــذا االعتبــار فــإن للنســق القياســي يف نموذجــه اإلســالمي قيمتــه العليــا يف جعــل النظــام 
ــاري  ــور الحض ــه للمنظ ــد تعرض ــن -عن ــن الباحثي ــاري، وم ــوره الحض ــع منظ ــاقا م ــي منس السياس
اإلســالمي للنظــم السياســية- مــن يؤكــد علــى ضــرورة التمايــز بيــن بعديــن وإن كانــا مرتبطيــن 
أساســا، األول بنــاء اقــراب نظــري علمــي لفهــم ودراســة النظــم، واآلخــر اســتجالء أركان ومالمــح 
وآليــات النســق القياســي اإلســالمي للنظــم هبــدف فتــح الطريــق لالقــراب منــه واالسرشــاد بــه قــدر 
اإلمــكان، ويــدور البعــدان مــن حيــث حركتهمــا وتفاعلهمــا يف ثالثــة مســتويات عامــة، وهــي قاعــدة 
ــع  ــياقات الواق ــة، وس ــام المجتمعي ــدة النظ ــه، وقاع ــال هويت ــل مج ــفية وتمث ــة والفلس ــام الفكري النظ

ــة))).  ــة واالقتصادي ــة والجغرافي بأبعــاده المختلفــة التاريخي
 النســق القياســي مــن حيــث مصــادره ُيســتقى مــن الشــريعة بخطاهبــا المؤســس )القــرآن( 
وخطاهبــا المبيــن )الســنة(، والنمــوذج التنزيلــي )الســيرة النبويــة(، والخــرة اإلســالمية التــي مزجــت 
ــذا  ــي، وله ــا التاريخ ــة بواقعه ــية المقرن ــة السياس ــن الممارس ــفي، وبي ــي والفلس ــاج الفقه ــن النت بي
النســق أهميتــه يف رســم معالــم نمــوذج تحليلــي ونمــط مثالــي يرســم غايــات ومســارات حركــة النظام 
ــون  ــاءة، ليك ــانا أو إس ــة إحس ــي والممارس ــام السياس ــى أداء النظ ــر إل ــه ينظ ــن خالل ــي، وم السياس
النســق القياســي هبــذا االعتبــار معيــارًا للقــرب أو البعــد مــن معالــم المنظــور الحضــاري اإلســالمي 
ــا،  ــة ثاني ــة واألم ــات الجماع ــق تطلع ــام يف تحقي ــار النظ ــة مس ــا لمعرف ــك ميزان ــه كذل أواًل وبوصف

ــم النظــم السياســية))).  ــا لفهــم وتقيي فيكــون النســق ســبيالً تحليلي
))) المنظور الحضاري اإلسالمي ودراسة النظم السياسية، د.باكينام الشرقاوي، يف: نحو دراسة النظم السياسية من منظور حضاري مقارن 
والتوزيع، 439)هـ/8)20م(،  للنشر  الدولية  )القاهرة: مفكرون  والبحوث، ط)  للدراسات  الحضارة  مركز  تحرير  منهاجية،  مداخل 

ص89-87.  
)2) المرجع نفسه، ص88، مفاهيم محورية يف المنهج والمنهجية، د.منى أبو الفضل باالشرتاك، ط) )القاهرة: دار السالم، 430)هـ/2009م(، 

ص30. 
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 وعلــى مســتوى دواعــي ومســوغات هــذا النســق فــإن هنــاك جملــة مــن المــررات المنهاجيــة 
التــي تدفــع  باتجــاه التأصيــل والتأســيس لــه يف ســياق دراســة النظــم السياســية وأطــر تحليلهــا، 
والناظــر يف هــذا الحقــل المعــريف يقــف علــى قصــور ظاهــر يف المناهــج المســتخدمة، ففــي العقــود 
الخمســين األخيــرة توالــت -علــى دراســة الظاهــرة السياســية ومنهــا دراســة النظــم السياســية- 
مدرســتان، المدرســة الســلوكية والمدرســة مــا بعــد الســلوكية، وأبــرز االنتقــادات التــي وجهــت إلــى 
منهجهمــا عــدم قدرهتــا علــى اإلحاطــة بالظاهــرة السياســية يف بيئتهــا الحضاريــة فضــالً عــن غيرهــا، 
ولذلــك افتقــدت القــدرة علــى تعميــم أفكارهــا وجعلهــا عالميــة، ومــن االنتقــادات أيضــا افتقادهــا 
للقــدرة التغييريــة لمســار النظــام، فــإن مقــوالت هــذه المناهــج تعمــل علــى تكريــس النظــم والحفــاظ 
ــي  ــي والبنائ ــج النظم ــتوى المنه ــى مس ــة عل ــير وخاص ــف والتفس ــى التوصي ــة عل ــا قائم ــا؛ ألهن عليه
الوظيفــي)))، وأمــا مــا بعــد الســلوكية، فإهنــا لــم تســتطع أن تقــف علــى مقولــة منهاجيــة كليــة تســود 
ــا المعاصــر  ــك أن الظاهــرة السياســية يف واقعه دراســات الظواهــر السياســية والنظــم السياســية؛ ذل
ســادت فيهــا حالــة مــن الســيولة علــى مســتوى األحــداث واألفــكار، فغــاب فيهــا المطلــق والثابــت، 
وأضحــت يف ســياقات متغيــرة نســبية، وهــو مــا يحتــم النظــر يف ســياقات حضاريــة مغايــرة يمكــن مــن 
خاللهــا بنــاء معرفــة سياســية تجمــع بيــن الثابــت والمتغيــر، والكلــي والجزئــي، وهــو مــا تنطــوي عليه 

المنظومــة الحضاريــة اإلســالمية ونســقها القياســي. 
 وإذا كانــت ســمة النســق القياســي انعكاســا للمنظــور الحضــاري اإلســالمي هــل يمكــن أن 
تتســع دائرهتــا لتكــون مســتوعبة لنطاقــات حضاريــة أخــرى وإن لــم تكــن منتميــة للنســق اإلســالمي؟ 
اســتفهام يف موضعــه يتطلــب نظــرًا وتأمــالً، واإلجابــة عليــه تأخــذ باالعتبــار طبيعــة النســق القياســي 
مــن حيــث هــو كمفهــوم، فــإن منظــري هــذا النســق وناحتيــه يف دائرتــه النظريــة التجريديــة قبــل تلبســه 
بنطاقــه الحضــاري يقــررون أن النســق القياســي يمكــن توظيفــه خــارج إطــاره التاريخــي والحضــاري 
ويتطلــب هــذا عمليــات منهجيــة إضافيــة ترتبــط بإمكانيــات تعديــة النســق وغيــر ذلــك مــن شــروط)))، 
وهــذا يعنــي أن فكــرة  النســق يمكــن االنطــالق منهــا لتكــون ذات أبعــاد تحليليــة تقــدم لنــا تفســيرات 

حــول مســارات الظاهــرة السياســية. 

))) نظريات التنمية السياسية المعاصرة دراسة نقدية مقارنة يف ضوء المنظور الحضاري اإلسالمي، نصر محمد عارف، )هيرندن – فرجينيا: 
المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 992)م(، ص79 فما بعدها. 

للفكر  العالمي  المعهد  )القاهرة:  ط)  عبدالفتاح،  الدين  د.سيف  اإلسالم،  يف  الدولية  العالقات  لدراسة  مرجعي  إطار  القيم  مدخل    (2(
اإلسالمي، 9)4)ه/999)م(، ص88.
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 ويــزداد هــذا االفــراض ســدادًا ومقاربــة حيــن يكــون النســق القياســي منطلقــا مــن بنيــة منهجية 
ــة فتكــون يف دائــرة الخصــوص والتخصيــص، وإنمــا هــي  حضاريــة ال تقــف عنــد حدودهــا التحيزي
بنيــة متســمة بخصائــص تجعلهــا تســتوعب غيرهــا مــن البنــى الحضاريــة المباينــة لهــا؛ وبيــان ذلــك 
أن النســق القياســي اإلســالمي يتبنــى مــا يمكــن تســميته بالنمــوذج الثقــايف الوســطي، وهــو نمــوذج 
يمتــاز بالحيويــة الحضاريــة التــي تكــون آثارهــا يف الغالــب مناســبة لمصلحــة الــكل المجتمعــي، وهذا 
أثــره يتمثــل يف أن آفــاق وحــدود المعرفــة ذات الداللــة االجتماعيــة تنبســط لتشــمل الدنيــا واآلخــرة، 
والمباشــر والمحســوس، والمــادي والروحــي، والغيــب والشــهادة، ومــا يتعلــق بمــا بيــن العالميــن، 
ويعنــي هــذا  أن النســق القياســي الوســطي يكــون منفتحــا علــى الثقافــات األخــرى المتباينــة يف إطــار 
منهجيــة االســتيعاب والتجــاوز بعيــدًا عــن دائــرة التوظيــف اآليديولوجــي)))، وإنمــا اتســم هذا النســق 
ــه  ــا مرجعيت ــوم عليه ــي تق ــي الت ــد اإلطالق ــة ذات البع ــص المنهاجي ــى الخصائ ــتناده عل ــك؛ الس بذل
ومصــادره العليــا، ولــو تأملنــا القيمــة المنهاجيــة التــي يقــوم عليهــا الخطــاب المؤســس وهــو القــرآن، 
ألدركنــا هــذه الخاصيــة المميــزة لــه عــن غيــره، فــإن هــذا الخطــاب منطــٍو -باإلضافــة إلــى اإلطــالق- 
ــاب  ــة الخط ــان إحاط ــن تعني ــوم والشــمول اللتي ــة الهيمنــة والتصديــق وخاصيــة العم ــى خاصي عل
اإللهــي بجوامــع الحــق التــي جعلتــه متصفــا بالختــم اإللهــي، وهــو مــا يعطيــه القــدرة علــى اســتيعاب 

مــا تســتدعيه األزمنــة واألمكنــة واألشــخاص واألحــوال مهمــا تغايــرت أشــكالها وصورهــا. 

 النسق القياسي: معامله وأركانه

 النســق القياســي للنظــام السياســي يف ضــوء المنظــور الحضــاري اإلســالمي يبحــث يف إطــار 
ــاول المنهاجــي، والحــق أن النظــر إلــى  العالقــة السياســية بيــن الحاكــم والمحكــوم مــن حيــث التن
هــذه العالقــة ال يقــف عنــد حــدود الممارســة السياســية بــل يأخــذ أبعــادًا أوســع وأكــر، وهنــا ينســاق 

البحــث مــع بيــان معالــم النســق القياســي للنظــام السياســي: 

 أواًل: مركزية البعد العقيدي يف النظام السياسي اإلسالمي: 

 وهــذا يــأيت علــى مســتوى البنــاء والوظيفــة علــى حــد ســواء، فتشــكل العقيــدة جوهــر الوجــود 

)))  الحوار مع الغرب آلياته، أهدافه، دوافعه، د.منى أبو الفضل وآخرون، ط) )دمشق: دار الفكر، 429)ه/2008م(، ص33.
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ــر  ــدة ع ــذه العقي ــد ه ــق مقاص ــاه تحقي ــة يف اتج ــة والممارس ــق الحرك ــي منطل ــة، وه ــوي لألم المعن
مجموعــة مــن األدوار والوظائــف، وســيلتها النظــم واألبنيــة المؤسســية، وهــذا البعــد العقيــدي 

يتضمــن جملــة مــن األســس))): 
 - العالقــة السياســية يف ســياق النظــام السياســي ال تقتصــر علــى ثنائيــة الحاكــم والمحكــوم، 
بــل لهــا بعــد متصــل بالغيــب، وهــذا يمثــل دافعــا للفاعليــة واإلنجــاز وتحمــل األمانــة والمســؤولية. 
 - اســتحضار المســؤولية السياســية عنــد الحاكــم، فبمقتضــى البعــد العقيــدي يجعلهمــا 

متســاويين أمــام اهلل تعالــى مــن حيــث التكليــف وإن تفاوتــت طبيعــة المســؤولية وحجمهــا. 
ــا  ــع للدني ــن لتتس ــا ومحكومي ــاس حكام ــد الن ــة عن ــرة الرؤي ــع دائ ــدي يوس ــد العقي - أن البع
واآلخــرة، فيكــون دافعــا إلــى الركيــز علــى البعــد اإلصالحــي، وعبــارة ربعــي بــن عامــر رضــي اهلل 
ــى  ــاد إل ــادة العب ــا لنخــرج مــن شــاء مــن عب ــة يف هــذا اإلطــار: »إن اهلل ابتعثن ــة مفتاحي ــه تعــد جمل عن

ــى عــدل اإلســالم«.  ــان إل ــى ســعتها، ومــن جــور األدي ــا إل ــق الدني ــاد، ومــن ضي ــادة رب العب عب
- يتجلى البعد العقيدي يف تصحيح مسار اإلنسان باتجاه وظيفته االستخالفية. 

- الوظيفــة العقيديــة للنظــام السياســي، وهــذا ال يختلــف عليــه مفكــرو اإلســالم مــن المتقدمين 
والمتأخريــن، وإن اختلفــت عباراهتــم، فالمــاوردي اعتــر مبــدأ الدفــاع عــن العقيــدة محــور الحركــة 
السياســية للدولــة والمســوغ لوجودهــا، والمســيطر علــى أهدافهــا، ويعلــي مــن مبــدأ تحقيــق الســالم 
والطمأنينــة، بينمــا يــرى الدكتــور حامــد ربيــع أن الدولــة وظيفتهــا الدفــاع عــن العقيــدة وأن أســاس 
شــرعية الســلطة وأحــد أســباب وجودهــا هــو نشــر الدعــوة، وذلــك بوســائل تتنــوع بتنــوع العصــور. 

 ثانيًا: حمورية البعد املقاصدي يف بنية أهداف النظام السياسي اإلسالمي: 

 الرؤيــة اإلســالمية تنظــر إلــى النظــام السياســي ومؤسســات الدولــة علــى أهنــا وســائط لتحقيــق 
مقاصــد الشــريعة، وبقــاء النظــام واســتقراره ونمــاؤه يتوقــف علــى إنجــاز هــذه المقاصــد التــي تشــكل 
وعــاء للمصلحــة الشــرعية لألمــة، وهــي هبــذا تحســم النــزاع يف النظــر إلــى مفهــوم السياســة الــذي 

))) المنظور الحضاري اإلسالمي ودراسة النظم السياسية، ص90 فما بعدها، مدخل يف دراسة الرتاث السياسي اإلسالمي، د.حامد عبداهلل 
الوظيفة  انظر:  العقيدي  البعد  مركزية  يف  ولالستزادة  ج)ص98)،  428)هـ/2007م(،  الدولية،  الشروق  مكتبة  )القاهرة:  ط)  ربيع، 
العقيدية للدولة اإلسالمية: دراسة منهجية يف النظرية السياسية اإلسالمية، د.حامد عبدالماجد قويسي، ط) )القاهرة: دار التوزيع والنشر 

اإلسالمية، 3)4)هـ/993)م(. 



11

ــة  ــا للرؤي ــة وفق ــخ، فالسياس ــراع .. إل ــلوب وص ــم وأس ــن وعل ــن ف ــا بي ــة م ــاط العلمي دار يف األوس
اإلســالمية رعايــة متكاملــة مــن قبــل الدولــة والفــرد لــكل شــأن مــن شــؤون الجماعــة، وتأخــذ 
ــن، النفــس،  ــة الخمــس )الدي ــة ذات األصــول الكلي ــار بمقتضــى ذلــك المنظومــة المقاصدي باالعتب
النســل، العقــل، المــال(، ولــكل أصــل قاعدتــه ومضامينــه ونظامــه الــذي ينبغــي أن يراعــى، وتجــري 
هــذه المنظومــة يف ســياقها األفقــي لتحقيــق هــذه المقاصــد كلهــا، ويف ســياق التزاحــم يف إطــار ســلم 
األولويــات الــذي ينبثــق منــه ترتيــب المصالــح الشــرعية إلى ضروريــات وحاجيــات وتحســينيات))). 

 ثالثًا: ركنية األمة املسلمة يف النظام السياسي اإلسالمي: 

 األمــة يف نســقها اإلســالمي تجمــع دينــي وحضــاري يتعــدى النطــاق الضيــق اللتقــاء الســلطة 
ــن  ــة التضام ــع عالق ــالمية، وتنب ــم اإلس ــد بالتعالي ــع مقي ــوم(، فالجمي ــم والمحك ــة )الحاك والجماع
والتكافــل مــن وحــدة التجمــع السياســي وليــس مــن عالقــات أضيــق مثــل الــدم أو العنصــر، وتمثــل 
األمــة المســلمة وحــدة واحــدة ال تنســب لمــكان أو زمــان، ولكنهــا تنســب إلــى عقيــدة ربانيــة ودعــوة 
لإلنســانية، والمســلمون مطالبــون شــرعا بالتماســك والتعاضــد الداخلــي، وهــذه الوحــدة يف األمــة 
ال تنفــي الخصائــص المميــزة لــكل شــعب مــن شــعوهبا، بــل هــو اختــالف تنــوع ال اختــالف تضــاد، 
ــل هــو  ــان سياســي، ب ــاج كي ــاط مفهــوم األمــة بالنظــام السياســي ال تعــد هويتهــا نت ومــن حيــث ارتب

منشــأة للكيــان السياســي، فدورهــا تكوينــي ومؤســس للبنــاء السياســي))). 

 رابعًا: جناعة البنية املؤسسية مرتبط بأداء الوظائف واملهام: 

 يظــل مــدى النجــاح يف تحقيــق الغايات والمقاصد العامة الشــرعية هو المعيار لتقييم المؤسســة 
ــام  ــم القي ــكالً ال يحت ــاء ش ــود البن ــة، فوج ــاء والوظيف ــن البن ــق بي ــالزم مطل ــذا ال ت ــا، وله وتطويره
بالوظيفــة، كمــا أنــه ليــس مــن غايــة البنــاء التكيــف أو التوافــق مــع البيئــة المحيطــة للنظــام السياســي 
ــة  ــط الوظيف ــك ترتب ــق المقاصــد الشــرعية األساســية، ولذل ــه يف تحقي ــل غايت أو واقعــه، ولكــن تتمث
بالبنيــة علــى أســاس توفيــر الشــروط العامــة والخاصــة يف أصحــاب الواليــات العامــة، وهــي إحــدى 

اإلسالمي،  للفكر  العالمي  المعهد  )القاهرة:  خليل،  د.فوزي  الحكم،  لنظام  اإلسالمي  النموذج  يف  والعقد  الحل  أهل  دور   (((
7)4)هـ/996)م(، ص23. 

)2) المنظور الحضاري اإلسالمي ودراسة النظم السياسية، ص05).
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مالمــح خصوصيــة الطــرح اإلســالمي للوظائــف السياســية، وقــد يســتدرك علــى البعــد المؤسســي 
مــن حيــث أشــكاله يف الرؤيــة اإلســالمية مــن جهــة غيابــه علــى وجــه الخصــوص، وبالرجــوع إلــى 
مفهــوم المؤسســية نــرى أن البعــد المؤسســي يف كيفيــة التعاطــي معــه يف أصــول المرجعيــة اإلســالمية 
يقــع يف نطــاق مــا عــرف بدائــرة العفــو المروكــة لالجتهــاد وفقــا لتغيــر األوضــاع والظــروف، وهــو 
مــا يتــالءم مــع طبيعــة الوحــي التشــريعية التــي تتجــه إلــى إجمــال مــا يتغيــر بتغيــر المصلحــة وتفصيــل 
ــم نجــد  ــان واختــالف المــكان، ومــن ث ــر الزم ــه مــع تغي ــر المصلحــة في ــر، حينمــا ال تتغي ــا ال يتغي م

الشــرع لــم يذكــر علــى وجــه البيــان والتفصيــل أشــكااًل نظاميــة مؤسســية))).  
 إذا كانــت فكــرة النســق القياســي قــد وضعــت لبحــث طبيعــة العالقــة السياســية بيــن الحاكــم 
ــرعية،  ــوم الش ــل لمفه ــيس والتأصي ــتهدف التأس ــآل تس ــل والم ــث األص ــن حي ــا م ــوم، فإهن والمحك
والشــرعية يف نســقها اإلســالمي لهــا مــن الخصوصيــة يف البعــد المفاهيمــي والداللــي والحركــي على 
حــد ســواء مــا يجعلهــا متميــزة عــن أقراهنــا يف أنســاق حضاريــة مغايــرة، وبنــاء الشــرعية يف ســياق نســق 
قياســي يؤثــر يف مســار تأســيس األمــة وتنصيــب الســلطة وطبيعــة حركتهمــا يف الواقــع بحيــث ال تتــم 
أي حركــة فرديــة أو جماعيــة إال يف ظــالل البحــث عــن تأسيســها وتقويمهــا مــن حيــث الشــرعية أو 

عدمهــا))). 
وحتــى نتصــور مفهــوم الشــرعية يف نســقها اإلســالمي، ال بــد مــن معرفــة هــذا المفهــوم يف نســقه 
الغربــي يف إطــار مــن المقارنــة، وطبقــا للتعريفــات الشــائعة التــي يقدمهــا علــم السياســة المعاصــر 
فالشــرعية تعنــي )قبــول ورضــا الجماعــة بحــق النخــب والمؤسســات الســلطوية القائمــة يف الحكــم، 
ــا  ــي تصدره ــرارات الت ــد والق ــة للقواع ــيوع الطاع ــن ش ــا م ــول والرض ــك القب ــى ذل ــب عل ــا يرت وم
ــن  ــه م ــف في ــذا التعري ــا(، وه ــات وفاعليته ــك المؤسس ــاء تل ــة لبق ــد الزم ــي تع ــب والت ــك النخ تل
جوانــب الضعــف مــا يســتوجب نقــده هبــا، وأبرزهــا أن هــذا المفهــوم عــن الشــرعية يركــز علــى نتائــج 
ــي  ــروط الت ــز أو الش ــات وركائ ــى مقوم ــرق إل ــة( وال يتط ــام، الطاع ــا الع ــرعية )الرض ــر الش أو مظاه

يحصــل بمقتضاهــا النظــام علــى الشــرعية أو يحققهــا))). 
))) المرجع نفسه، ص39)-)4)، دور أهل الحل والعقد يف النموذج اإلسالمي لنظام الحكم، ص40. 

)2) النظرية السياسية من منظور حضاري إسالمي، د.سيف الدين عبدالفتاح، ط) )عمان – األردن: المركز العلمي للدراسات السياسية، 
2002م(، ص6)3. 

)3) الشرعية بين فقه الخالفة وواقعها، د.أماين صالح، ط) )القاهرة: المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 427)هـ/2006م(، ج)ص20. 
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ــي  ــاه التعاط ــع باتج ــن يدف ــي المباي ــقه الغرب ــرعية يف نس ــوم الش ــى مفه ــه إل ــد الموج ــذا النق ه
مــع هــذا المفهــوم وفقــا لمــا تثيــره فكــرة النســق القياســي للنظــام السياســي اإلســالمي، فقــد تبيــن 
مــن خــالل معالــم هــذا النســق أن هنــاك منظومــة مــن المفاهيــم والقيــم واألصــول التــي تــدور معهــا 
مــا يمكــن تســميته بالدولــة الشــرعية، وأهــم األركان التــي تــدور معهــا وفيهــا الدولــة الشــرعية: 
الشــريعة وهــي الركيــزة األولــى للدولــة للشــرعية، والســلطة التــي تجلــت يف مفهــوم )الخالفــة( يف 
ــذه  ــا له ــا، ووفق ــة ذاهت ــة يف الرؤي ــة لمفهــوم الجماع ــي ترجم ــة وه ــا األم ــالمية، وثالثه ــة اإلس الرؤي
األركان والمرتكــزات يصبــح منــاط الشــرعية السياســية يف النســق اإلســالمي ممارســة الســلطة وفقــا 
ــق يف  ــلطة بالتواف ــن الس ــزام م ــزام، الت ــزام وإل ــى الت ــذا المعن ــي هب ــن، فه ــا المحكومي ــريعة ورض للش
بنيتهــا وخصائصهــا وقواعدهــا الداخليــة مــع أحــكام الشــريعة وقواعدهــا ومقاصدهــا، وإلــزام بمعنــى 
ــة  ــات العام ــالل السياس ــن خ ــة م ــا يف الجماع ــريعة وقانوهن ــكام الش ــق أح ــلطتها لتطبي ــخر س أن تس
وتــزاول أســباب القــوة مــن أجــل إحقــاق الحــق وإعمــال العــدل وإبطــال الباطــل ودحــر الظلــم)))، 
وهــذا المعنــى للشــرعية يف النســق اإلســالمي لــه امتــداده التاريخــي يف الفكــر السياســي اإلســالمي 
ذاتــه؛ بحكــم تأسيســها علــى الشــريعة واألمــة، فهــذا اإلمــام المــاوردي أصــل للســلطة وشــرعيتها يف 
نــص مــن النصــوص السياســية غيــر المشــهورة، فيقــول: »إن اهلل جــل اســمه ببليــغ حكمتــه، وعــدل 
قضائــه جعــل النــاس أصنافــا مختلفيــن، وأطــوارًا متباينيــن، ليكونــوا باالختــالف مؤتلفيــن، وبالتباين 
متفقيــن، فيتعاطفــون باإليثــار تابعــا ومتبوعــا، ويتســاعدون علــى التعــاون آمــرًا ومأمــورًا، فوجــب 
التفويــض إلــى إمــرة ســلطان مســرعي، ينقــاد النــاس لطاعتــه، ويتدبــرون بسياســته ليكــون بالطاعــة 
قاهــرًا، وبالسياســة مدبــرًا،  وكان أولــى النــاس بالعنايــة بمــا سيســت بــه الممالــك، ودبــرت بــه الرعايــا 

والمصالــح؛ ألنــه إمــام يقــود إلــى الحــق، ويســتقيم بــه أَوَد الخلــق«))). 

 دور النسق القياسي للنظام السياسي يف مدافعة االستبداد 

 هــذا المبحــث هــو خالصــة المقــال وزبدتــه بــل هــو مقصــوده الــذي وضــع مــن أجلــه، ومــا 

)))  المدخل المنهاجي لدراسة النظم السياسية العربية، ص28)-39)، الشرعية بين فقه الخالفة وواقعها، ج2ص749، د.حامد ربيع، 
مدخل يف دراسة الرتاث السياسي اإلسالمي، ج2ص59. 

)2) تسهيل النظر وتعجيل الظفر يف أخالق الملك وسياسة الملك، أبو الحسن الماوردي، ط2 )بيروت: مركز ابن األزرق لدراسات الرتاث 
السياسي، 432)هـ/2)20م(، ص26). 
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تقدمــه مــن عناويــن ومضاميــن مــا هــي إال تأســيس وتأصيــل وســائلي يفضــي بنــا إلــى هــذا المقــام، 
وقــد تبيــن أن النســق القياســي للنظام السياســي يؤســس لشــرعية النظام السياســي بمرتكــزات وقواعد 
وأركان ومعالــم تجعــل هــذا النســق نموذجــا ومعيــارًا تحاكــم بــه كل الممارســات السياســية يف البنيــة 
اإلســالمية ومنظومتهــا وبموجبــه تتحقــق الشــرعية علــى وفــق المنظــور اإلســالمي، وال يحتــاج المرء 
إلــى كبيــر عمــل وجهــد لمعرفــة نواقــض هــذا النســق بمــا يفضــي إلــى نــزع الشــرعية عــن الممارســات 
ــان مفهــوم االســتبداد  ــل وبي ــه ســعة لتفصي ــا ليــس في السياســية المخالفــة لهــذا النســق، والمقــام هن
وأشــكاله ومجاالتــه وتاريخــه، وإنمــا تكفــي إشــارات جامعــة توقــف علــى المقصــود يف ســياق 
معــريف تخصصــي وهــو النظــم السياســية، وإال فــإن إشــكالية االســتبداد ضاربــة بجذورهــا يف البنيــة 
اإلســالمية ليــس فقــط يف فئاهتــا الحاكمــة، بــل كذلــك يف مجتمعاهتــا، وكمــا يقــول أســتاذنا الدكتــور 
ســيف الديــن عبدالفتــاح يف تقديمــه لطبائــع االســتبداد للكواكبــي: »لكــي يســتمر االســتبداد  ويســتقر 
ال يكفــي أن يكــون هنــاك حاكــم مســتبد أو حكومــة مســتبدة، بــل ال بــد مــن وجــود شــعب يقبــل هــذا 

االســتبداد، ألن االســتبداد طريــق واحــد ذو اتجاهيــن، االســتبداد والقابليــة لالســتبداد«))). 
 ومــن خــالل فكــرة النســق القياســي للنظــام السياســي بمعالمهــا ومرتكزاهتــا وأركاهنــا،  يمكــن 
الحديــث عــن مدافعــة االســتبداد أو رفعــه حــال التلبــس بــه بجملــة مــن الــرؤى واألفــكار والوســائل 

والمقومــات الحافظــة: 

 أواًل: ثقافة النظام السياسي

 بالرغــم مــن أن الســياق مرتبــط باالســتبداد السياســي، إال أن لــه عمقــه وبعــده الثقــايف، وهــذا 
الــذي أدركــه الكواكبــي نفســه حيــن حــذر مــن أمــة ال يشــعر أكثرهــا بــآالم االســتبداد، ورأى أن أي أمة 
يتلبســها هــذا الــداء فــال تســتحق الحريــة؛ معلــالً ذلــك أن األمــة إذا ضربــت عليهــا الذلــة والمســكنة، 
وتوالــت علــى ذلــك القــرون والبطــون، تصيــر ســافلة الطبــاع، شــبيهة بالبهائــم بــل أضــل، فــال تعــرف 
لالســتقالل قيمــة، أو للنظــام مزيــة، وال تــرى لهــا يف الحيــاة وظيفــة غييــر التابعيــة للغالــب عليهــا)))، 
لذلــك يف معالجــة ظاهــرة االســتبداد السياســي يكــون مــن األولــى قبــل ومــع وبعــد اإلصــالح 

))) طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، عبدالرحمن الكواكبي، ط3  )القاهرة: دار البشير، 439)هـ/8)20م(، ص8. 
)2) المرجع نفسه، ص68). 
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السياســي العمــل علــى معالجــة ظاهــرة القابليــة لالســتبداد والقابليــة لصناعــة االســتبداد، والقابليــة 
ــتبداد  ــتكبار واالس ــة االس ــل لمقاوم ــم المداخ ــن أه ــك م ــتضعاف، فذل ــة لالس ــتعباد والقابلي لالس

السياســي، وهــذا بــاب مــن أبــواب  إصــالح نظــام الثقافــة وثقافــة النظــام))). 

 ثانيًا: املسؤولية السياسية عند احلاكم واحملكوم 

األســاس العقــدي الــذي تقــوم عليــه فكــرة النســق القياســي تدفــع باتجــاه إعــادة تفســير العالقــة 
السياســية بيــن الحاكــم والمحكــوم، وهــذا األســاس يؤكد على فكــرة االلتزام السياســي والمســؤولية 
ــة  ــدأ الحاكمي ــذ بمب ــى األخ ــلطة وإل ــوم الس ــى مفه ــاس إل ــع باألس ــزام يرج ــذا االلت ــية، وه السياس
ــة هلل  ــة أساســه اإلقــرار بالحاكمي ــإن فــرض الطاعــة والوالي ــا ف ــم الممارســة، ومــن هن هلل ووحــدة قي
ــم فهــو ليــس حقــا للحاكــم وال للمحكــوم، وإنمــا فــرض الطاعــة والــوالء منشــؤه  وحــده، ومــن ث
االلتــزام هبــذه الحاكميــة، وعندهــا يســتوي يف ذلــك الحاكــم والمحكــوم، بــل يصيــر الحاكــم األســبق 
ــة الشــرعية، يرتــب  ــزام السياســي أساســه شــرعي يف الدول بتحمــل التبعــة والمســؤولية، وألن االلت
علــى ذلــك أن مبــدأ المســؤولية السياســية مبــدأ أصيــل انطالقــا يتوقــف علــى طبيعــة الدولــة الشــرعية 

ذاهتــا بمــا ينفــي أســس االســتبداد السياســي مــن حيــث المصــدر والمصــب))). 

 ثالثًا: هيكلة النظام السياسي

 يــرى المستشــار طــارق البشــري أن أهــم معضلتيــن تواجهــان أي تنظيــم إلدارة المجتمعــات 
همــا: ذلــك الصــراع المحتمــل بيــن الصالــح العــام والرؤيــة الذاتيــة للقائميــن علــى النظــام السياســي، 
وذلــك االحتمــال القائــم دومــا باســتبدادهم الســتحواذهم علــى مصــادر القــوة الصلبــة والناعمــة، 
ولذلــك أشــار إلــى أهميــة فكــرة الفصــل بيــن الســلطة التشــريعية التــي تمتلــك الشــرعية وبيــن الســلطة 
التنفيذيــة، وأن الفقهــاء مثــل المــاوردي وأبــي يعلــى والجوينــي وإن وســعوا مــن الســلطات التنفيذيــة 
ــذي ينفــي عــن  ــه، األمــر ال ــوا علــى ذكــر أي اختصاصــات تشــريعية ل ــم يأت ــد الحاكــم، فإهنــم ل يف ي
الحكــم يف اإلســالم صفــة االســتبداد، وخلــص إلــى أن الســلطة التشــريعية يف النظــام اإلســالمي هــي 

العربي،  االنتشار  مؤسسة  )بيروت:  ط)  يتيم،  محمد  النهضة،  وبواعث  االنحطاط  عوامل  لدراسة  مدخل  الثقايف  اإلصالح  نظرية  يف   (((
2)20م(، ص07)-))). 

)2) المدخل المنهاجي لدراسة النظم السياسية العربية، ص)3). 
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ــن  ــي، وم ــا يقض ــه فيم ــع ل ــه ال يخض ــام لكن ــه اإلم ــاء يعين ــة، والقض ــلطة التنفيذي ــدت الس ــي أوج الت
ــذا  ــم، ه ــوان المظال ــبة ودي ــتا الحس ــالمي مؤسس ــام اإلس ــا النظ ــي أوجده ــة الت ــات المهم المؤسس
إلــى جانــب دور األوقــاف كتنظيمــات أهليــة ومؤسســات أمــة باشــرت كثيــرًا مــن الخدمــات بشــكل 
يضاهــي وأحيانــا يفــوق الدولــة، ويف هــذا الســياق يكــون المجتمــع قــادرًا عــر مؤسســات متكاملــة 

علــى إدارة شــؤونه مــن منطلــق الثقافــة الســائدة )المرجعيــات والمبــادئ())). 

 رابعًا: مبدأ تداول السلطة وتوقيت احلكم 

 وهــو مــن المســائل الحادثــة يف الفكــر السياســي اإلســالمي، وترجــع مــن حيــث هــي إلــى رتبــة 
التشــريعات السياســية التــي ترجــع مــن حيــث الجملــة إلــى المرتبــة التشــريعية الثالثــة مــن حيــث قصد 
الشــارع إليهــا، وجــاء عــدم التنصيــص علــى هــذه الرتبــة؛ لكوهنا مــن الوســائل والتبعيــات والمصالح، 
ولذلــك وكلــه الشــارع إلــى االجتهــاد، ويف مثــل هــذا قــال علمــاء أصــول الفقــه )الســكوت يف معــرض 
الحاجــة بيــان()))، ومــن هنــا مســألة تــداول الســلطة وتوقيتهــا بالرغــم مــن كوهنا مــن المســائل الحادثة 
ــذه  ــم: »وه ــن القي ــال اب ــد ق ــريعة، وق ــوص الش ــل نص ــة تأوي ــن جه ــرعيا م ــالً ش ــة إال أن أص والنازل
السياســة التــي ساســوا هبــا األمــة وأضعافهــا هــي مــن تأويــل القــرآن والســنة. ولكــن: هــل هــي مــن 
الشــرائع الكليــة التــي ال تتغيــر بتغيــر األزمنــة، أم مــن السياســات الجزئيــة التابعــة للمصالــح، فيتقيــد 

هبــا زمانــا ومكانــا؟«))).
ــة  ــا؛ للمصلح ــألة وتأييده ــذه المس ــر ه ــاه تقري ــذ باتج ــي يأخ ــرعي التأويل ــل الش ــذا األص  وه
المرتبــة علــى ذلــك ودفــع ذرائــع االســتبداد والفســاد التــي يمكــن أن يتلبــس هبــا الحاكــم، وهنــاك 
جملــة مــن األدلــة الداعمــة لذلــك، ومــن أهمهــا إجمــااًل: مفهــوم االســتخالف القــرآين الــدال علــى 
ــة عــن المالــك للتصــرف يف ملكــه  ــة الوجــود اإلنســاين؛ بحكــم كــون االســتخالف مجــرد نياب وقتي
بمقتضــى قصــده هــو ال قصــد الوكيــل، ومنهــا حديــث )إذا خــرج ثالثــة يف ســفر فليؤمــروا أحدهــم( 
واللفتــة هنــا أن التأميــر راجــع إلــى الســفر الــدال علــى التوقيــت؛ ألن الســفر ال يــدوم، ومنهــا 
االســتدالل بعقــد الوكالــة؛ ألن تصــرف اإلمــام بالرعيــة علــى ســبيل الوكالــة منهــم، ومنهــا القاعــدة 

))) نحو دراسة النظم السياسية من منظور حضاري مقارن: مداخل منهجية، ص6)-7). 
)2) البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي، فريد األنصاري، ط) )القاهرة: دار السالم، 430)هـ/2009م(، ص)6. 

)3) الطرق الحكمية يف السياسة الشرعية، ابن قيم الجوزية، ط) )مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، 428)هـ(، ص47. 
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الفقهيــة )التصــرف علــى الرعيــة منــوط بالمصلحــة(، والمصلحــة تقتضــي يف هــذه المرحلــة تــداول 
الســلطة وتوقيتهــا؛ دفعــا لالســتبداد السياســي. 

 خامسًا: مبدأ مساءلة احلاكم

 وهنــاك جملــة مــن األســس))) تتوافــق علــى صياغــة هــذا المبــدأ، ويأخــذ منطلقــه مــن مفهــوم 
ــام علــى األمــر يعــد كالشــرط يف  ــد اإلصــالح يف القي ــإن قي ــه يف المنظــور اإلســالمي، ف السياســة ذات
تنصيــب الحاكــم وممارســته للســلطة ومراقبتــه يف تحقيــق مقومــات الصــالح واإلصــالح يف األمــة، 
كمــا أن طبيعــة العالقــة السياســية وفــق النســق القياســي اإلنســاين يجعــل األمــة هــي قاعــدة الدولــة 
الشــرعية وهــي األصــل والحاكــم هــو الفــرع، وتكمــن مهمتــه كمــا يقــول فقهــاء السياســة الشــرعية 
يف )حراســة الديــن وسياســة الدنيــا بــه(، ومنهــا قاعــدة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ليكــون 
ــا  ــل التزام ــاح؛ ويمث ــن عبدالفت ــيف الدي ــور س ــر الدكت ــق نظ ــية وف ــاركة السياس ــالً للمش ــقا بدي نس
سياســيا بالحركــة داخــل األمــة وحركــة للمشــاركة الفعالــة يف إرســاء شــرع اهلل  تطبيقــا، وليشــتمل 
علــى مجموعــة مــن الضمانــات والشــروط والمقتضيــات الضابطــة للفعــل السياســي والعالقــة 

ــارًا وممارســة تعــد مــن المقيــدات لســلطة الحاكــم.  ــة الشــورى اختي السياســية)))، ومنهــا إلزامي

الماجستير، قسم  برنامج  المقارنة،  السياسية  النظم  العلواين، محاضرات  الخربة اإلسالمية، د.مصطفى جابر  الحاكم يف  ))) أسس مساءلة 
السياسة الشرعية والشأن العام، أكاديمية بناء العالمية إلعداد العلماء، 7)20م. 

)2) النظرية السياسية من منظور حضاري إسالمي، ص366. 
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 خامتة 

 األبعــاد التــي تعــرض لهــا البحــث ال يمكــن الجــزم بأهنا قــد أخذت حقهــا يف الدراســة والتداول 
والتنــاول؛ بحكــم محدوديــة البحــث وقصــره تكوينــا وتضمينــا، ولكــن مــا يمكــن تقييــده يف خاتمــة 
البحــث ليكــون يف دائــرة النســق الرســالي إن صــح التعبيــر التــي يلــزم أن ينســاق إليهــا وفيهــا الباحثــون 
ــا، فيقــال إن مجــال دراســة النظــم السياســية بقصــد  ــة وتمكين عــن األمــة وجــودًا وحضــورًا وفاعلي
بنــاء وتحليــل النظــم يأخــذ باالعتبــار مســتوى قاعــدة النظــام الفكريــة والفلســفية، ومســتوى القاعــدة 
المجتمعيــة للنظــام السياســي، ومســتوى الواقــع بأبعــاده المختلفــة، والعقــدة القائمــة يف بنيــة النظــام 
السياســي العربــي هــي تمــدد االســتبداد وتالزمــه مــع الفســاد، واقتضــى البحــث أن يقــف عنــد فكــرة 
النســق القياســي للنظــام السياســي مــن حيــث مفهومــه ومعالمــه وأركانــه، ثــم بيــان دوره يف مدافعــة 

االســتبداد. 
 ولعــل مــن الجوانــب التــي تخــدم فكــرة النســق القياســي بعــد تناولهــا منهجيــا يف ســياق 
ــي  ــل الفعلــي أســوة بقســيماهتا الت ــل علــى مســتوى التشــكيل العقلــي والتنزي ــة التفعي البحــث، قضي
نــة يف مــدارات معرفيــة يف مســاقات  تتحقــق هبــا مدافعــة االســتبداد، وهــذا يقضــي جعلهــا مضمَّ
منهجيــة ال تقــف عنــد حــدود األبحــاث والدراســات النخبويــة، بــل تأخــذ باالعتبــار أيضــا مســالك 
ــة  ــر والمعرف ــا الفك ــر بقضاي ــا المباش ــا ارتباطه ــي له ــة الت ــات العلمي ــي يف التخصص ــن العلم التكوي
ــارها  ــية يف مس ــئة السياس ــاق التنش ــاقات مس ــم هــذه المس ــن أه ــاين، وم ــياقيها الشــرعي واإلنس بس
ببعديــه الفكــري والســلوكي متالزميــن، واحتضــان هــذا المســاق وأمثالــه يف المؤسســات التعليميــة 
بمختلــف صورهــا ومظاهرهــا ومراكــز البحــوث والدراســات، والتأكيــد عليهــا ليــس فقــط يف إطارهــا 
الفــردي بــل كذلــك يف إطارهــا التشــبيكي الجمعــي، مــع ضــرورة تناولهــا منهجيــا يف ســياق التكامــل 

ــن علــوم الشــريعة والعلــوم اإلنســانية.  المعــريف الــذي يجســر بي
والبحــث يف ختامــه ينســاق مــع الســؤال المركــزي الــذي طرحــه مركــز الحضــارة للدراســات 
ــا مــن  ــه، وهــو يتطلــب وال شــك جهــدًا جماعي ــا وتشــاركا يف بحث والبحــوث توافقــا ونقــالً وتبني
المتخصصيــن يف المســاقين السياســي والشــرعي، والســؤال هــو: كيــف يمكــن إعــادة مأسســة النظــام 
السياســي اإلســامي علــى أســس: قواعــد دســتورية الشــريعة، قانونيــة الدولــة، تمثيليــة الدولــة 
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للجماعــة، قســمة وظائــف الدولــة بيــن مؤسســات الحكــم درءًا لاســتبداد، وجوبيــة الشــورى 
وإلزاميتهــا يف كل مســتويات صنــع القــرار، وجوبيــة الرقابــة ومأسســة التقويــم والمحاســبة، حمايــة 
ــاد  ــر درءًا للفس ــة التغيي ــة ودوري ــار األم ــدأ اختي ــن مب ــتها، تقني ــاف ومأسس ــر واالخت ــوق التعبي حق

ــات؟  ــدور المجتمع ــاً ل وتفعي
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يتيــم، ط)، بيــروت: مؤسســة االنتشــار العربــي، ))0)م. 
الطويــل  د.عبدالســالم  والتدبيــر،  التفكيــر  مســارات  العالــم  ورؤيــة  الكريــم  ))(القــرآن 

6)4)هـــ/5)0)م(.  للعلمــاء،  المحمديــة  الرابطــة  الربــاط:  ط)،  )تحريــر(، 
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))(المدخــل المنهاجــي لدراســة النظــم السياســية العربيــة، د.منــى أبــو الفضــل، ط)، القاهرة: 
دار السالم، 4)4)هـ/))0)م. 

ــع، ط)، القاهــرة:  ــداهلل ربي ــراث السياســي اإلســالمي، د.حامــد عب ))(مدخــل يف دراســة ال
مكتبــة الشــروق الدوليــة، 8)4)هـــ/007)م. 

ــن  ــيف الدي ــالم، د.س ــة يف اإلس ــات الدولي ــة العالق ــي لدراس ــار مرجع ــم إط ــل القي 4)( مدخ
عبدالفتــاح، ط)، القاهــرة: المعهــد العالمــي للفكــر اإلســالمي، 9)4)ه/999)م. 

5)(مفاهيــم محوريــة يف المنهــج والمنهجيــة، د.منــى أبــو الفضــل باالشــراك، ط)، القاهــرة: 
دار الســالم، 0)4)هـــ/009)م. 

6)(المنظــور الحضــاري اإلســالمي ودراســة النظــم السياســية، د.باكينــام الشــرقاوي، يف: نحو 
ــر مركــز الحضــارة  ــة، تحري ــارن مداخــل منهاجي دراســة النظــم السياســية مــن منظــور حضــاري مق

للدراســات والبحــوث، ط)، القاهــرة: مفكــرون الدوليــة للنشــر والتوزيــع، 9)4)هـــ/8)0)م.  
7)(ميراث االستبداد، د. إبراهيم البيومي غانم، ط)، القاهرة: نيو بوك، 8)0)م. 

8)(نظريــات التنميــة السياســية المعاصــرة دراســة نقديــة مقارنــة يف ضــوء المنظــور الحضــاري 
اإلســالمي، نصــر محمــد عــارف، هيرنــدن – فرجينيــا: المعهــد العالمــي للفكر اإلســالمي، )99)م. 
9)(النظريــة السياســية مــن منظــور حضــاري إســالمي، د.ســيف الديــن عبدالفتــاح، ط)، 

عمــان – األردن: المركــز العلمــي للدراســات السياســية، )00)م. 
ــة السياســية اإلســالمية،  ــة للدولــة اإلســالمية: دراســة منهجيــة يف النظري 0)(الوظيفــة العقيدي
د.حامــد عبدالماجــد قويســي، ط)، القاهــرة: دار التوزيــع والنشــر اإلســالمية، ))4)هـــ/)99)م. 
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