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 مسألة احلاكمية يف اإلسالم
 

 مقدمة

احلاكمية من املصطلحات السياسية املعاصرة الشائعة، ويفهم الناس عموما أهنا السلطة 

من املعلوم  أن احلاكمية مفهوم غريب معروف يف الفكر واملشروعية العليا الىت حتكم أي دولة.  و 

السياسي الغريب، وهناك نظرايت غربية كثرية عن تعريفه وحتديد صاحب احلق الذي ميلكه. وقد 

أفردت للحاكمية مساحة كبرية يف الفكر السياسي اإلسالمي املعاصر، واعتربت من املبادئ 

مي، وسعت كثري من حركات تطبيق الشريعة األساسية اليت يقوم عليها نظام احلكم اإلسال

اإلسالمية إىل تضمينها يف دساتري الدول املسلمة. فما احلاكمية؟ وهل هي مفهوم سياسي 

مستحدث عند املسلمني املعاصرين أم أن هلا أصوهلا عند سلفهم؟ وملن احلاكمية يف الدولة 

 املسلمة؟ 

عليها. وألن مبدأ احلاكمية كما عرفه الفكر هذه األسئلة هي ما سيحاول البحث التايل اإلجابة 

السياسي اإلسالمي املعاصر أثر من آاثر الفكر الغريب، فسيبدأ البحث بتعريف احلاكمية يف 

الفكر السياسي الغريب، واستقراء النظرايت املتعددة اليت سامهت يف بلورة معناه. ويتجه البحث 

عماالته يف القرآن والسنة، مث ينظر يف مفاهيم بعد ذلك إىل تعريف لفظ احلاكمية يف اللغة واست

املسلمني املتقدمني للسلطة العليا يف الدولة املسلمة، وذلك بتحليل مفاهيم اإلمامة واإلمارة 



 

 31 

واخلالفة وتعريفاهتا عند فقهاء اإلسالم. مث حياول البحث بعد ذلك تتبع تطور فكرة احلاكمية 

ملختلفة اليت ظهرت عند مفكريهم املعاصرين عن تعريفها، املعاصرة عند املسلمني، ودراسة اآلراء ا

منذ ظهور املصطلح عند املفكرين األتراك يف القرن التاسع عشر، إىل فكر رشيد رضا وحسن البنا 

املودودي وسيد قطب وغريهم ممن أسهموا يف الكتابة عنه. مث خيلص البحث إىل متحيص احلقيقة 

د ما إذا كان مصطلح احلاكمية اصيال أم  دخيال، وما إذا كان من بني هذه اآلراء املتنوعة، وحتدي

 دقيقا جامعا مانعا أم عاما مضطراب.

 

 احلاكمية يف الغرب

 التطور التارخيي

ظهرت فكرة احلاكمية املعاصرة يف الغرب يف هناية القرن السادس عشر امليالدي/ التاسع اهلجري، 

ت تعيشها أوراب يف تلك احلقبة من اترخيها. ومن وقد أتثرت نظرايهتا ابلظروف اخلاصة الىت كان

أجل أن تتبني النظرة الغربية للحاكمية ال بد من فهم العوامل اليت صاحبت نشأهتا وكونت 

صياغتها. ومن أهم تلك العوامل ميالد الدولة القومية العلمانية ومتليكها احلق املطلق يف تشريع 

ية والرومانية القدمية يف أوراب، وسعيها لتقليص سلطان فقد أدى إحياء املبادئ اليوانن 1القانون.

الكنيسة املطلق، إىل جتديد مبدأ القانون البشري _ أو ما مسي ابلقانون الوضعي. وابنتصار فكرة 

                                                
  Cambridge 1986، vereigntySo، Hinsely. F. Hأنظر الفصل الثالث في    1
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القانون الوضعي أوحق البشر يف وضع قانون ألنفسهم، اجته البحث إىل من ميلك هذا احلق، 

إجابة على هذا السؤال األساسي. وصاحب هذا  فظهرت نظرايت احلاكمية من أجل تقدمي

التطور يف النظرة األوربية ملصدر القانون، تطور آخر ال يقل أمهية عنه، وهو ميالد الدولة القومية 

العلمانية، الىت كان هلا أكرب األثر يف صبغ نظرايت احلاكمية الغربية بصبغتها. ففي تلك الفرتة من 

واالمرباطور، وتضعضع النظام اإلقطاعي، وتضاءلت مع ذهابه اتريخ أوراب ضعف سلطان البااب 

قوة األمراء مالك األراضي اإلقطاعيني احملليني، وازدادت مكانة امللوك يف أقطارهم املختلفة. 

وهكذا جتمعت يف أيدي  امللوك سلطة مطلقة، بعد أن أصبحوا أعلى سلطة حمليا، وبعد أن انلوا 

رجية. ومما ساعد على ازدايد سيطرة امللوك املطلقة على بلداهنم، استقالهلم من سلطان القوى اخلا

حاجة دوهلم إىل سلطة مركزية قوية تتمكن من القضاء على احلروب األهلية والدينية الىت كانت 

سائدة آنذاك، وتستطيع توفري األمن والسلم يف اجملتمع. ويف هذه الظروف ظهرت نظرية احلاكمية 

م سلطان امللوك املطلق. ومن املالحظ أن احلاكمية يف ابدئ أمرها، وسعت لتقدمي مسوغات لدع

 2قد وصفت بنفس خصائص امللكية املطلقة، من علو سلطتها واستقالهلا وإطالقها من كل قيد.

ويرجع فضل صياغة أول تعريف للحاكمية للمفكر السياسى الفرنسي جني بودين، يف كتاب له 

. فقد اراد بودين أتييد سلطة امللكية ھ 974م/ 1567عنوانه )اجلمهورية( ظهر يف عام 

الفرنسية للخروج من أزمة الصراعات الداخلية املشتعلة تلك الفرتة، فأضفى عليها حقوقا كثرية 

                                                
  Oxford، The Notion of the State، D`Entreves. A. P ،1967في  89-95؛ وص: 100نفس المصدر ص:    2
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منها احلق املطلق للتشريع. ولكن البعض يرى أن بودين قد وقع يف تناقض بسبب الفكر السائد 

إلطالق، ويف نفس الوقت جعله مقيدا ولو نسبيا يف عصره، إذ وصف حق امللكية يف التشريع اب

. ولقد استطاع الفيلسوف اإلجنليزي توماس هوبز، أن يتخلص من هذا الوالء 3ابلقانون اإلهلي

املزدوج ملبدأ التشريع الوضعي البشري ومبدأ التشريع اإلهلي، حني جعل الدولة مؤسسة تعلو فوق 

يها الكنيسة، وخّول للدولة كل أنواع القوة والسلطة اجملمتع كله، جبميع أفراده ومؤسساته مبا ف

ومنها حق مطلق لتشريع القانون، وحررها من كل قيد عليها حىت األخالق، ألهنا هى الىت تضع 

معايري األخالق ومقاييس احلسن والقبح. فصارت الدولة يف رؤيته وحشا ضخما يتوحد فيه 

. ومن أجل هذا صّور هوبز 4االجتماعي اجملتمع أبكمله ويذوب يف شخصه حسب نظرية العقد

الدولة بوحش أسطورى مذكور يف اإلجنيل ابسم ليفتيان، وجعل ذلك عنواان لكتابه الشهري الذي 

 .ھ 1061م/  1651ظهر يف عام 

وكان التطور التايل يف اتريخ احلاكمية  يف القرن الثامن عشر امليالدي / احلادي عشر اهلجري 

رنسية جان جاك روسو، الذي أعاد صياغة النظرية وأعطاها تعبريا على يد مفكر الثورة الف

جديدا.  فبعد أن كانت املشكلة يف أقطار أوراب القومية الناشئة،  هى تقوية امللكيات احمللية يف 

مواجهة قوى البابوية واالمرباطورية، أصبجت املشكلة اجلديدة هي استبداد امللكية الىت جتمعت 

غري مقيدة. ومن أجل احلد من سلطتها اجتهت النظرايت السياسية إىل يف يدها سلطة مطلقة 

                                                
 ، Edinburgh، Masters of Political Thought، W. T. Jones ،1960 379-82ص:    3
  Middlesex، Leviathan، Thomas Hobbesفي  312، 234، 227ص:    4
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إحياء فكرة االدميقراطية، وإرجاع احلقوق إىل الرعية والشعب.  ويف هذه الظروق صاغ روسو 

م، جاعال  1756نطريته للحاكمية يف كتابه املشهور العقد اإلجتماعي، الذي نشره يف عام 

الدولة واملصدر احلقيقي للقانون والتشريع، متمثال يف إرادته الشعب املالك األصلي للسلطة يف 

العامة الىت وصفها ابلعصمة من اخلطأ، ونسب هلا إصابة احلق والعدل دائما، مدعيا أن "صوت 

ومصطلح إرادة األمة العامة تعبري عام وغري دقيق، وال  5الشعب هو يف احلقيقة صوت اإلله".

ترجم عمليا ليعين االنتخاابت واالستفتاء وغريه من طرق ميكن حتديده بدقة،  وإن كان قد 

 للتعبري عن اختيار األمة.

مث جاء املفكر القانوين اإلجنليزي  جون أوسنت،  فنقل نظرية احلاكمية إىل طور جديد. وقد كان 

اهتمام أوسنت يف جمال التشريع، وهلذا اعترب احلاكمية أبهنا هي مصدر القانون الذي عرفه أبنه 

حمدد من سلطة عليا واجب الطاعة، وتوقع عقوبة على من ال يطيعه. ويف رأي أوسنت أن  أمر

وقد ترمجت نظرية  6احلاكمية ال بد أن تكون بيد جهة حمددة، سواء كان ذلك  فردا أو مجاعة.

 أوسنت عمليا يف بريطانيا، أبن الربملان هو الذي ميلك احلاكمية ألنه هو مصدر التشريع والقانون.

 

 ائص احلاكميةخص

                                                
5   p. ، 1983، London، . Trans. G. D. H. ColeThe Social Contract and Discourses،  J. J. Rouseau

120. 
6   p. 200، 1832، London، The Province of Jurisprudence Defined، John Austin. 
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رغم تنوع نظرايت احلاكمية يف الغرب، واختالفها حول اجلهة اليت متلكها، إال أهنا كلها جتمعها 

خصائص ومسات واحدة، يتبني من النظر فيها حقيقتها وطبيعتها. فأول خاصية أن احلاكمية من 

إىل مؤسسة قومية  -كما ذكر سابقا   –مسات الدولة الغربية املعاصرة، الىت حولتها ظروف نشأهتا 

علمانية، حيكمها قانون وضعي بشري.   ولعل أهم خاصية للحاكمية أهنا أعلى سلطة يف الدولة 

اليت متلك "احلق املطلق لألمر"، كما وصفها به بودين؛ أو بعبارة أخرى أهنا مركز إصدار القرار يف 

من أهم هذه األوامر اليت الدولة. وال شك أن هذا يشمل كل قرار يف املسائل اخلاصة والعامة، و 

هو أهم  –كما يقول بودين   –تتمتع هبا سلطة احلاكمية إصدار القانون والتشريع، بل إن ذلك 

ومن توابع   7ما مييز احلاكمية، وكل خصائصها األخرى ما هي إال تبع هلذه اخلاصية األساسية.

ن استثناء، وتتاسس هذه إصدار األوامر إجياب طاعتها من قبل الرعية على كافة املستوايت دو 

الطاعة املطلقة على دوافع كثرية، لعل من أمهها أن الدولة متلك القوة والشوكة اليت تردع هبا من 

خيرج عن حدود الطاعة، متثملة يف اجليش والشرطة. وإذا كانت هذه طبيعة احلاكمية، فقد 

طة النهائية اليت ال ومست بسمات عديدة، منها أهنا أعلى سلطة وال يعلوها شئ، وأهنا السل

ينقض أمرها شئ، وأهنا مطلقة ال حيدها شئ، وأهنا مستقله عن غريها ال يؤثر يف قرارها شئ. 

                                                
 .159بودين، المصدر السابق، ص:    7
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ومن صفات احلاكمية أيضا أهنا معصومة عن اخلطأ والظلم، فهي تصيب دائما احلق والعدل، 

 8تتعدد وال تتوزع. ومن صفاهتا أيضا أهنا خالدة أبدا ال حيدها زمان، ومنها أيضا أهنا متوحدة ال

 

 ملن احلاكمية؟

هذه صورة احلاكمية كما تصورها مفكرو الغرب يف ابدئ أمرهم، وهذه صورة مثالية من الصعوبة 

حتققها يف الواقع، وقد اهتزت هذه الصورة ووجه إليها نقد مر سيأيت عرض له ال حقا. وحىت 

ربيني كثريا، وذلك هو ملن تكتمل الصورة بقيت اإلجابة على سؤال هام شغل املفكرين الغ

 احلاكمية؟ 

وقد تعددت اإلجاابت واختلفت اآلراء يف صاحب احلق يف احلاكمية. الرأي االول: ذهب 

ويف حقيقة األمر ما ظهرت  9بودين وهوبز ومفكرو احلاكمية األوائل، أهنا يف من حق امللك.

كزية كلها، من أجل استقرار نظرايت هؤالء إال لتثبيث امللكية، وحقها يف امتالك السلطة املر 

احلكم يف وجه احلروب الداخلية واملخاطر اخلارجية.   الرأي الثاين: أن الدولة وليس امللك هي 

صاحبة احلق يف احلاكمية، وقد شاع هذا الرأي عند الطبقة الثانية من مفكري احلاكمية، عندما 

لناس اآلن أن احلاكمية من أخص احنسر احلماس والوالء للعوائل املالكة، حىت استقر يف عرف ا

                                                
8   ، 1996، Leeds، in Modern Islamic Political Thought The Concept of Sovereignty، Bustami Khir

pp. 15-21. 
9   125-pp. 100، .op. cit، Hinsely. 



 

 37 

الرأي الثالث: ان الشعب هو صاحب السلطة العليا. ومما ال شك فيه أن  10خصائص الدولة.

فكرة أن الشعب هو مصدر السلطات متتد جذورها يف التاريخ القدمي، وقد ادعاه القدماء وبلوره 

سريات كثريه، حىت إن امللكيات  اليواننيون يف نظمهم الدميقراطية. ولكن مع شيوع املبدأ فإن له تف

كلها تدعي أهنا حتكم ابسم الشعب وأتخذ تفويضها منه. وقد وجد مذهب حاكمية الشعب 

تعبريا معاصرا يف أفكار روسو، حىت أنه ابت ال يعرف إال معزوا إليه. ولكن روسو كان يرى 

فرد، وكان يسخر حاكمية الشعب بصورة مثاليه مباشرة، ومل ير تفويض سلطتهم ال جمللس وال ل

الرأي الرابع: أن اجمللس  11من النظام الربملاين اإلجنليزي ويصفه بعني العبودية وجمافاة احلرية.

هو صاحب احلاكمية، وقد نصر هذا الرأي أوسنت ومتثل  -أو الربملان -املنتخب من الشعب 

ا ما تبناه الألهوت الرأي اخلامس: أن احلاكمية هلل، وهذ 12عمليا يف النظام السياسي اإلجنليزي.

املسيحيي عموما، وإن كان قد وجد تفسريات خمتلفة، من أمهها أن البااب هو صاحب السلطة، 

 13وقد ساد هذا الرأي يف القرون الوسطى وعليه قامت احلكومات الثيوقراطية.

 

 نقد وتقومي

                                                
10   129-85pp. ،  1900، The Theory of Sovereignty since Rousseau، C. E. Merriam 
11   p. 240، .op. cit، Rousseaue. 
12   p. 200، .op. cit، Austin. 
13   p. 29، 1962، On Power، Beretrand، DeJouvenel. 
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مرا خاصة يف املائة مل يلق مبدأ احلاكمية يف تصورة التقليدي املثايل السابق قبوال، بل واجه نقدا 

ويقوم هذا النقد على   14السنة املاضية، حىت ذهب البعض إىل رفض الفكرة من أساسها.

أساسني: أوهلا أن التطورات السياسية يف كثري من البلدان قد غريت طبيعة الدولة، حىت صار من 

ه التطورات الصعب اإلدعاء أبن فيها سلطة مركزية مطلقة كما تزعم نظرية  احلاكمية. ومن هذ

املشكلة لفكرة احلاكمية قيام دول مثل الوالايت املتحدة األمريكية، اليت اعتمدت مبدأ الالمركزية 

ووزعت سلطة الدولة املركزية إىل عدد كبري من احلكومات اإلقليمية، يتمتع كل منها حباكمية شبه 

قليدية قدمت تفسريات ومن أجل التوفيق بني هذا الوضع اجلديد ومبدأ احلاكمية الت 15مستقلة.

عديدة، منها فكرة توزع احلاكمية اليت تبناها الدستور األمريكي، ومنها اإلدعاء أبن احلاكمية 

ميكن أن حتد من سلطتها املطلقة بنفسها، ومنها التفرقة بني الدولة اليت تتمتع ابحلاكمية املطلقة، 

ومهما تكن التفسريات  16طاهتا.وبني احلكومة اليت هي مؤسسة حتت الدولة وميكن أن تتوزع سل

  17فإن من الواضح أن نظرية احلاكمية بصورهتا التقليدية غري واقعية.

ومن املتغريات اليت أثرت على فهم طبيعة احلاكمية شيوع فكرة التعددية داخل الدولة، اليت تتيح 

اركة يف صنع ملؤسسات كثرية داخل الدولة، من دينية وعرقية وثقافية مزيدا من االستقالل واملش

القرار. وقد هاجم املدافعون عن التعددية فكرة احلاكمية، ألهنا ال تطابق واقع احلياة السياسية 

                                                
14   In Defence of ، in W.J. Stankiewicz (ed.)، ’Sovereignty  The Concept of‘، Jacques Maritain

Seovereignty، New York، 1969، p. 42 . 
15   p. 20، 1921، London، Law in Modern States، Leon Duguit. 
16   182- pp. 162، .op. cit، Merriam. 
 .200نفس المصدر ص    17
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والقانونية املعاصرة اليت ال يصدر القرار فيها من مركز ذي سلطة مطلقة، بل أييت نتيجة ضغوط 

ت مؤسسات وتنازالت من جهات متعددة. فاملركز يف نظرهم ليس إال راصد يستجيب لرغبا

ومما غرّي النظرة لطبيعة  احلاكمية تطور القانون الدويل، الذي كان من   18اجملتمع املختلفة.

الصعب معه قبول فكرة حاكمية الدولة القومية وسيادهتا املطلقة يف إصدار القانون، فإما أن يقر 

ها وسيادهتا، وإما بعلو القانون الدويل على القانون احمللي القومي لكل دولة حفاظا على حاكميت

ومن االعرتاضات   19أن يقر بعلو القانون القومي للدولة مما يعين أن القانون الدويل ال وجود له.

على مبدأ احلاكمية من انحية أخالقية، أهنا تسوغ االستبداد إبصرارها على مجع السلطة كلها 

ل: "إن احلاكمية بصورة مطلقة ومستقلة بيد املركز.  ويعرب عن ذلك أحد املفكرين فيقو 

 20واالستبداد قد صبا معا يف نفس القالب، وال بد من اخلالص منهما مجيعا".

ويف وجه كل هذه االعرتاضات مل تستطع احلاكمية أن تصمد يف صورهتا التقليدية، وحاول 

بعضهم إعادة صياغتها من أجل أن تتواءم مع املتغريات املعاصرة الكثرية. وأهم هذه االجتاهات 

ثة يف نظرية احلاكمية، تصتيفها وتوزيعها إىل أنواع متعددة، مثل احلاكمية السياسية، احلدي

ومع كل هذا الزخم واجلدل الدائر والنقد، استمر   21والتشريعية، وغريها من التقسيمات.

                                                
18   88-pp. 44 ، 1925، London، A Grammar of Politics، Harold Laski. 
19   31-pp. 115، .op. cit، in Stankiewicz، ’Sovereignty and International Law‘، Hsns Kelsen. 
20   p. 64، .op. cit، J. Maritain. 
21   40-pp. 209 ، .op. cit، in Stankiewicz، ’ereignty RestatedThe Theory of Sov‘، W. J. Rees. 
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حىت  22املناصرون للحاكمية يف الدفاع عنها برد االعرتاضات املثارة ضدها والتمسك هبا،

 يدة ال ميكن التخلي عنها، رغم وهنها وضعفها.أضحت احلاكمية عق

 

 احلاكمية عند علماء املسلمني املتقدمني

إذا كانت أوراب قد عرفت مصطلح احلاكمية ابملعاين اليت سبقت مناقشتها، فإن البحث اآلن 

يتجه إىل معرفة رأي اإلسالم يف ذلك املصطلح وما حيمله من مفاهيم. ولعله من  املفيد تقسيم 

يف ذلك إىل قسمني: األول ينظر يف آراء علماء املسلمني قبل اتصال العامل اإلسالمي البحث 

أبوراب وأتثره هبا، وهو ما ميكن أن يصطلح عليه لغرض هذا البحث بلفظ املتقدمني. أما القسم 

الثاين فينظر يف آراء علماء املسلمني املعاصرين وخاصة أولئك الذين عاشوا خالل الثالمثائة سنة 

 خرية.األ

لعله من الواضح أن علماء املسلمني املتقدمني مل يعرفوا احلاكمية هبذا اللفظ وال توجد يف معاجم 

اللغة كذلك، فهي لفظ جديد اشتقه املعاصرون واستخدموه. ومن هنا ينشأ السؤال هل عرف 

اهيم أمر املتقدمون املفهوم وإن مل يستعملوا له لفظ احلاكمية أم أن املصطلح وما حيمله من مف

جديد ابلكلية؟ هذا ما حياول البحث اآلن استقراءه. وسيكون املنهج املتبع النظر يف آراء األوائل 

وأقواهلم وحتليلها وحماولة فهمها كما هي، إذ من اخلطأ الذي قد يقع فيه كثري من املعاصرين، 

                                                
 ،.op. cit، Stankiewiczانظر    22



 

 41 

ا غري الذي أرادوه. إعادة قراءة أقوال األوائل وتفسريها يف ضوء مفاهيم العصر، وإلباسها لباس

فهذا منهج ال يصل ابملرء إىل احلقيقة، بل ال بد من ترك ااملتقدمني يتحدثون بلساهنم وفهم ما 

أرادوه وسرب غور دالالته ومعانيه، وإال كان املرء متقوال عليهم ما مل يقصدوه، وقارائ ألفكاره يف 

 أقواهلم.

 

 حقيقة امللك واخلالقة 

اابت األوائل تعريفهم حلقيقة السلطة احلاكمة على اجملتمع البشري، فقد أول ما يطالع املرء يف كت

رأوا أن االجتماع ضرورة بشرية، وال يتحقق حفظ مصاحل الناس ودفع شرورهم بني بعضهم 

البعض إال بوازع وحاكم، تكون بيده قوة قاهرة تستطيع أن ختضعهم لسلطته، ال تعلوها قوة وال 

 ما قاله ابن خلدون حني قال:تغلبها. ويكفي هنا اقتباس 

امللك منصب طبيعي لإلنسان، ألان قد بينا أن البشر ال ميكن حياهتم ووجودهم إال  "

واحتاجوا من أجل ذلك إىل الوازع وهو احلاكم عليهم، وهو  ابجتماعهم وتعاوهنم...

 وليس مبقتضى الطبيعة البشرية امللك القاهر املتحكم، وال بد يف ذلك من العصبية...

امللك لكل عصبية، وإمنا امللك على احلقيقة ملن يستعبد الرعية وجييب األموال ويبعث 
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البعثوث وحيمي الثغور، وال تكون فوق يده يد قاهرة،وهذا معىن امللك وحقيقته يف 

 23املشهور."

ويقسم ابن خلدون امللك إىل ثالثة أنواع: ملك طبيعي ال يقوم على قانون، وملك سياسي يقوم 

انني عقلية يرتضيها كافة الناس، وملك شرعي يقوم على شريعة منزلة من هللا تعاىل. على قو 

 وخيلص من ذلك إىل أن اخلالفة اإلسالمية هي النوع الثالث من امللك.  يقول ابن خلدون:

ملا كانت حقيقة امللك أنه االجتماع الضروري للبشر، ومقتضاه التغلب والقهر... كانت  "

غالب جائزة عن احلق، جمحفة مبن حتت يده من اخللق ... فوجب أن أحكام صاحبه يف ال

يرجع يف ذلك إىل قوانني سياسية مفروضة يسلمها الكافة ينقادون إىل أحكامها، كما كان 

ذلك للفرس وغريهم من األمم، وإذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة مل يستتب 

الء وأكابر الدولة وبصرائها، كانت أمرها... فإذا كانت هذه القوانني مفروضة من العق

سياسة عقلية. وإذا كانت مفروضة من هللا بشارع يقررها ويشرعها، كانت سياسة دينية 

انفعة يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة... وكان هذا احلكم ألهل الشريعة وهم األنبياء، ومن قام 

ن امللك الطبيعي هو فيه مقامهم وهم اخللفاء. فقد تبني لك من ذلك معىن اخلالفة، وأ

محل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة، والسياسي هو محل الكافة على مقتضى النظر 

العقلي يف جلب املصاحل الدنيوية ودفع املضار، واخلالفة هي محل الكافة على مقتضى 

                                                
 .574ص  2، ج 1980المقدمة، عبد الرحمن بن خلدون، تحقيق عبد الواحد وافي، القاهرة، الطبعة الثالثة،    23
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النظر الشرعي يف مصاحلهم األخروية والدنيوية... فهي يف احلقيقة خالفة عن صاحب 

 24حراسة الدين وسياسة الدنيا به."الشرع، يف 

فمن الواضح أن لفظ امللك هو املصطلح الذي يستعمله علماء املسلمني األوائل للسلطة 

قوة ليس فوقها قوة، و"ليس فوق يدها  –كما بني ابن خلدون   –احلاكمة للمجتمع، وحقيقته 

اس ودفع شرورهم. يد"، تستطيع أن ختضع الناس لطاعتها، ألداء وظائفها يف حفظ مصاحل الن

ويكون هذا امللك إسالميا إذا التزم القوانني والشريعة املنزلة من هللا عز وجل، وهذه هي اليت 

اصطلح على تسميتها ابخلالفة، كما أطلقت عليها مصطلحات اإلمامة واإلمارة. ويتجه البحث 

 ا وخصائصها.اآلن إىل النظر يف تعريفات اخلالفة، لتتبني منها حقيقتها وطبيعتها وصفاهت

لعله حيسن البدء بتعريف املاوردي، الذي يصفها أبهنا )خالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة 

. فهذا التعريف يشمل ثالثة أركان. األول أن اخلالفة يف األساس خالفة للنبوة، إذ أن 25الدنيا(

البخاري من مهمة األنبياء أن يسوسوا الناس وحيكموهم، كما جاء يف حديث صحيح رواه 

ومسلم عن أيب هريرة قال ) كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء، كلما هلك نيب خلفه نيب، وإنه 

. ولقد لقب أبوبكر رضي هللا عنه بلقب خليفة رسول 26ال نيب بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون(

أن هذا  ويبدو 27هللا ألنه كان أول خليفة، مث مسي عمر رضي  هللا عنه خبليفة خليفة رسول هللا.

                                                
 .578 – 576ص  2نفس المصدر ج    24
 .5، ص 1973لماوردي، القاهرة، األحكام السلطانية، أبو الحسن ا   25
؛ صحيح مسلم، 1273ص  3ج  1987الجامع الصحيح، اسماعيل أبو عبد هللا البخاري،  تحقيق مصطفي ديب البغا، بيروت،    26

 .1473ص  3مسلم بن الحجاج، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، ج 
 .17، ص 1964، الكويت، اإلنافة في معالم الخالفة، أحمد بن عبد هللا القلقسندي   27
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. أما الركنان 28رأي مقبول عند السلف، وقد رفض بعضهم صراحة أن تكون اخلالفة خالفة هلل

الثاين والثالث فيبينان وظيفة اخلالفة وواجباهتا إبمجال. فأهم وظائف اخلالفة إقامة الشريعة 

أن حترسه  ومتكينها واحملافظة على أسسها، فالسلطة  السياسية يف اإلسالم تنبع من الدين وعليها

وترعاه، ومن عبارات السلف يف ذلك قوهلم )الدين أس والسلطان حارس(. ويؤكد املاوردي هذه 

العالقة بني الدين والسلطة السياسية حني يقرر أن الدين دون سلطة سياسية معرض 

ولكن  29لالضمحالل والزوال، وإذا انفصلت السياسة عن الدين انقلبت إيل استبداد وطغيان.

 ة اخلالفة متكني الدين فحسب، بل إن من وظائفها اهلامة سياسة  الدنيا وعمارهتا.ليست غاي

وتتبني حقيقة اخلالفة وطبيعة سلطتها وخصائصها من تعريفات أخرى هلا. فمن هذه اخلصائص 

أهنا سلطة عامة، وهلذا قد وصفت ابلوالية العامة. ومن التعريفات اليت توضح هذه اخلاصية 

 الذي يصفها أبهنا )رائسة عامة يف أمر الدين والدنيا خالفة عن النيب صلى هللا تعريف التفااتزاين

. وتظهر خاصية العموم من تعريف اجلويين الذي يقول: )اإلمامة رايسة اتمة 30عليه وسلم(

ومن اخلصائص أيضا أن   31وزعامة عامة تتعلق ابخلاصة والعامة يف مهمات الدين والدنيا(.

ة حبيث ال يكون فوق يدها يد، ولعل هذا قد اتضح من تعريف ابن اخلالفة هي أعلى سلط

خلدون حلقيقة امللك حسب ما ورد آنفا، ويشري إليه تعريف القاضي عبد اجلبار الذي يذكر أن 

                                                
 .552ص  2الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، دار المعرفة، بيروت، ج    28
 .115، ص1978أبو الحسن الماوردي، ادب الدين والدنيا، بيروت،    29
 .722ص   2، ج 1981شرح المقاصد في علم الكالم، لإلمام سعد الدين بن عبد هللا التفتازاني ، دار المعارف النعمانية،    30
غياث األمم في التياث الظلم، أبو المعالي عبد هللا الجويني، تحقيق فؤاد عبد المنعم ومصطفى حلمي، االسكندرية: دار الدعوة،    31

 .9، ص: 1979
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اإلمام لغواي تعين املقدم على غريه، ويف اإلصطالح تدل على من بيده الوالية على الناس 

 32فوق يده يد".والتصرف يف أمورهم حبيث "ال يكون 

ومن خصائص اخلالفة اليت يقررها اجلويين أيضا االسقالل، فهو يشرتط هذه الصفة ويرى أهنا 

ضرورية لتؤدي اخلالفة وظيفتها، وإن كأن عليها أن تلتزم ابلشورى حىت ال تتصف ابالستبداد، إذ 

خاصية أخرى أما الرازي فقد أضاف يف تعريفه  33أن االستقالل يف رأيه ال يعين االستبداد.

نبهت ألمر هام حني قال: )اإلمامة رايسة عامة يف الدين والدنيا لشخص من األشخاص(، 

فأضاف أهنا سلطة حيوزها شخص واحد، وسبب هذا القيد كما ذكر أنه )احرتاز من كل األمة(، 

والظاهر أنه يقصد هبم أهل احلل والعقد، ألن رايستهم فوق اإلمام إذ بيدهم سلطة اختياره 

وهذا نظر اثقب إىل السلطة الىت تتمتع هبا األمة فوق سلطة اإلمام، وإن كانت  34لطة عزله.وس

 سلطته أيضا عامة وعليا.

وهكذا يتضح من هذه النقاش أن علماء املسلمني املتقدمني قد أابنوا حقيقة سلطة اخلالفة 

، إال سلطة وخصائصها، ووصفوها ابلعموم والعلو فوق كل سلطة حبيث ال يكون فوقها سلطة

 األمة الىت هلا حق اختيار اخلليفة وعزله.

 

 احلاكمية عند علماء املسلمني املعاصرين
                                                

 .750شرح األصول الخمسة، للقاضى عبد الجبار بن أحمد، تحقيق عبد الكريم عثمان، القاهرة، ص    32
 . 84 - 90 ألجويني، المصدر السابق، ص   33
 .272ص  2، ج 1981شرح المقاصد في علم الكالم، سعد الدين التفتازاني، دار المعارف النعمانية: باكستان،    34
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يتجه البحث اآلن إىل علماء املسلمني الذين حبثوا مسألة احلاكمية، بعد هيمنة الفكر األوريب 

وسوف على العامل اإلسالمي، وأتثريها عليه بفكرها السياسي خالل الثالمثائة سنة املاضية. 

يتناول البحث املفكرون يف األقطار الثالثة اليت كانت رأس الرمح يف نشر الفكر املعاصر، وذلك 

بطبيعة احتكاكها املبكر ابلغرب وبثقافته وفكره، وتلك األقطار هي تركيا وشبه القارة اهلندية 

 ومصر.

 

 

 املفكرون األتراك

ث هم املفكرون األتراك، وسبب ذلك يبدو أن أول من حتدث عن احلاكمية يف هذا العصر احلدي

أن تركيا كانت من أوائل املتأثرين ابلفكر الغريب يف أواخر عهد الدولة العثمانية. ولعل أول من 

(، أحد 1880-1840حبث احلاكمية من مفكري األتراك املعاصرين الصحفي انمق كمال )

ال كتاب واحد يضم فكره، وليس لنامق كم 35مؤسسى مجعية تركيا الفتاة ومن قادهتا البارزين.

إمنا بثه من خالل مقاالته الصحفية املتعددة. كان انمق كمال متأثرا أبفكار الثورة الفرنسية إذ قد 

عاش فرتة يف ابريس،  وكان يؤمن مببدأ حاكمية الشعب الذى اندى به روسو، ولكنه مسّاه 

ة الغربية يف نواحي عديدة. حاكمية األمة بدال من الشعب، وإن كانت نظرته له ختتلف عن النظر 

                                                
The Development of Secularism ، Niazi، Berksلمعرفة ترجمة حياة نامق كمال وفكره في المصادر التركية انظر    35

in Turkey، Montreal، 1969، p. 209. 
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فقد انهض انمق كمال احلكم االستبدادي املتتمثل يف سالطني الدولة العثمانية، ورأى أن 

احلكومة الصاحلة إمنا تتأسس ابختيار الشعب عن طريق البيعة، اليت يتم فيها تفويض السلطة إىل 

ويف إجابته على التسأؤل  36 دية.احلكومة، الىت رأى أن من أهم واجباهتا احملافظة على احلرية الفر 

عن كيف ميكن للحكومة أن حتافظ على احلرية الفردية، ظهر الفارق بني تفكريه والتفكري الغريب 

السائد؛ ففد ذهب انمق إىل أن الضمان الوحيد للحرية الفردية هو القانون، ولكن مصدر 

ن مفهوم اإلرادة العامة غري حمدد القانون يف نظره ليس هو اإلرادة العامة لألمة كما زعم روسو، أل

وغامض، وليس مصدر التشريع إرادة األغلبية ألهنا ميكن أن تستبد وتتسلط على األقلية، إمنا 

ينبغي أن يكون مصدر التشريع مصدرا خارجيا، له القدرة على حتديد احلسن والقبيح، وذلك 

تمييز فإن حاكمية الشعب أو وهبذا ال 37املصدر عند املسلمني ما هو إال الشريعة اإلسالمية.

األمة يف رأي انمق كمال مهمتها أن حتمى العدالة ولكنها ال تكون مصدرا هلا، "ألن الظلم ظلم 

، وهو بذلك يتوافق مع جذور تفكريه 38ولو كان قد شرع ومورس مبوافقة الشعب كله"

 اإلسالمي، وإن كان قد اقتبس فكرة احلاكمية من الغرب.

ألخرالذي انقش مسألة احلاكمية يف ذلك العهد الباكر، فهو على سعاوي أما املفكر الرتكي ا

أحد املعاصرين لنامق كمال ومن املؤسسني أيضا حلركة تركيا الفتاة. وقد وقف علي سعاوى من 

                                                
 في جريدة الحرية. 1878 /20/7مقال نامق كمال بعنوان "وشاورھم" منشور في    36
 في جريدة الحرية. 8/7/1872مقال نامق كمال بعنوان حقوق األمة منشور في    37
The Development of ، Niazi، Berks، مترجمة في كتاب 1911مقاالت سياسية وأدبية، نامق كمال، اسطنبول،    38

Secularism in Turkey، p. 211. 
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مسألة احلاكمية موقفا مغايرا لنامق كمال، وهامجه يف فكرته عن حاكمية األمة، وذهب إىل أن 

 احلديث ال يستحقها إال هللا عز وجل، وهكذا كان أول من اندى أبن احلاكمية مبفهومها الغريب

 :39احلاكمية هلل. يقول على سعاوي يف مقال له عنوانه )احلاكم هو هللا(

هناك مصطلح جديد انل شهرة كبرية، وهو املصطلح الذي أطلق عليه اسم حاكمية 
قة من الالتينية... وإذا الشعب، وكلمة حاكمية أصوهلا ابلفرنسية كلمة "سوفرنىت" املشت

متعنا يف معناها وجدانها تعىن "الفعال ملا يريد" أو " احلاكم بنفسه" أو "اآلمر املطلق" أو 
"الفاعل املختار". حسنا! من هذا الذي حيكم بنفسه وله سلطة األمر املطلق؟ ال شك أن 

ذا املعىن أن ذلك ال ميكن أن ينسب ألي شئ غري األلوهية، وعليه فإنه من املستحيل هب
 ميلك أي بشر سلطة احلاكمية.

وهكذا من املالحظ نشأة اجتاهني يف التفكري اإلسالمي املعاصر عن احلاكمية، اجتاه جعلها من 

حق الشعب أو األمة، واجتاه حصرها كلية يف هللا وجعلها من خصائصه. وظل الفكر السياسي 

 مها بني مفكر وآخر.اإلسالمي حبيس هذين املوقفني يراوح بينهما وال يعدو 

وينبغي هنا أن يضاف إىل ذلك موقف آخر جعل الشريعة هى احلاكمة، لعله امتداد لفكرة 

حاكمية هللا، وقد عرب عن هذا املوقف يف عهد مبكر املفكر الرتكي األمري سعيد حليم ابشا 

(. وقد جاء ذلك يف عدد من مقاالته، من أمهها مقال له نشره ابلفرنسية 1863-1921)

من الواضح أن املقال كان قد كتب بعد أن  40قبيل اغتياله بعنوان )إصالح اجملتمع املسلم(.

شاهد األمري ذيوع وغلبة العلمانية على الدولة العثمانية، ومن ذلك مبدأ حاكمية الشعب، فنقد 
                                                

 .1/8/1869منشور في جريدة علوم في    39
Hayderabad ، Islamic Cultureترجم المقال إلى اإلنجليزية الكاتب اإلنجليزي المسلم محمد ممدوك بكثال نشر في مجلة    40

Deccan، no 1، Jan 1927، pp. 111-135. 
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ذلك نقدا مرّا، ووصفه أبنه أسطورة مثل األساطري األخرى الىت قدمها الغرب عن احلاكمية . 

 ّدم االمري سعيد مفهوم حاكمية الشريعة بدال عن حاكمية الشعب. فكان مما قال:وق

إن هيكل النظام اإلجتماعي يف اإلسالم أبكمله، يرتكز على قاعدة أساسية هي حاكمية 
الشريعة... وقاعدة حاكمية الشريعة تعىن االعرتاف حبقيقة أساسية، هي أن كل موجود يف 

، خاضع لقانون طبيعى خاصا به. وعليه فإن اجلانب الكون أاي كان نوعه وماهيته
اإلجتماعي من حياة اإلنسان خاضع لقوانني اجتماعية طبيعية، متاما مثل خضوع جانبه 
املادى لقوانني طبيعبة مادية. وبذلك طبق اإلسالم بنجاح مبدأ أن ليس لإلنسان حاجة 

يكون مستبدا وجائرا يف ألن خيضع لقانون يضعه بشر مثله، ألن ذلك القانون البد أن 
بعض نواحيه، وإن كان قد صدر ابإلرادة العامة لألغلبية؛ ولكن إمنا عليه أن خيضع إلرادة 

 41اخلالق املتمثلة يف قوانينه الطبيعية االجتماعية واملادية.
 

أما ملاذا يستطيع اإلنسان اكتشاف القوانني الطبيعية املادية الىت حتكم حياته، وال يستطيع 

القوانني اخللقية االجتماعية، فإن األمري سعيد يذهب أن اإلجابة على هذا السؤال  اكتشاف

تكمن يف الفرق بني اجلانب املادي واجلانب اإلجتماعي اإلنساين. فاإلنسان يستطيع مبوضوعية 

وعن طريق املالحظة والتجربة، أو ما يسمى ابلعلوم التجريبية اكتشاف القوانني املادية؛ ولكن 

عاجز عن اكتشاف القوانني اإلجتماعية ألن عوطفه تتحكم يف تعامله يف حبثها، كما  اإلنسان

أنه ال ميلك القدرة على إخضاع اجملتمعات البشرية للمالحظة والتجربة املوضوعية الىت يستطيع 
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أن خيضع هبا املادايت. ومن رأي األمري سعيد أن فشل الغرب يف القوانني االجتماعية أفضل 

  42جز اإلنسان يف هذه الناحية.مثال على ع

 

 مفكرو شبه القارة اهلندية

اصطدمت الثقافة اإلسالمية يف شبه اجلزيرة اهلندية على ضعفها، ابلفكر األوريب بعد أن احتلتها 

. وقد ظهرت 1857بريطانيا وأحكمت قبضتها عليها، بعد فشل ثورة املسلمني اهلنود يف عام 

لمني من هذه األزمة، ورغم بروز عدد من املفكرين املشاهري يف تيارات كثرية حتاول اخلروج ابملس

معظم هذه التيارات، إال أن قلة منهم فقط تعرضت ملسألة احلاكمية مباشرة، وإن كان كثري منهم 

( مؤسس 1889 -1817قد تناول عموميات احلكم اإلسالمي واخلالفة. فسيد أمحد خان )

املسلمني ابستسالمهم لإلجنليز، فبشر بفكرة قريبة من  التيار العصراين، كان مهه احملافظة على

فكرة املسيحني األوائل، أال وهي املقاومة السلبية والوالء للسلطة احلاكمة، ابعتبارها من قدر هللا 

ولكن التيار العصراين مل يكن تيارا متجانسا يف أفكاره،  43الذي ال ينبغي أن يقاوم أو يعارض.

السيد أمري علي عن نظام اإلسالم السياسي، فذهب إىل أن الشريعة فقد كتب أحد أبرز مفكريه 

متثل نوعا من الدستور املهيمن على سلطة اخلليفة التنفيذية واإلدارية، وال يستطيع أن يتجاوزها. 

ولكنه مل يتعرض مباشرة لقضية احلاكمية. مث جاء من بعده املفكر صالح الدين خدا خبش من 
                                                

 .214نفس المصدر ص    42
The Reforms and Religious Ideas of Sir Sayyid Ahmad Khan، J. S. M. Baljon ،الة له منشورة في من رس   43

Leiden، 1949، p. 14. 
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تحرر، فذهب إىل نقيض ما ذهب إليه أمري على. فقد كتب خدا خبش نفس التيار العصراين امل

، وزعم أن احلكم اإلسالمي معيب من انحية 44يف مقالة عنواهنا )املفهوم اإلسالمي للحاكمية(

احلاكمية، إذ ال متلك احلكومة املسلمة أى سلطة لتغيري الشريعة اإلسالمية، فهي بذلك أضعف 

ك حق التشريع تغيري القانون. مث زعم أن الشريعة ليست جامدة بل من مثيالهتا يف الغرب الىت متل

 متغرية، ودعا إىل حترير التشريع من سلطان الدين وفصل الدين عن السياسة.

لكن مثل هذه الدعوات مل جتد رواجا بل كان التيار اإلسالمي غالبا، ونشطت يف هذا اجملال بعد 

اهنيار اخلالفة العثمانية، احلركة الىت عرفت ابسم حركة اخلالفة اإلسالمية. ولكن هذه احلركة مل 

، متس مسألة احلاكمية إال مسا خفيفا، ومن ذلك خطب قائد احلركة موالان حممد على جوهر

وحىت املفكر املشهور  45الىت تنضح منها فكرة أن هللا هو احلاكم، وإن مل يفصل يف املسألة كثريا.

( مل يسهب يف احلديث عن هذه املسألة، وإن كانت كتاابته 1938 – 1876حممد إقبال )

تتضمن مفهوم حاكمية هللا. فقد عرب بوضوح أن نظام اإلسالم يقوم على دعامة مبدأ التوحيد، 

 46من مقتضياته أن شريعة هللا هي العليا، وال توجد سلطة جبانبها غري سلطة تفسريها. الذي

 

 املودودي وحاكمية هللا

                                                
44   55-pp. 25 ، 1912، London، Essays Indian and Islamic، S. Khuda Bukhsh. 
II، 1969، Lahore، ohamed AliSelected Writings and Speeches of Maulana M، .Afzal Iqbal ed ،أنظر    45

p. 37. 
46   p. 146، 1954، Lahore، The Reconstruction of Religious Thought، Iqbal Muhammad . 
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وإذا كانت فكرة حاكمية هللا متضمنة يف هذه الكتاابت األوىل عند مفكري شبه اجلزيرة اهلندية 

وجعلها األساس  وغريهم، إال أن املودودي مؤسس اجلماعة اإلسالمية،  قد صرح هبذه الفكرة

لنظام اإلسالم السياسى، ومنه ذاعت الفكرة وشاعت يف العامل اإلسالمي، حىت أصبحت حجر 

 األساس يف فكر احلركات اإلسالمية املعاصرة. فما نظرية احلاكمية عند املودودي؟ 

 ينطلق املودودي يف التأصيل لرأيه من مبدأ التوحيد، الذي جعله إقبال كما ذكر سابقا األساس

الذي يقوم عليه نظام اإلسالم. يقدم املودودي شرحا ملعىن مصطلح اإلله والرب، وكيف أن كثريا 

من البشر يدفعهم حب السلطة إىل إدعاء األلوهية والربوبية على الناس إما مباشرة أو بواسطة، 

وجيعلون ذلك وسيلة الستعباد الناس وقهرهم على االنقياد والطاعة. مث خيلص من ذلك إىل 

 القول:

 
"وإذا نظرت إىل اجملتمع البشري من هذه الوجهة، استيقنت نفسك أن منبع الشرور 
والفساد احلقيقي إمنا هو ألوهية الناس على الناس، إما مباشرة أو بواسطة، وهذه هي 
النظرية املشؤومة ... هي أصل كل املصائب والدمار، وهي أصل مجيع ما مين به البشر 

اء، وهذا هو الداء الذي أفسد أخالق البشر وروحانيتهم وقواهم اليوم من البؤس والشق
 47العلمية والفكرية، وأكل منية الناس وحياهتم االجتماعية وسياستهم ومعايشهم."

                                                
 .27و 23، ص 1969نظرية اإلسالم وھديه في السياسة والقانون والدستور، ابواألعلى المودودي، مؤسسة الرسالة، بيروت،    47
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وإذا كان األمر كذلك فإن صالح اجملتمع البشري إمنا هو بعقيدة التوحيد الىت جاء هبا الرسل 

يف أن عقيدة التوحيد هي أن أساس النطرية مجيعا صلوات هللا عليهم وسالمه. ويشرح ك

 السياسية اإلسالمية فيقول:

"هذه العقيدة هي روح ذلك النظام الذي أسس بنيانه األنبياء عليهم السالم، ومناط أمره 
وقطبه الذي تدور رحاه حوله، وهذا هو األساس الذي ارتكزت عليه دعامة النظرية 

سلطات األمر والتشريع من أيدي البشر منفردين  السياسية يف اإلسالم، وهي أن تنزع مجيع
وجمتمعني، وال يؤذن ألحد منهم أن ينفذ أمره يف بشر مثله فيطيعوه، أو ليسن قانوان هلم 
فينقادوا له ويتبعوه، فإن ذلك أمر خمتص ابهلل وحده ال يشاركه فيه أحد غريه، كما قال هو 

إايه ذلك الدين القيم﴾ )سورة يوسف:  يف كتابه: ﴿إن احلكم إال هلل أمر أال تعبدوا إال
 48(... فهذه األايت تصرح أبن احلاكمية هلل وحده وبيده التشريع."40

 
ولكن ما معىن احلاكمية الىت خيتصها املودودي ابهلل وحده. يشرح هو فهمه للحاكمية فيقول 

 عنها:

عليه  "تطلق هذه الكلمة على السلطة العليا والسلطة املطلقة، على حسب ما يصطلح
أو جمموعة من األفراد أو هيئة  –اليوم يف علم السياسة، فال معىن لكون فرد من األراد 

حاكما إال أن حكمه هو القانون، وله الصالحيات التامة والسلطات  –مؤلف منهم 
الكلية غري احملدودة لينفذ حكمه يف أفراد الدولة؛ وهم مضطرون إىل طاعته طوعا أو كرها. 

خارجي حيد صالحياته يف احلكم غري إرادته ومشيئته هو نفسه، واألفراد  وما هناك من شئ
ليس هلم إبزائه حق من احلقوق. وكل من له شئ من احلقوق منهم فإمنا هو منحة جاد هبا 
عليه حاكمه، وكل حق يسلبه هذا احلاكم ينعدم بنفسه، ألنه ال ينشأ كل حق فطري إال 
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ارع مل يعد حقا من احلقوق حىت يطالب به. إن ألن الشارع قد أنشأه، فإذا سلبه الش
القانون يسن إبرادة صاحب احلاكمية وجيب على األفراد طاته، وأما صاحب احلاكمية 
نفسه فما هناك من قانون يقيده ويوجب عليه الطاعة، فهو القادر املطلق يف ذاته، وال 

أو اخلطأ. فكل ما  جيوز سؤاله فيما أصدر من أحكام من اخلري أو الشر وال عن الصواب
يفعله هو اخلري وال حيل ألحد ممن يطيعه أن يعده من الشر ويرفضه. وكل ما يفعله هو 
الصواب وال حيل ألحد ممن يتبعه أن يرى فيه شيئا من اخلطأ. فال بد أن يعرتف له اجلميع 

 49بكونه سبوحا قدوسا منزها عن اخلطأ، بصرف النظر عما إذا كان كذلك أم مل يكن."
 

ذا كان هذا فهم املودودي وتصوره للحاكمية، فمن الطبيعى أن ينسب هذه احلاكمية بكل فإ

خصائصها هلل عز وجل ال ينازعه فيها أحد من البشر. لكن من الواضح أن املودودي هنا يستقي 

فهمه للحاكمية من تصورات املفكرين الغربيني األوائل من أمثال بودين وأوسنت وغريهم. ولكن 

أن تلك نظرة جزئية للحاكمية يف الغرب وليست كلية. وهي صورة مثالية مل تتحقق  من الواضح

قط يف الواقع كما سلف القول عنها. ومن الواضح أيضا أن مثل هذا التصور يدفع املرء للتساؤل 

عن مكانة البشر يف مثل هذا النظام الذي تكون فيه احلاكمية بكل معانيها هلل، مع أن البشر يف 

مر هم املنوط هبم تنفيذ أحكام هللا. جييب املودودي نفسه على التساؤل حني يقرر، أن واقع األ

القرآن يستعمل كلمة اخلالفة لكل من قام ابحلكم يف األرض حتت حاكمية هللا تعاىل، فليست 

وهو هللا عز  –هذه القوة أو السلطة بيد البشر ابحلاكم األعلى، ولكنها انئبة عن احلاكم األعلى 

ويذهب ليفصل نظرية اخلالفة حسب ما يراها، فيؤكد أهنا خالفة عمومية، مبعىن أن كل  وجل.
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املؤمنني يتمتعون هبا، وليست هي خاصة بفرد أو أسرة أو طبقة من الطبقات، ولكنها عامة بكل 

وجيعل هذه اخلالفة العمومية أساسا للدميقراطية يف اإلسالم، اليت ختتلف بذلك عن  50األمة.

ية الغربية الىت جتعل احلاكمية العليا واملطلقة للشعب. أما اإلسالم فهو قد جعل احلاكمية الدميقراط

العليا واملطلقة هلل عز وجل "وخول للمسلمني حاكمية شعبية مقيدة، حتت سلطة هللا القاهرة 

 وحكمه الذي ال يغلب، وال تتألف السلطة التنفيذيه إال آبراء املسلمني، وبيدهم يكون عزهلا من

منصبها، وكذلك مجيع الشئون اليت ال يوجد عنها يف الشريعة حكم صريح ال يقطع فيها بشئ 

ومن املالحظ هنا أن املودودي قد اضطر لالعرتاف للبشر بنوع من  51إال إبمجاع املسلمني."

احلاكمية، أمساها احلاكمية الشعبية املقيدة، خمالفا بذلك ما قرره أوال أنه ليس للبشر أي حق يف 

 حلاكمية. ا

 

 املفكرون املصريون

مصر هي البلد الثالث اليت يتجه إليها البحث يف تطورفكرة احلاكمية عند املسلمني املعاصرين. 

وأول ما يستوقف النظر حبث علمي يف املسألة، مل ينل شهرة كبرية بل ظل جمهوال عند الكثريين، 

السقا بعنوان )احلاكمية يف  ، للباحث أمحد1917وهو رسالة دكتوراة قدمت يف ابريس عام 
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وقد زعم فيها أن اإلسالم يفرق بني احلاكمية والسلطة،  52القانون العام عند املسلمني(.

فاحلاكمية مبعىن السلطة العليا واملطلقة فهي هلل عز وجل، ومن أهم مظاهرها حق التشريع، الذي 

أحكام. ومن أجل تنفيذ حكم  بينه هللا يف القرآن والسنة، اليت حيكم البشر مبوجب ما فيها من

الشريعة أقام هللا الوالية العامة، وهي سلطة عامة ولكنها ليست عليا وال مطلقة، وال ينبغي أن 

تساوى مبفهوم احلاكمية املعروف يف الفكر الغريب. ويفرق السقا بوضوح بني احلاكمية العليا 

ة املقيدة بتنفيذ أحكام هللا يف األرض، املطلقة اليت يستعمل هلا لفظ الربوبية، وبني السلطة البشري

ويطلق عليها لفظ الوالية العامة. ويقول أنه جيوز أن نطلق على الوالية بصورة غري دقيقة لفظ 

احلاكمية، ولكنها ينبغي أن تفهم على أهنا ليست السلطة العليا املطلقة، بل هي الوالية ذات 

 53السلطة املقيدة.

محد السقا أن يقدم حال ملشكلة احلاكمية قبل أن حيتدم اجلدل حوهلا هبذه النظرة الثاقبة استطاع أ

 يف العامل اإلسالمي، ولكن صوته مل يكن عاليا وال مسموعا عند الكثريين. 

 

 سلطة األمة

وعند البحث يف آراء املفكرين املصريني، يبدو أن فكرة احلاكمية الشعبية اليت اندى هبا روسو، 

يف ابدئ األمر، حىت أن الباحث القانوين الشهري عبد الرزاق  هي اليت وجدت عندهم رواجا
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السنهوري ادعى أن اإلسالم عرف مبدأ احلاكمية الشعبية حىت قبل أن يكتب عنها روسو. وأول 

من يبدأ هبم يف هذا اجملال من هؤالء املفكرين الشيخ رشيد رضا، الذي حتدث عن مبدأ سلطة 

نشرها بعد سقوط اخلالفة العثمانية، يف حماولته إلحيائها  اليت 54األمة  يف رسالته عن اخلالفة

 وجتديدها. وقد جعل رضا سلطة األمة أحد القواعد السياسية اهلامة يف اإلسالم حني يقول:

"أما السياسة االجتماعية املدنية فقد وضع اإلسالم أسسها وقواعدها، وشرع لألمة الرأي 
زمان واملكان وترتقي ابرتقاء العمران وفنون واالجتهاد فيها، ألهنا ختتلف ابختالف ال

العرفان، ومن قواعده فيها أن سلطة األمة هلا، وأمرها شورى بينها، وأن حكومتها ضرب 
من اجلمهورية، وخليفة الرسول فيها ال ميتاز يف أحكامها على أضعف أفراد الرعية، وإمنا 

 55هو منفذ حلكم الشرع ورأي األمة."
 

ا االدلة على مبدأ سلطة األمة يف اإلسالم، ويعتمد على أمور: منها ويسرد الشيخ رشيد رض

مسألة الشورى الىت جاء األمر هبا يف القرآن موجها إىل مجاعة املؤمنني مجيعهم، حني وصفوا 

بقوله تعاىل: )وأمرهم شورى بينهم(. والدليل الثاين عند رشيد على سلطة األمة هو حجية 

ى أن األمة ال جتتمع على ضاللة. أما الدليل الثالث فهو أمر القرآن اإلمجاع واألحاديث الدالة عل

بطاعة )أويل األمر(، وهم يف رأي رشيد رضا أهل احلل والعقد، وليسوا فقط األمراء أو العلماء 

وإن كان هؤالء ابلضرورة منهم، ولكنهم يشملون كل من كان له نفوذ ورائسة يف اجملتمع ودراية 

ألمر بطاعتهم يعين أن هلم سلطة، ومن تلك السلطة اختيار ويل األمر مبصاحل املسلمني. وا
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وإن كان أهل احلل والعقد يف زمن الصحابة هم من وجدوا يف املدينة، إال أنه ال أبس  56وعزله.

أن تتبع طريقة االنتخاابت يف العصر احلاضر الختيارهم، وسوف تكون جمللسهم السلطة 

ومع أن رضا يرى أن سلطة األمة عند  57لسلطة التنفيذية.التشريعية  وسلطة اختيار وعزل ا

املسلمني تتشابه مع املبدأ الغريب، إال أن هناك فروقا جوهرية، من أمهها أن سلطة األمة ليست 

فوق الشريعة بل مقيدة هبا، ولقد فقد املسلمون سلطاهنم واستقالهلم ابسترياد القواينني األوربية 

الثاين هو أن سلطة األمة ليست مبنية على القومية مثل ما يدعو إليه العلمانية. والفرق اجلوهري 

 58البعض يف تركيا آنذاك من احلاكمية امللية القائمة على العصبية اجلنسية.

وانداىلشيخ حسن البنا مؤسس حركة األخوان املسلمني مببدأ سلطة األمة أيضا، ومن أقوال البنا 

 يف املسألة:

األمة وأكدها ، وأوصي أبن يكون كل مسلم مشرفًا متام " وقد قرر اإلسالم سلطة 
اإلشراف علي تصرفات حكومته ، يقدم هلا النصح واملعونة ويناقشها احلساب ، وهو كما 
فرض علي احلاكم أن يعمل ملصلحة احملكومني إبحقاق احلق وإبطال الباطل فرض علي 

ك ، فإذا احنرف فقد وجب احملكومني     كذلك أن يسمعوا ويطيعوا للحاكم ما كان كذل
 59عليهم أن يقوموه علي احلق ويلزموه حدود القانون ويعيدوه إيل نصاب العدالة."

 
 ويقول أيضا يف موضع آخر:
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ن الباحث حني ينظر إىل مبادئ احلكم الدستوري اليت تتلخص يف احملافظة  على احلرية إ "
األمة وعلى مسئولية الشخصية بكل أنواعها ، وعلى الشورى واستمداد السلطة من 

احلكام أمام الشعب و حماسبتهم على ما يعملون من أعمال ، وبيان حدود كل سلطة من 
السلطات، هذه األصول كلها يتجلى للباحث أهنا تنطبق كل االنطباق على تعاليم 
اإلسالم ونظمه وقواعده يف شكل احلكم . وهلذا يعتقد اإلخوان املسلمون أن نظام احلكم 

هو أقرب نظم احلكم القائمة يف العامل كله إىل اإلسالم، وهم ال يعدلون به نظامًا الدستوري 
 60آخر."

 
ويفصل البنا يف رسالة منفصلة األسس الىت يقوم عليها نظام احلكم يف اإلسالم، وجيعل ما أمساه 

 إرادة األمة ركنا أساسيا هلذا النظام . وعن هذا يقول:

جوب متثيلها واشرتاكها يف احلكم اشرتاكاً صحيحاً ، فإن " وأما عن احرتام رأى األمة ، وو 
اإلسالم مل يشرتط استبانة رأى أفرادها مجيعاً يف كل انزلة ، وهو املعرب عنه ، يف االصطالح 
احلديث ابالستفتاء العام ، ولكنه اكتفى يف األحوال العادية )أبهل احلل والعقد( ومل 

اهر من أقوال الفقهاء ووصفهم إايهم أن هذا يعينهم أبمسائهم ، وال أبشخاصهم. والظ
الفقهاء اجملتهدون الذين يعتمد على أقواهلم يف الفتيا  الوصف ينطبق على ثالث فئات هم:

واستنباط األحكام، وأهل اخلربة يف الشؤون العامة، ومن هلم نوع قيادة أو رائسة يف الناس  
عات . فهؤالء مجيعًا يصح أن كزعماء البيوت واألسر وشيوخ القبائل ورؤوساء اجملمو 

 تشملهم عبارة "أهل احلل والعقد .
 

ولقد رتب النظام النيايب احلديث طريق الوصول إىل أهل احلل والعقد مبا وضع الفقهاء 
الدستوريون من نظام االنتخاابت وطرائقه املختلفة ، واإلسالم ال أيىب هذا التنظيم ما دام 
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، وذلك ميسور إذا لوحظ يف أي نظام من نظم حتديد يؤدى إىل اختيار أهل احلل والعقد 
  61االنتخاب صفات أهل احلل والعقد ، وعدم السماح لغريهم ابلتقدم للنيابة عن األمة ."

 
ومل يذكر الشيخ البنا يف رسائله وكتبه أية إشارة حلاكمية هللا، لىت أصبحت هي العقيدة الرائجة 

ن قد ادعى حممد قطب أن قضية حاكمية هللا قد جلماعة اإلخوان الحقا كما سيأيت، وإن كا

اتضحت يف حس البنا يف أايمه األخرية، ولكنه مل ميهل حىت يرسخ هذا املعىن يف قلوب أتباعه، 

أين  –واستدل على ذلك مبقال للبنا منشور يف أايمه األخرية بعنوان بعنوان "معركة املصحف 

 حكم هللا؟" يقول فيه:

يف ذلك شك. ومعىن هذا التعبري ابلقول الواضح أن اإلسالم " اإلسالم دين ودولة ما 
شريعة رابنية جاءت بتعاليم إنسانية وأحكام اجتماعية، وكلت محايتها ونشرها واإلشراف 
على تنفيذها بني املؤمنني هبا، وتبليغها للذين مل يؤمنوا هبا إىل الدولة، أي إىل احلاكم الذي 

وإذا قصر احلاكم يف محاية هذه األحكام مل يعد  يرأس مجاعة املسلمني وحيكم أمتهم.
حاكمًا إسالمياً. وإذا أمهلت الدولة هذه املهمة مل تعد دولة إسالمية. وإذا رضيت اجلماعة 

، ومهما ….أو األمة اإلسالمية هبذا اإلمهال ووافقت عليه مل تعد هي األخرى إسالمية
 62ادعت ذلك بلساهنا."

 

أن احلكم ابلشريعة أمر الزم للحكم اإلسالمي، وهو مطلب أساسي ولكن ما يقرره البنا هنا هو 

من مطالب دعوته، لكنه مل يصرح مببدأ حاكمية هللا وال يفهم من مقاله املستشهد به أنه يقصده. 
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وأييت السؤال ما الذي أدى لتحول فكر اإلسالميني لتبين مبدأ حاكمية هللا، وهو ما يبحث عنه 

 يف السطور التالية.

 

 ية هللاحاكم

بدأ مبدأ حاكمية هللا يتبلور تدرجييا يف فكر اإلسالميني يف مصر، وكان يف املرحلة خمتلطا بفكرة 

سلطة األمة. وأحسن من ميثل مرحلة االختالط هذه املفكر عبد القادر عودة، أحد قادة 

طة األمة مؤيدا ملبدأ سل 63اإلخوان املشهورين. فقد كتب يف كتابه )اإلسالم وأوضاعنا السياسية(

، وساق نفس احلجج اليت ساقها رشيد رضا للتدليل على إسالمية املبدأ، وخصص فصال كامال 

يف كتابه عن الشورى ابعتبارها ركنا أساسيا لتحقيق مبدأ سلطة األمة. ولكنه يف ذات الوقت 

كم جعل االلتزام ابلشريعة اإلسالمية أمرا الزما للحكم اإلسالمي ورفض القوانني الوضعية وح

ببطالهنا، ومع أن هذا مل يكن أمرا جديدا مثل ما جاء يف مقالة الشيخ البنا املشار إليها سابقا، 

إال أن عبد القادر عودة حنى يف الدفاع عن االلتزام ابلشريعة وبطالن القوانني الوضعية منحى 

جديدا حني تساءل عن من ميلك احلكم؟ وكانت إجابته على ذلك أن احلكم هلل خالق 

سموات واألرض والناس وحاكمهم. مث انتقل من ذلك ليقول أن هللا تعاىل قد جعل للبشر ال

اخلالفة، مث فصل القول يف الفرق بني اإلسالم والدميقراطية، منتهيا لنفس الرأي الذي انتهى إليه 
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املودودي، من أن هللا الذي ميلك سلطة احلكم حقيقة قد حدد سلطة كل من احلكومة املسلمة 

كومني، إذ ليس هلم إال االلتزام أبحكام الشريعة وعدم اخلروج عن حدودها، خبالف واحمل

 الدميقراطية الغربية الىت يكون للبشر فيها حرية مطلقة يف التشريع.

ويف املرحلة الثانية خلصت فكرة حاكمية هللا من كل ما يشوهبا، وأصبحت عقيدة راسخة يف 

ه املرحلة ظهر تطور جديد يف تناول القضية. فمن فكر اإلسالميني يف مصر وغريها. ويف هذ

انحية استخدمت كلمة احلاكمية كمصطلح جديد يف اللغة العربية مرادف ملفهوم احلق املطلق 

للتشريع يف الدولة كما شاع يف الغرب. ومن جانب آخر جعلت احلاكمية أمرا خالصا هلل تعاىل 

يعرتف الناس هبذه احلاكمية هلل هبذا املفهوم، ال ينازعه فيها أحد، وجعل من شرائط اإلسالم أن 

وزعم أن من ال يسلم بذلك فهو غري مسلم.  وقد كان سيد قطب من أشهر من اندى مببدأ 

حاكمية هللا، وكانت حمورا أساسيا يف فكره وكتبه، وقد أشاعها ونشرها بقلمه األديب املؤثر، ومبا 

ته يف سبيلها وأعدم بسبب أفكاره. القي بسببها من سجن وتضحيات، حىت أنه ضحى حبيا

ونستهل فكره عن احلاكمية هبذا االقتباس من موسوعته يف ظالل القرأن يف تفسريه لقول هللا 

تعاىل "إن احلكم إال هلل . أمر أال تعبدوا إال إايه . ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون 

 (، إذ يقول:40" )سورة يوسف: 

إال هلل. فهو مقصور عليه سبحانه حبكم ألوهيته؛ إذ احلاكمية من "إن احلكم ال يكون 
خصائص األلوهية . من ادعى احلق فيها فقد انزع هللا سبحانه أوىل خصائص ألوهيته؛ 
سواء ادعى هذا احلق فرد أو طبقة أو حزب أو هيئة أو أمة أو الناس مجيعا يف صورة 
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ئص ألوهيته وادعاها فقد كفر ابهلل كفرا منظمة عاملية . ومن انزع هللا سبحانه أوىل خصا
 بواحا ، يصبح به كفره من املعلوم من الدين ابلضرورة ، حىت حبكم هذا النص وحده !

وادعاء هذا احلق ال يكون بصورة واحدة هي اليت خترج املدعي من دائرة الدين القيم ، 
روري أن يقول:ما فليس من الض -سبحانه  -وجتعله منازعا هلل يف أوىل خصائص ألوهيته 

علمت لكم من إله غريي ؛ أو يقول:أان ربكم األعلى ، كما قاهلا فرعون جهرة . ولكنه 
يدعي هذا احلق وينازع هللا فيه مبجرد أن ينحي شريعة هللا عن احلاكمية ؛ ويستمد القوانني 
من مصدر آخر . ومبجرد أن يقرر أن اجلهة اليت متلك احلاكمية ، أي اليت تكون هي 

در السلطات ، جهة أخرى غري هللا سبحانه . . ولو كان هو جمموع األمة أو جمموع مص
 64البشرية ."

 

لعل من الواضح أن سيد قطب هنا يقصد ابحلاكمية  السلطة التشريعية، ولكنه فيما يبدو يقصد 

 ابلتشريع معىن أوسع من جمرد سن القوانني، يقول:

كما هو   –نحصر فقط يف األحكام القانونية "وال بد أن نبادر فنبنّي أن التشريع ال ي
فالتصورات واملناهج، والقيم واملوازيني،  –املفهوم الضيق يف األذهان اليوم لكلمة الشريعة 

  65والعادات والتقاليد ... كلها تشريع خيضع األفراد لضغطه."
 

السلطة  وأييت التساؤل عن دور البشر يف مثل هذا النظام، فيجيب سيد ابلتفريق بني مصدر

 الذي هو هللا سبحانه، وبني مزاولة السلطة اليت هي بيد البشر، وذلك حني يقول:
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"واألمة يف النظام اإلسالمي هي اليت ختتار احلاكم فتعطيه شرعية مزاولة احلكم بشريعة هللا 
؛ ولكنها ليست هي مصدر احلاكمية اليت تعطي القانون شرعيته . إمنا مصدر احلاكمية 

كثريون حىت من الباحثني املسلمني خيلطون بني مزاولة السلطة وبني مصدر هو هللا . و 
السلطة . فالناس جبملتهم ال ميلكون حق احلاكمية إمنا ميلكه هللا وحده . والناس إمنا 
يزاولون تطبيق ما شرعه هللا بسلطانه ، أما ما مل يشرعه هللا فال سلطان له وال شرعية ، وما 

 66." أنزل هللا به من سلطان
 

 احلاكمية يف امليزان

يصل البحث إآلن إىل حماولة متحيص احلقيقة عن احلاكمية، بعد هذا العرض السابق لتطور فكرة 

احلاكمية يف الغرب، ومفاهيم املسلمني املتقدمني للسلطة وتصوراهتم هلا، ومفاهيم املسلمني 

من ذلك العرض جمموعة  املعاصرين لقضية احلاكمية حسب مفهومها املعاصر. ولعله قد تبينت

 من احلقائق ميكن إمجاهلا فيما أييت:

أوال: أن مفهوم احلاكمية يف الغرب له دالالت كثرية، مرتبطة ابلظروف اليت نشأت فيها نظرايهتا، 

وال تنفك عن مبدأ قومية الدولة ومبدأ وضعية القوانني. وقد هتاوت فكرة احلاكمية املثالية 

مركزية عليا مطلقة، بسبب التطورات الواقعية اليت غريت من طبيعة  التقليدية اليت تراها سلطة

الدولة املعاصرة، وأاتحت لعدد كبري من املؤسسات أن تكون لكل منها سلطة عليا يف حدود 

 دائرهتا.
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اثنيا: قدم املسلمون املتقدمون تصوراهتم عن طبيعة السلطة يف الدولة، وعربوا عنها مبصطلحاهتم، 

دموا كلمة احلاكمية يف تعبرياهتم. ومن املمكن وجود بعض إشارات يف كتاابهتم ولكنهم مل يستخ

فريبة من اللمفاهيم املعاصرة للحاكمية، من مثل وصف امللك  خبصائص العموم والعلو حبيث "ال 

 يكون فوق يده يد". 

احلاكمية اثلثا: انتقلت تصورات الغرب للحاكمية للمسلمني املعاصرين، لكنهم اختلفوا يف حقيقة 

يف اإلسالم. فمنهم من ألصق ابإلسالم أبنه مناصر ملبدأ احلاكمية الشعبية، ذاهبني إىل أتكيد 

مبدأ سلطة األمة وحقها يف الشورى يف شؤون احلكم، من اختيار احلاكم وعزله وغري ذلك من 

 ل.القرارات العامة. ومنهم من رأى أن احلاكمية ال تكون للبشر بل خيتص هبا هللا عز وج

وابمعان النظر يف هذه االختالفات بني املسلمني املعاصرين يف مكانة احلاكمية يف اإلسالم، ال 

يبدو أن السبب يف ذلك اختالفهم يف تفسري اإلسالم ويف تفاصيل نظامه السياسي. بل يبدو أن 

 السبب الرئيسي يف هذا االختالف هو فهمهم وتصورهم ملعىن احلاكمية. ذلك أن احلاكمية يف

الغرب نفسه هلا مدلوالت كثرية، وقد أخذ كل مفكر مسلم معاصر مبا تصوره أنه حقيقة 

احلاكمية. ويف هناية املطاف ال جيد املرء بني املسلمني املعاصر مثة اختالف يذكر يف فهمهم 

للنظام السياسي اإلسالمي. فالكل يقر مببدأ حتكيم الشريعة اإلسالمية يف الدولة املسلمة، والكل 

 من بضرورة الشورى وحق احملكمومني فيها.يؤ 
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ويف ضوء ذلك ال بد من التقرير أن الفكرة الشائعة من أن احلاكمية هلل تعاىل ليست إال عبارة 

عامة حتتاج إىل نوع من التفصيل. أو من املمكن القول أهنا "كلمة حق" قد يراد هبا ابطل إن 

ف به علي بن أيب طالب رضى هللا عنه قصد منها نفي كل حكم أو حاكمية للبشر، مثل ما وص

قول اخلوارج أن )ال حكم إال هلل( حني نفوا فكرة التحكيم. ولقد تبني يف عرض فكر املودودي 

ابالقرار للبشر حباكمية حمدودة،   -مع مناداته حباكمية هللا تعايل  -السابق، كيف أنه اضطر

قطب قدم حماولة لتفصيل رأيه، ابلتمييز أمساها احلاكمية الشعبية املقيدة. وكذلك يتضح أن سيد 

بني ما أمساه مصدر السلطة الذي هو هللا تعاىل، وبني مزاولة السلطة اليت ال بد أن تكون بيد 

 البشر.

وهكذا يبدو من ذلك أن استعمال مصطلح احلاكمية الغريب املعاصر هو سبب املشكلة. فهل 

نه ينبغي طرحه ابلكلية؟ ال شك أن يصلح هذا املصطلح للتعبري عن نظام اإلسالم، أم أ

مصطلحات املسلمني املتقدمني كانت كافية للتعبري عن تفاصيل النظام السياسي اإلسالمي. 

فمن انحية هناك الربوبية واأللوهية، وهي بال شك خاصة ابهلل تعاىل. وتشمل الربوبية إحالل 

رواه الرتمذي عن عدي بن حامت  احلالل وحترمي احلرام، وهو أمر واضح معروف بّينه احلديث الذي

قال : أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم ويف عنقي صليب من ذهب . فقال : ) ما هذا اي عدي 

اطرح عنك هذا الوثن ( ومسعته يقرأ يف سورة ] براءة [ " اختذوا أحبارهم ورهباهنم أراباب من دون 

يعبدوهنم ولكنهم كانوا إذا أحلوا هلم شيئا هللا واملسيح ابن مرمي " مث قال : ) أما إهنم مل يكونوا 
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استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. ومن انحية هناك امللك وهو سلطة بشرية، وتكون 

خالفة إذا تقيدت ابلشريعة اإلسالمية كما تقدم يف تعريف ابن خلدون السابق. فاستعمال هذه 

 املصطلحات اإلسالمية ليس فيه لبس وال غموض. 

مال مصطلح احلاكمية الغربية املعاصر فيه لبس وفيه غموض. فإما أن يطرح ابلكلية لكن استع

وال يستعمل ويكتفى ابملصطلحات اإلسالمية. أو يستعمل استعماال غري دقيق، مع تعريف املعىن 

 املقصود به تعريفا كامال ال يوقع الناس يف لبس أو غموض.


