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احلاكمية من املصطلحات السياسية املعاصرة الشائعة، ويفهم الناس عموماا هنااا السالطة 
ومااان املعلاااوحل هنم احلاكمياااة مفهاااوحل  ااار  معااارو  يف   واملشاااروعية العلياااا الاااد لكااام هن   ولاااة.

ولديااد صاااحلق احلاا  الاا   الفكاار السياسااي ال اار ، وظناااغ نظاارايت  ربيااة كهاارية عاان  عريفاا  
 ميلك . وقد هنفر ت للحاكمية مساحلة كبرية يف الفكر السياسي اإلسالمي املعاصر. 

وقااد اعتااربت احلاكميااة ماان املبااا ا األساسااية الااظ يقااوحل عليهااا نظاااحل احلكاام اإلسااالمي، 
وسااعت كهااري ماان حلركااات  طبياا  الشااريعة اإلسااالمية سا   اامينها يف  سااا ري الاادو  املساالمة. 

احلاكمية؟ وظل ظي مفهوحل سياسي مساتحدث عناد املسالممل املعاصارين هنحل هنم صاا هنصاوصا  فما
 عند سلفهم؟ وملن احلاكمية يف الدولة املسلمة؟ 

ظاا ا األسااهلة ظااي مااا ساايحاو  البحااب التااا. اإلنابااة عليهااا. وألم مباادهن احلاكميااة كمااا 
 ، فسايبدهن البحاب بتعرياا  عرفا  الفكار السياساي اإلساالمي املعاصار هن ار مان كر  الفكار ال ار 

احلاكمية يف الفكر السياسي ال ر ، واساتقرا  النظارايت املتعاد ة الاظ ساابت يف بلاو ة معنااا. 
ويتج  البحب بعد ذلك سا  عري  لفظ احلاكمية يف الل اة واساتعماه   يف القاركم والسانة،   
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ملسالمة، وذلااك بتحليال مفاااظيم ينظار يف مفااظيم املساالممل املتقادممل للساالطة العلياا يف الدولااة ا
اإلمامة واإلما ة واخلالفة و عريفاهتا عند فقها  اإلسالحل.   حياو  البحب بعد ذلك  تبع  طو  
فكااارة احلاكمياااة املعاصااارة عناااد املسااالممل، و  اساااة اه ا  امل تلفاااة الاااظ  هااارت عناااد مفكاااريهم 

غ يف القارم التاساع عشار، سا املعاصرين عن  عريفها، من   هو  املصطلح عناد املفكارين األ ارا
فكاار  داايد  حااا وحلساان البنااا املااو و   وساايد قطااق و ااريظم ةاان هنسااهموا يف الكتابااة عناا .   
خيلص البحب سا متحايص احلقيقاة مان بامل ظا ا اه ا  املتنوعاة، ولدياد ماا سذا كاام مصاطلح 

 .  خيال، وما سذا كام  قيقا نامعا مانعا هنحل عاما م طراب  احلاكمية اصيال هنحل

   

 احلاكمية يف ال رب 

  التطو  التا خيي

 هااارت فكاااارة احلاكمياااة املعاصاااارة يف ال اااارب يف ااياااة القاااارم الساااا س عشاااار املاااايال  / 
التاسع اصجر ، وقد أت رت نظرايهتا ابلظرو  اخلاصة الد كانت  عيشاها هنو اب يف  لاك احلقباة 

 بد مان فهام العوامال الاظ صااحلبت من ات خيها. ومن هننل هنم  تبمل النظرة ال ربية للحاكمية ه
نشأهتا وكونت صيا تها. ومن هنظم  لك العوامل مايال  الدولاة القومياة العلمانياة ومتليكهاا احلا  

فقااد هن إ سحلياااا  املباااا ا اليورنيااة والرومانياااة القدمياااة يف هنو اب،  [1]املطلاا  يف  شاااريع القاااانوم.
وساااعيها لتقلااايص سااالطام الكنيساااة املطلااا ، سا ودياااد مبااادهن القاااانوم البشااار    هنو ماااا  اااي 
ابلقااانوم الوحااعي. وابنتصااا  فكاارة القااانوم الوحااعي هنوحلاا  البشاار يف وحااع قااانوم ألنفسااهم، 

ا مان ميلاك ظا ا احلا ، فظهاارت نظارايت احلاكمياة مان هننال  قاد  سناباة علاا  اوا  البحاب س
ظ ا السؤا  األساسي. وصاحلق ظ ا التطو  يف النظرة األو بية ملصد  القاانوم،  طاو  كخار ه 
يقل هنبية عن ، وظو ميال  الدولة القومية العلمانياة، الاد كاام صاا هنكارب األ ار يف صاب  نظارايت 

صاب تها. ففاي  لاك الفانة مان ات يا  هنو اب حاع  سالطام الباااب واهمربا او ، احلاكمية ال ربياة ب
و  ع اااع النظااااحل اإلقطااااعي، و  اااا لت ماااع ذظابااا  قاااوة األمااارا  ماااالغ األ احاااي اإلقطااااعيمل 
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امللاوغ سالطة  احملليمل، واز ا ت مكانة امللوغ يف هنقطاا ظم امل تلفاة. وظكا ا ومعات يف هنياد  
سااالطة حملياااا، وبعاااد هنم رلاااوا اساااتقالصم مااان سااالطام القااااوإ مطلقاااة، بعاااد هنم هنصااابحوا هنعلااا  

اخلا نية. وةاا سااعد علا  از اي  سايطرة امللاوغ املطلقاة علا  بلاداام، حلاناة  وصام سا سالطة 
مركزياااة قوياااة  اااتمكن مااان الق اااا  علااا  احلاااروب األظلياااة والدينياااة الاااد كانااات ساااائدة كنااا اغ، 

 ظاا ا الظاارو   هاارت نظريااة احلاكميااة وسااعت و سااتطيع  ااوفري األماان والساالم يف ا تمااع. ويف
لتقد  مسو ات لدعم سلطام امللاوغ املطلا . ومان املالحلاظ هنم احلاكمياة يف اب ا هنمرظاا، قاد 
وصااافت بااانفص خصاااائص امللكياااة املطلقاااة، مااان علاااو سااالطتها واساااتقالصا وس القهاااا مااان كااال 

  [2]قيد.

ويرنع ف ل صيا ة هنو   عري  للحاكمية للمفكر السياسا  الفرنساي نامل باو ين، يف  
. فقد ا ا  بو ين أتييد سلطة ھ 974حل/ 1567كتاب ل  عنوان  )اجلمهو ية(  هر يف عاحل 

ماان هنزمااة الصااراعات الداخليااة املشااتعلة  لااك الفاانة، فأحااف  عليهااا امللكيااة الفرنسااية لل اارو  
حلقوقاااا كهااارية منهاااا احلااا  املطلااا  للتشاااريع. ولكااان الااابعت يااارإ هنم باااو ين قاااد وقاااع يف  نااااقت 
بسااابق الفكااار الساااائد يف عصااارا، سذ وصااا  حلااا  امللكياااة يف التشاااريع ابإل اااال ، ويف نفاااص 

. ولقد استطاع الفيلسو  اإلجنليز   ومااس [3]الوقت نعل  مقيدا ولو نسبيا ابلقانوم اإلصي
صي، ظوبز، هنم يت لص من ظ ا الوه  املز و  ملبدهن التشريع الوحعي البشر  ومبدهن التشريع اإل

حلمل نعل الدولة مؤسساة  علاو فاو  ا متاع كلا ، أمياع هنفارا ا ومؤسساا   ااا فيهاا الكنيساة، 
وخّو  للدولة كل هننواع القوة والسلطة ومنها حلا  مطلا  لتشاريع القاانوم، وحلر ظاا مان كال قياد 
عليها حلد األخال ، ألاا ظ  الد   ع معاايري األخاال  ومقااييص احلسان والقابح. فصاا ت 

لااة يف  تيتاا  وحلشااا حاا ما يتوحلااد فياا  ا تمااع شكملاا  وياا وب يف د صاا  حلسااق نظريااة الدو 
باوحل  هنساطو إ ما كو  يف اإلجنيال . ومن هننل ظ ا صّو  ظاوبز الدولاة [4]العقد اهنتماعي

 1061حل/  1651ابساام ليفتيااام، ونعاال ذلااك عنااوار لكتاباا  الشااهري الاا    هاار يف عاااحل 
 . ھ

يف القاارم الهاامن عشار املايال   / احلاا   عشاار   وكاام التطاو  التاا. يف ات يا  احلاكمياة
ياة وهنعطاظاا اصجر  عل  يد مفكر الهو ة الفرنسية ناام نااغ  وساو، الا   هنعاا  صايا ة النظر 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.sudansite.net/index.php/بحوث-عامة/بحوث-نظريات-الحاكمية-في-الفكر-الإسلامي.html#_ftn2#_ftn2
http://www.sudansite.net/index.php/بحوث-عامة/بحوث-نظريات-الحاكمية-في-الفكر-الإسلامي.html#_ftn3#_ftn3
http://www.sudansite.net/index.php/بحوث-عامة/بحوث-نظريات-الحاكمية-في-الفكر-الإسلامي.html#_ftn4#_ftn4


ظا   قويااة امللكيااات   فبعاد هنم كاناات املشاكلة يف هنقطااا  هنو اب القومياة النادااهة،  عباريا ندياادا. 
احمللياة يف موانهاة قاوإ البابوياة واهمربا و ياة، هنصاابجت املشاكلة اجلديادة ظاي اساتبدا  امللكيااة 

لنظارايت الد ومعت يف يدظا سلطة مطلقة  ري مقيدة. ومن هننل احلاد مان سالطتها اوهات ا
ويف ظ ا الظارو    السياسية سا سحليا  فكرة االدميقرا ية، وس ناع احلقو  سا الرعية والشعق.

صاااااس  وسااااو نطريتاااا  للحاكميااااة يف كتاباااا  املشااااهو  العقااااد اإلنتماااااعي، الاااا   نشاااارا يف عاااااحل 
حل، نااااعال الشاااعق املالاااك األصااالي للسااالطة يف الدولاااة واملصاااد  احلقيقاااي للقااااانوم  1756
متمااهال يف س ا  اا  العامااة الااد وصاافها ابلعصاامة ماان اخلطااأ، ونسااق صااا سصااابة احلاا  والتشااريع، 

ومصااطلح س ا ة  [5]والعاد   ائمااا، مادعيا هنم  صااوت الشاعق ظااو يف احلقيقاة صااوت اإللا  .
وسم كااام قااد  اارنم عمليااا ليعاا   األمااة العامااة  عبااري عاااحل و ااري  قياا ، وه ميكاان لدياادا بدقااة، 

 اهنت اابت واهستفتا  و ريا من  ر  للتعبري عن اختيا  األمة. 

فنقل نظرية احلاكمياة سا  او  ندياد.   نوم هنوسنت،   نا  املفكر القانوين اإلجنليز  
قد كام اظتماحل هنوسنت يف جما  التشريع، وص ا اعترب احلاكمية شاا ظي مصاد  القاانوم الا   و 

عرف  شن  هنمر حمد  من سلطة عليا وانق الطاعة، و وقاع عقوباة علا  مان ه يطيعا . ويف  هن  
 [6]فاار ا هنو عاعااة.  هنوساانت هنم احلاكميااة ه بااد هنم  كااوم بيااد نهااة حمااد ة، سااوا  كااام ذلااك

وقااد  رعاات نظريااة هنوساانت عمليااا يف بريطانيااا، شم الربملااام ظااو الاا   ميلااك احلاكميااة ألناا  ظااو 
 مصد  التشريع والقانوم. 

   

  خصائص احلاكمية

 نوع نظرايت احلاكمية يف ال رب، واختالفها حلو  اجلهة الظ متلكها، سه هناا كلهاا    م
ومعهاا خصاائص و ااات واحلادة، يتباامل مان النظار فيهااا حلقيقتهاا و بيعتهااا. فاأو  خاصااية هنم 

 -كماا ذكار ساابقا   -احلاكمية من  ات الدولة ال ربية املعاصارة، الاد حلولتهاا  ارو  نشاأهتا 
ولعال هنظام خاصاية للحاكمياة هنااا   علمانية، حيكمها قانوم وحعي بشر .  سا مؤسسة قومية
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هنعل  سلطة يف الدولة الظ متلك  احل  املطل  لألمر ، كما وصفها ب  بو ين؛ هنو بعبا ة هنخارإ 
هنااااا مركاااز سصااادا  القااارا  يف الدولاااة. وه داااك هنم ظااا ا يشااامل كااال قااارا  يف املساااائل اخلاصااااة 

مر الظ  تمتع هبا سلطة احلاكمية سصدا  القانوم والتشاريع، بال سم والعامة، ومن هنظم ظ ا األوا
ظااو هنظام مااا مييااز احلاكمياة، وكاال خصائصااها األخارإ مااا ظااي سه  -كمااا يقاو  بااو ين   -ذلاك 

وماان  وابااع سصاادا  األواماار سهاااب  اعتهااا ماان قباال الرعيااة   [7] بااع صاا ا اخلاصااية األساسااية.
علا  كافاة املساتوايت  وم اساتهنا ، و تاساص ظا ا الطاعاة املطلقاة علا   وافاع كهارية، لعال مان 

متهملااة يف هنبهااا هنم الدولااة متلااك القااوة والشااوكة الااظ  اار ع هبااا ماان خياار  عاان حلاادو  الطاعااة، 
اجلااي  والشاار ة. وسذا كاناات ظاا ا  بيعااة احلاكميااة، فقااد و اات بساامات عدياادة، منهااا هناااا 
هنعل  سلطة وه يعلوظاا دا ، وهنااا السالطة النهائياة الاظ ه يانقت هنمرظاا دا ، وهنااا مطلقاة ه 
حيدظا د ، وهناا مستقل  عان  ريظاا ه ياؤ ر يف قرا ظاا دا . ومان صافات احلاكمياة هني اا هنااا 

صاومة عاان اخلطاأ والظلاام، فهاي  صاايق  ائماا احلاا  والعاد ، وماان صافاهتا هني ااا هنااا خالاادة مع
  [8]هنبدا ه حيدظا زمام، ومنها هني ا هناا متوحلدة ه  تعد  وه  توزع.

   

  ملن احلاكمية؟

ظ ا صو ة احلاكمية كما  صو ظا مفكرو ال رب يف اب ا هنمرظم، وظ ا صو ة مهالية مان 
الصااعوبة لققهااا يف الواقااع، وقااد اظتاازت ظاا ا الصااو ة ووناا  سليهااا نقااد ماار ساايأ  عاار  لاا  ه 

كااارين ال اااربيمل كهاااريا، حلقاااا. وحلاااد  كتمااال الصاااو ة بقيااات اإلناباااة علااا  ساااؤا  ظااااحل دااا ل املف
 وذلك ظو ملن احلاكمية؟ 

وقااد  عااد ت اإلناااابت واختلفاات اه ا  يف صاااحلق احلاا  يف احلاكميااة. الاارهن  اهو   
ويف حلقيقاة األمار  [9]ذظق بو ين وظوبز ومفكارو احلاكمياة األوائال، هنااا يف مان حلا  امللاك.

مااا  هااارت نظاارايت ظاااؤه  سه لتهبيااب امللكياااة، وحلقهااا يف اماااتالغ الساالطة املركزياااة كلهااا، مااان 
الاارهن  الهاااين  هنم الدولااة    هنناال اسااتقرا  احلكاام يف وناا  احلااروب الداخليااة وامل ااا ر اخلا نيااة.
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ظاااي صااااحلبة احلااا  يف احلاكمياااة، وقاااد دااااع ظااا ا الااارهن  عناااد الطبقاااة الهانياااة مااان  ولااايص امللاااك
مفكر  احلاكمية، عنادما اسسار احلمااس والاوه  للعوائال املالكاة، حلاد اساتقر يف عار  النااس 

الرهن  الهالب  ام الشاعق ظاو صااحلق  [10]اهم هنم احلاكمية من هنخص خصائص الدولة.
الساالطة العليااا. وةااا ه دااك فياا  هنم فكاارة هنم الشااعق ظااو مصااد  الساالطات متتااد ناا و ظا يف 

ة. ولكاان مااع داايوع التااا ي  القااد ، وقااد ا عاااا القاادما  وبلااو ا اليورنيااوم يف نظمهاام الدميقرا ياا
املبدهن فإم لا   فساريات كهاريا، حلاد سم امللكياات كلهاا  ادعي هنااا لكام ابسام الشاعق وأتخا  
 فوي ااها مناا . وقااد ونااد ماا ظق حلاكميااة الشااعق  عبااريا معاصاارا يف هنفكااا   وسااو، حلااد هنناا  
ابت ه يعار  سه معاازوا سليا . ولكاان  وساو كااام ياارإ حلاكمياة الشااعق بصاو ة مهالياا  مباداارة، 

 ير  فويت سلطتهم ه  لاص وه لفار ، وكاام يسا ر مان النظااحل الربملااين اإلجنلياز  ويصاف  ومل
هنو  -الاااارهن  الرابااااع  هنم ا لااااص املنت ااااق ماااان الشااااعق  [11]بعاااامل العبو يااااة وجمافاااااة احلريااااة.

ظو صاحلق احلاكمية، وقد نصر ظا ا الارهن  هنوسانت ومتهال عملياا يف النظااحل السياساي  -الربملام
الرهن  اخلامص  هنم احلاكمية هلل، وظا ا ماا  بنااا الألظاوت املسايحيي عموماا،  [12]اإلجنليز .

وسم كاام قااد وناد  فسااريات  تلفاة، ماان هنبهااا هنم الباااب ظااو صااحلق الساالطة، وقاد سااا  ظاا ا 
  [13]الرهن  يف القروم الوسط  وعلي  قامت احلكومات الهيوقرا ية.

   

  نقد و قو 

مل يل  مبدهن احلاكمية يف  صو ة التقليد  املها. الساب  قبوه، بال وانا  نقادا مارا خاصاة 
ويقاوحل ظا ا   [14]  فات الفكارة مان هنساساها.يف املائة السنة املاحية، حلد ذظق الابعت سا

الدولاة، النقد عل  هنساسمل  هنوصا هنم التطو ات السياسية يف كهري من البلدام قد  اريت  بيعاة 
احلاكمياة. ومان   حلد صا  من الصعق اإل عا  شم فيها سلطة مركزية مطلقة كما  زعم نظرية

ظااا ا التطاااو ات املشاااكلة لفكااارة احلاكمياااة قيااااحل  و  مهااال الاااوهايت املتحااادة األمريكياااة، الاااظ 
، اعتمدت مبدهن الالمركزية ووزعت سلطة الدولة املركزية سا عد  كبري من احلكوماات اإلقليمياة

ومن هننل التوفي  بمل ظا ا الوحاع اجلدياد ومبادهن  [15]يتمتع كل منها حباكمية دب  مستقلة.
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ياادة، منهااا فكاارة  ااوزع احلاكميااة الااظ  بناظااا الدسااتو  احلاكميااة التقليديااة قاادمت  فسااريات عد
األمريكاااي، ومنهاااا اإل عاااا  شم احلاكمياااة ميكااان هنم لاااد مااان سااالطتها املطلقاااة بنفساااها، ومنهاااا 
التفرقة بمل الدولة الظ  تمتاع ابحلاكمياة املطلقاة، وبامل احلكوماة الاظ ظاي مؤسساة لات الدولاة 

ومهماا  كان التفساريات فاإم مان الواحاح هنم نظرياة احلاكمياة  [16]وميكن هنم  توزع سلطاهتا.
  [17]بصو هتا التقليدية  ري واقعية.

ومن املت ريات الظ هن رت عل  فهم  بيعاة احلاكمياة دايوع فكارة التعد ياة  اخال الدولاة، 
 الاااظ  تااايح ملؤسساااات كهااارية  اخااال الدولاااة، مااان  ينياااة وعرقياااة و قافياااة مزيااادا مااان اهساااتقال 
واملشااا كة يف صاانع القاارا . وقااد ظااانم املاادافعوم عاان التعد يااة فكاارة احلاكميااة، ألاااا ه  طاااب  
واقع احلياة السياسية والقانونية املعاصرة الظ ه يصد  القرا  فيها من مركاز ذ  سالطة مطلقاة، 
باااال ت  نتيجااااة حاااا و  و نااااازهت ماااان نهااااات متعااااد ة. فاااااملركز يف نظاااارظم لاااايص سه  اصااااد 

احلاكمياة  طاو    وةا  رّي النظرة لطبيعاة  [18]لر بات مؤسسات ا تمع امل تلفة. يستجيق
و  فكااارة حلاكمياااة الدولاااة القومياااة وسااايا هتا القاااانوم الااادو.، الااا   كاااام مااان الصاااعق معااا  قبااا

املطلقة يف سصدا  القانوم، فإماا هنم يقار بعلاو القاانوم الادو. علا  القاانوم احمللاي القاومي لكال 
 ولاة حلفا ااا علاا  حلاكميتهااا وساايا هتا، وسمااا هنم يقار بعلااو القااانوم القااومي للدولااة ةااا يعاا  هنم 

ومن اهعناحات عل  مبدهن احلاكمية من رحلية هنخالقياة،   [19]القانوم الدو. ه ونو  ل .
  ز.هناااا  سااوس اهسااتبدا  اصاارا ظا علاا  عااع الساالطة كلهااا بصااو ة مطلقااة ومسااتقلة بيااد املركاا

ويعرب عن ذلك هنحلد املفكرين فيقو    سم احلاكمية واهستبدا  قد صبا معا يف نفاص القالاق، 
  [20]وه بد من اخلالص منهما عيعا .

ويف ونااا  كااال ظااا ا اهعناحاااات مل  ساااتطع احلاكمياااة هنم  صااامد يف صاااو هتا التقليدياااة، 
وحلاو  بع اهم سعاا ة صايا تها مان هننال هنم  تاوا حل ماع املت اريات املعاصارة الكهارية. وهنظام ظا ا 
اهواظاااات احلديهاااة يف نظرياااة احلاكمياااة،  صاااتيفها و وزيعهاااا سا هنناااواع متعاااد ة، مهااال احلاكمياااة 

ومااع كاال ظاا ا الاازخم واجلااد  الاادائر   [21]والتشااريعية، و ريظااا ماان التقساايمات. السياسااية،
بار  اهعناحاات املهااا ة حادظا والتمسااك  والنقاد، اساتمر املناصااروم للحاكمياة يف الادفاع عنهااا

 حلد هنححت احلاكمية عقيدة ه ميكن الت لي عنها،   م وظنها وحعفها.  [22]هبا،
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 كمية عند علما  املسلممل املتقدممل احلا 

سذا كانت هنو اب قد عرفت مصطلح احلاكمية ابملعاين الظ سبقت مناقشتها، فإم البحب 
املفياد   اهم يتج  سا معرفة  هن  اإلسالحل يف ذلك املصطلح وما حيمل  مان مفااظيم. ولعلا  مان

لممل قباال ا صااا  العااامل  قساايم البحااب يف ذلااك سا قسااممل  األو  ينظاار يف ك ا  علمااا  املساا
اإلسااااالمي شو اب وأت اااارا هبااااا، وظااااو مااااا ميكاااان هنم يصااااطلح علياااا  ل اااار  ظاااا ا البحااااب بلفااااظ 
املتقاادممل. هنمااا القساام الهاااين فينظاار يف ك ا  علمااا  املساالممل املعاصاارين وخاصااة هنولهااك الاا ين 

 عادوا خال  الهالمثائة سنة األخرية. 

ممل مل يعرفاوا احلاكمياة هبا ا اللفاظ وه  وناد لعل  مان الواحاح هنم علماا  املسالممل املتقاد
يف معاااانم الل اااة كااا لك، فهاااي لفاااظ ندياااد اداااتق  املعاصاااروم واسااات دموا. ومااان ظناااا ينشاااأ 
السااؤا  ظاال عاار  املتقاادموم املفهااوحل وسم مل يسااتعملوا لاا  لفااظ احلاكميااة هنحل هنم املصااطلح ومااا 

اساتقرا ا. وسايكوم املانه   حيمل  من مفاظيم هنمر ندياد ابلكلياة؟ ظا ا ماا حيااو  البحاب اهم
املتباع النظار يف ك ا  األوائاال وهنقاواصم ولليلهااا وحماولاة فهمهااا كماا ظااي، سذ مان اخلطااأ الا   قااد 
يقااع فياا  كهااري ماان املعاصااارين، سعااا ة قاارا ة هنقااوا  األوائااال و فسااريظا يف حااو  مفاااظيم العصااار، 

احلقيقااة، باال ه بااد ماان  اارغ  وسلباسااها لباسااا  ااري الاا   هن ا وا. فهاا ا ماانه  ه يصاال ابملاار  سا
ااملتقدممل يتحد وم بلساام وفهم ما هن ا وا وسارب  او   هه ا  ومعانيا ، وسه كاام املار  متقاوه 

 عليهم ما مل يقصدوا، وقا ائ ألفكا ا يف هنقواصم. 

   

 حلقيقة امللك واخلالقة 
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علااا  ا تماااع هنو  مااا يطاااالع املااار  يف كتااااابت األوائااال  عاااريفهم حلقيقاااة السااالطة احلاكماااة 
البشر ، فقد  هنوا هنم اهنتماع حارو ة بشارية، وه يتحقا  حلفاظ مصااا النااس و فاع دارو ظم 
بمل بع هم البعت سه بوازع وحلاكم،  كوم بيدا قاوة قااظرة  ساتطيع هنم ه اعهم لسالطت ، ه 

  علوظا قوة وه   لبها. ويكفي ظنا اقتباس ما قال  ابن خلدوم حلمل قا   

يعاي لننساام، ألر قاد بيناا هنم البشار ه ميكان حليااهتم ووناو ظم سه   امللك منصق  ب
ابنتماعهم و عاوام... واحلتانوا من هننل ذلك سا الاوازع وظاو احلااكم علايهم، وظاو اقت ا  
الطبيعااة البشااارية امللاااك القاااظر املاااتحكم، وه باااد يف ذلااك مااان العصااابية... ولاايص امللاااك لكااال 

ملاان يسااتعبد الرعيااة وهاا  األمااوا  ويبعااب البعهااوث وحيمااي عصاابية، وس ااا امللااك علاا  احلقيقااة 
  [23]اله و ، وه  كوم فو  يدا يد قاظرة،وظ ا معىن امللك وحلقيقت  يف املشهو . 

ويقساام اباان خلاادوم امللااك سا  ال ااة هننااواع  ملااك  بيعااي ه يقااوحل علاا  قااانوم، وملااك 
سياسي يقوحل عل  قوانمل عقلية ير  يها كافة الناس، وملك درعي يقوحل عل  دريعة منزلة من 

يقاو  ابان   هللا  عاا. وخيلص من ذلك سا هنم اخلالفة اإلسالمية ظي النوع الهالب من امللاك.
 م  خلدو 

  ملااا كاناات حلقيقااة امللااك هنناا  اهنتماااع ال اارو   للبشاار، ومقت اااا الت لااق والقهاار...  
كانااات هنحلكااااحل صااااحلب  يف ال الاااق ناااائزة عااان احلااا ، جمحفاااة اااان لااات يااادا مااان اخللااا  ... 
فونق هنم يرنع يف ذلاك سا قاوانمل سياساية مفروحاة يسالمها الكافاة ينقاا وم سا هنحلكامهاا،  

م من األمم، وسذا خلت الدولة من مهال ظا ا السياساة مل يساتتق كما كام ذلك للفرس و ريظ
هنمرظا... فإذا كانت ظ ا القوانمل مفروحة من العقال  وهنكابر الدولة وبصرائها، كانت سياساة 
عقلياااة. وسذا كانااات مفروحاااة مااان هللا بشاااا ع يقر ظاااا ويشااارعها، كانااات سياساااة  ينياااة رفعاااة يف 

ا احلكم ألظل الشريعة وظم األنبيا ، ومان قااحل فيا  مقاامهم احلياة الدنيا ويف اهخرة... وكام ظ 
وظم اخللفا . فقد  بمل لك مان ذلاك معاىن اخلالفاة، وهنم امللاك الطبيعاي ظاو فال الكافاة علا  
مقت اا  ال اار  والشااهوة، والسياسااي ظااو فاال الكافااة علاا  مقت اا  النظاار العقلااي يف نلااق 

الكافاااة علااا  مقت ااا  النظااار الشااارعي يف املصااااا الدنيوياااة و فاااع امل اااا ، واخلالفاااة ظاااي فااال 
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مصاحلهم األخروية والدنيوية... فهي يف احلقيقة خالفة عن صاحلق الشرع، يف حلراساة الادين 
  [24]وسياسة الدنيا ب . 

فمااان الواحاااح هنم لفاااظ امللاااك ظاااو املصاااطلح الااا   يساااتعمل  علماااا  املسااالممل األوائااال 
قاوة لايص فوقهاا قاوة، و لايص  -كماا بامل ابان خلادوم   -للسلطة احلاكمة للمجتمع، وحلقيقت  

فااو  ياادظا يااد ،  سااتطيع هنم ه ااع الناااس لطاعتهااا، أل ا  و ائفهااا يف حلفااظ مصاااا الناااس 
 ظم. ويكوم ظ ا امللك سسالميا سذا التازحل القاوانمل والشاريعة املنزلاة مان هللا عاز ونال، و فع درو 

وظااا ا ظاااي الاااظ اصاااطلح علااا   ساااميتها ابخلالفاااة، كماااا هن لقااات عليهاااا مصاااطلحات اإلماماااة 
واإلمااا ة. ويتجاا  البحااب اهم سا النظاار يف  عريفااات اخلالفااة، لتتباامل منهااا حلقيقتهااا و بيعتهااا 

 . وصفاهتا وخصائصها

لعلا  حيسان الباد  بتعريا  املااو   ، الا   يصافها شااا )خالفاة النباوة يف حلراساة الادين 
مل  ال ااااة هن كااااام. األو  هنم اخلالفااااة يف األساااااس . فهاااا ا التعرياااا  يشاااا[25]وسياسااااة الاااادنيا(

خالفااة للنبااوة، سذ هنم ماان مهمااة األنبيااا  هنم يسوسااوا الناااس وحيكمااوظم، كمااا نااا  يف حلااديب 
صحيح  واا الب ا   ومسلم عن هن  ظريرة قاا  ) كانات بناو سسارائيل  سوساهم األنبياا ، كلماا 

. ولقاد لقاق هنباوبكر [26]روم(ظلك ن  خلف  ن ، وسن  ه ن  بعد  وسيكوم خلفاا  فيكها
هللا عنااا     حاااي هللا عنااا  بلقاااق خليفاااة  ساااو  هللا ألنااا  كاااام هنو  خليفاااة،    اااي عمااار  حاااي

ويباادو هنم ظاا ا  هن  مقبااو  عنااد الساال ، وقااد  فاات بع ااهم  [27] سااو  هللا. خبليفاة خليفااة
. هنمااا الركناام الهاااين والهالااب فيبينااام و يفااة اخلالفااة [28]صاراحلة هنم  كااوم اخلالفااة خالفااة هلل

ووانباهتااااا اعااااا . فااااأظم و ااااائ  اخلالفااااة سقامااااة الشااااريعة ومتكينهااااا واحملافظااااة علاااا  هنسسااااها، 
السياسية يف اإلسالحل  نبع من الدين وعليها هنم لرس  و رعاا، ومن عبا ات السال    سلطةفال

يف ذلااااك قااااوصم )الاااادين هنس والساااالطام حلااااا س(. ويؤكااااد املاااااو    ظاااا ا العالقااااة باااامل الاااادين 
والسلطة السياسية حلمل يقر  هنم الدين  وم سلطة سياسية معر  لالحمحال  والزوا ، وسذا 

ولكان ليسات  اياة اخلالفاة  [29]لدين انقلبات س. اساتبدا  و  ياام.انفصلت السياسة عن ا
 ما هتا. الدنيا وع  متكمل الدين فحسق، بل سم من و ائفها اصامة سياسة
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و تبامل حلقيقااة اخلالفاة و بيعااة سالطتها وخصائصااها مان  عريفااات هنخارإ صااا. فمان ظاا ا 
اخلصائص هناا سلطة عامة، وص ا قد وصفت ابلوهية العامة. ومن التعريفات الظ  وحح ظا ا 
اخلاصااية  عرياا  التفااااتزاين الاا   يصاافها شاااا ) ائسااة عامااة يف هنماار الاادين والاادنيا خالفااة عاان 

. و ظهاار خاصااية العمااوحل ماان  عرياا  اجلااوي  الاا   يقااو   [30]صاال  هللا علياا  وساالم(الناا  
 [31]والعامااة يف مهمااات الاادين والاادنيا(. )اإلمامااة  ايسااة اتمااة وزعامااة عامااة  تعلاا  ابخلاصااة

ومن اخلصائص هني ا هنم اخلالفة ظي هنعلا  سالطة حبياب ه يكاوم فاو  يادظا ياد، ولعال ظا ا  
ا  اااح مااان  عريااا  ابااان خلااادوم حلقيقاااة امللاااك حلساااق ماااا و   كنفاااا، ويشاااري سليااا   عريااا   قاااد

القاحاي عباد اجلباا  الا   يا كر هنم اإلمااحل ل ااواي  عا  املقادحل علا   اريا، ويف اإلصاطال   ااد  
  [32]عل  من بيدا الوهية عل  الناس والتصر  يف هنمو ظم حبيب  ه يكوم فو  يدا يد .

وماان خصااائص اخلالفااة الااظ يقر ظااا اجلااوي  هني ااا اهسااقال ، فهااو يشاان  ظاا ا الصاافة 
لشاو إ حلاد ه  تصا  ويرإ هناا حرو ية لتؤ   اخلالفاة و يفتهاا، وسم كاأم عليهاا هنم  لتازحل اب

هنماااا الاااراز  فقاااد هنحاااا  يف  [33]ابهسااتبدا ، سذ هنم اهساااتقال  يف  هنيااا  ه يعااا  اهسااتبدا .
نبهااات ألمااار ظااااحل حلااامل قاااا   )اإلماماااة  ايساااة عاماااة يف الااادين والااادنيا   عريفااا  خاصاااية هنخااارإ

لش ص من األد اص(، فأحا  هنااا سالطة حيوزظاا دا ص واحلاد، وسابق ظا ا القياد كماا 
ذكر هنن  )احلناز من كل األمة(، والظاظر هنن  يقصد هبم هنظال احلال والعقاد، ألم  ايساتهم فاو  

وظاا ا نظار رقااق سا السالطة الااد  تمتااع  [34]اإلمااحل سذ بياادظم سالطة اختيااا ا وسالطة عزلاا .
 هبا األمة فو  سلطة اإلماحل، وسم كانت سلطت  هني ا عامة وعليا. 

النقاااأ هنم علمااا  املساالممل املتقاادممل قااد هنابنااوا حلقيقااة ساالطة  وظكاا ا يت ااح ماان ظاا ا
اخلالفة وخصائصاها، ووصافوظا ابلعماوحل والعلاو فاو  كال سالطة حبياب ه يكاوم فوقهاا سالطة، 

 سه سلطة األمة الد صا حل  اختيا  اخلليفة وعزل . 

   

 احلاكمية عند علما  املسلممل املعاصرين 
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سالممل الا ين حبهاوا مساألة احلاكمياة، بعاد ظيمناة الفكار يتج  البحب اهم سا علما  امل
األو   علاا  العااامل اإلسااالمي، وأت ريظااا علياا  بفكرظااا السياسااي خااال  الهالمثائااة ساانة املاحااية. 
وساااو  يتنااااو  البحاااب املفكاااروم يف األقطاااا  الهال اااة الاااظ كانااات  هنس الااارمح يف نشااار الفكااار 

 اارب وبهقافتاا  وفكاارا، و لااك األقطااا  ظااي  ركيااا املعاصاار، وذلااك بطبيعااة احلتكاكهااا املبكاار ابل
 ودب  القا ة اصندية ومصر. 

   

   

  املفكروم األ راغ

يباادو هنم هنو  ماان لاادث عاان احلاكميااة يف ظاا ا العصاار احلااديب ظاام املفكااروم األ ااراغ، 
وسبق ذلك هنم  ركيا كانت من هنوائل املتأ رين ابلفكر ال ر  يف هنواخار عهاد الدولاة العهمانياة. 

ل هنو  ماااااان حبااااااب احلاكميااااااة ماااااان مفكاااااار  األ ااااااراغ املعاصاااااارين الصااااااحفي رماااااا  كمااااااا  ولعاااااا
ولاايص  [35](، هنحلااد مؤسساا  ععيااة  ركيااا الفتاااة وماان قا هتااا البااا زين.1840-1880)

لنام  كما  كتاب واحلد ي م فكرا، س ا به  من خال  مقاه   الصحفية املتعاد ة. كاام رما   
وكااام يااؤمن اباادهن حلاكميااة  كمااا  متااأ را شفكااا  الهااو ة الفرنسااية سذ قااد عاااأ فاانة يف اب يااص، 

كانات نظر ا    الشعق ال إ ر إ ب   وسو، ولكن   ّاا حلاكمية األمة بده من الشاعق، وسم
لاا  هتلاا  عاان النظاارة ال ربيااة يف نااواحلي عدياادة. فقااد رظاات رماا  كمااا  احلكاام اهسااتبدا   
املتتمهل يف سال مل الدولة العهمانية، و هنإ هنم احلكومة الصااحلة س اا  تأساص ابختياا  الشاعق 

اهتااا عاان  رياا  البيعااة، الااظ يااتم فيهااا  فااويت الساالطة سا احلكومااة، الااد  هنإ هنم ماان هنظاام وانب
ويف سنابتااا  علااا  التساااأت  عااان كيااا  ميكااان للحكوماااة هنم  [36] احملافظاااة علااا  احلرياااة الفر ياااة.

فاا   بامل  فكاريا والتفكاري ال ار  الساائد؛ ففاد ذظاق رما  لافظ عل  احلرية الفر ية،  هر ال
سا هنم ال اامام الوحليااد للحريااة الفر يااة ظااو القااانوم، ولكاان مصااد  القااانوم يف نظاارا لاايص ظااو 
اإل ا ة العاماااة لألماااة كماااا زعااام  وساااو، ألم مفهاااوحل اإل ا ة العاماااة  اااري حماااد  و اااامت، ولااايص 
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 ستبد و تسلط عل  األقلية، س اا ينب اي هنم يكاوم  مصد  التشريع س ا ة األ لبية ألاا ميكن هنم
مصااد  التشااريع مصااد ا خا نيااا، لاا  القااد ة علاا  لديااد احلساان والقباايح، وذلااك املصااد  عنااد 

وهب ا التمييز فإم حلاكمياة الشاعق هنو األماة يف  [37]املسلممل ما ظو سه الشريعة اإلسالمية.
 هن  رم  كما  مهمتهاا هنم لما  العدالاة ولكنهاا ه  كاوم مصاد ا صاا،  ألم الظلام  لام ولاو  

، وظاااو بااا لك يتوافااا  ماااع نااا و   فكاااريا [38]كاااام قاااد دااارع وماااو س اوافقاااة الشاااعق كلااا  
 اإلسالمي، وسم كام قد اقتبص فكرة احلاكمية من ال رب. 

  هنماا املفكار النكااي األخرالا   رقاا  مساألة احلاكمياة يف ذلااك العهاد الباااكر، فهاو علاا
سعاو  هنحلاد املعاصارين لناام  كماا  ومان املؤسسامل هني اا حلركاة  ركياا الفتااة. وقاد وقا  علاي 
سعاوإ من مسألة احلاكمية موقفاا م اايرا لناام  كماا ، وظاعا  يف فكر ا  عان حلاكمياة األماة، 
وذظق سا هنم احلاكمياة افهومهاا ال ار  احلاديب ه يساتحقها سه هللا عاز ونال، وظكا ا كاام 

 إ شم احلاكميااااااة هلل. يقااااااو  علاااااا  سااااااعاو  يف مقااااااا  لاااااا  عنواناااااا  )احلاااااااكم ظااااااو هنو  ماااااان ر
   [39]هللا(

طلح الاا   هن لاا  علياا  اساام حلاكميااة ظناااغ مصااطلح نديااد ر  دااهرة كباارية، وظااو املصاا
الشعق، وكلمة حلاكمية هنصاوصا ابلفرنساية كلماة  ساوفرند  املشاتقة مان الال ينياة... وسذا متعناا 
يف معناظا وندرظا  عىن  الفعاا  ملاا يرياد  هنو   احلااكم بنفسا   هنو  اهمار املطلا   هنو  الفاعال 

ماار املطلاا ؟ ه دااك هنم ذلااك ه امل تااا  . حلساانا  ماان ظاا ا الاا   حيكاام بنفساا  ولاا  ساالطة األ
ميكاان هنم ينسااق أل  داا   ااري األلوظيااة، وعلياا  فإناا  ماان املسااتحيل هباا ا املعااىن هنم ميلااك هن  

 بشر سلطة احلاكمية. 

وظكاا ا ماان املالحلااظ نشااأة اواااظمل يف التفكااري اإلسااالمي املعاصاار عاان احلاكميااة، اواااا 
 ونعلهااا ماان خصائصاا . و اال نعلهااا ماان حلاا  الشااعق هنو األمااة، واواااا حلصاارظا كليااة يف هللا

 الفكر السياسي اإلسالمي حلبيص ظ ين املوقفمل يراو  بينهما وه يعدوبا بمل مفكر وكخر. 
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وينب اي ظناا هنم ي ااا  سا ذلاك موقاا  كخار نعال الشااريعة ظا  احلاكمااة، لعلا  امتاادا  
يد حللايم لفكرة حلاكمية هللا، وقد عرب عن ظ ا املوق  يف عهد مبكر املفكار النكاي األماري ساع

(. وقااد نااا  ذلااك يف عااد  ماان مقاه اا ، ماان هنبهااا مقااا  لاا  نشاارا 1921-1863ابدااا )
مان الواحاح هنم املقاا  كاام قاد   [40]ابلفرنسية قبيل ا تيال  بعنوام )سصاال  ا تماع املسالم(.

كتاااق بعاااد هنم دااااظد األماااري ذياااوع و لباااة العلمانياااة علااا  الدولاااة العهمانياااة، ومااان ذلاااك مبااادهن 
حلاكمية الشعق، فنقد ذلك نقدا مرّا، ووصف  شن  هنسطو ة مهل األسا ري األخرإ الد قادمها 

مية الشريعة باده عان حلاكمياة الشاعق. ال رب عن احلاكمية . وقّدحل اهمري سعيد مفهوحل حلاك
 فكام ةا قا   

سم ظيكااال النظااااحل اإلنتمااااعي يف اإلسااااالحل شكملااا ، ير كاااز علاااا  قاعااادة هنساساااية ظااااي 
حلاكمياااة الشاااريعة... وقاعااادة حلاكمياااة الشاااريعة  عاااىن اهعااانا  حبقيقاااة هنساساااية، ظاااي هنم كااال 

با . وعليا  فاإم اجلاناق  مونو  يف الكوم هناي كام نوع  وماظيت ، خاحاع لقاانوم  بيعا  خاصاا
اإلنتمااااعي مااان حليااااة اإلنساااام خاحاااع لقاااوانمل انتماعياااة  بيعياااة، متاماااا مهااال خ اااوع نانبااا  
املا إ لقوانمل  بيعبة ما ية. وب لك  ب  اإلسالحل بنجاا  مبادهن هنم لايص لننساام حلاناة ألم 

ت خي ااع لقااانوم ي ااع  بشاار مهلاا ، ألم ذلااك القااانوم هبااد هنم يكااوم مسااتبدا ونااائرا يف بعاا
نواحلياا ، وسم كااام قااد صااد  ابإل ا ة العامااة لأل لبيااة؛ ولكاان س ااا علياا  هنم خي ااع إل ا ة اخلااال  

  [41]املتمهلة يف قوانين  الطبيعية اهنتماعية واملا ية.

   

هنماااا ملااااذا يساااتطيع اإلنساااام اكتشاااا  القاااوانمل الطبيعياااة املا ياااة الاااد لكااام حليا ااا ، وه 
يستطيع اكتشا  القوانمل اخللقية اهنتماعية، فإم األمري سعيد ي ظق هنم اإلنابة علا  ظا ا 

. فاإلنساام يساتطيع السؤا   كمن يف الفر  بمل اجلانق املا   واجلانق اإلنتماعي اإلنسااين
اوحااوعية وعاان  رياا  املالحلظااة والتجربااة، هنو مااا يساام  ابلعلااوحل التجريبيااة اكتشااا  القااوانمل 
املا ية؛ ولكن اإلنسام عانز عن اكتشا  القوانمل اإلنتماعية ألم عو ف   تحكم يف  عامل  

تجربااااة يف حبههااااا، كمااااا هنناااا  ه ميلااااك القااااد ة علاااا  سخ اااااع ا تمعااااات البشاااارية للمالحلظااااة وال
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املوحااوعية الااد يسااتطيع هنم خي ااع هبااا املااا ايت. وماان  هن  األمااري سااعيد هنم فشاال ال اارب يف 
  [42]القوانمل اهنتماعية هنف ل مها  عل  عجز اإلنسام يف ظ ا الناحلية.

   

 مفكرو دب  القا ة اصندية 

اصااطدمت الهقافااة اإلسااالمية يف دااب  اجلزياارة اصنديااة علاا  حااعفها، ابلفكاار األو   بعااد 
هنم احلتلتهاااااا بريطانياااااا وهنحلكمااااات قب اااااتها عليهاااااا، بعاااااد فشااااال  اااااو ة املسااااالممل اصناااااو  يف عااااااحل 

رو  ابملسلممل من ظ ا األزمة، و  م باروز عاد  . وقد  هرت  يا ات كهرية لاو  اخل1857
من املفكرين املشاظري يف معظم ظ ا التيا ات، سه هنم قلة منهم فقط  عرحات ملساألة احلاكمياة 
مبادرة، وسم كام كهري منهم قد  ناو  عموميات احلكم اإلسالمي واخلالفة. فسايد هنفاد خاام 

افظة عل  املسلممل ابستساالمهم ( مؤسص التيا  العصراين، كام ب  احمل1889 -1817)
لنجنلياااز، فبشااار بفكااارة قريباااة مااان فكااارة املسااايحمل األوائااال، هنه وظاااي املقاوماااة السااالبية والاااوه  

ولكاان  [43]للساالطة احلاكمااة، ابعتبا ظااا ماان قااد  هللا الاا   ه ينب ااي هنم يقاااوحل هنو يعااا  .
التيا  العصراين مل يكن  يا ا متجانسا يف هنفكا ا، فقد كتق هنحلد هنبرز مفكري  السيد هنمري علاي 
عاان نظااااحل اإلسااالحل السياساااي، فاا ظق سا هنم الشاااريعة متهاال نوعاااا ماان الدساااتو  املهاايمن علااا  

ة التنفي يااة واإل ا يااة، وه يسااتطيع هنم يتجاوزظااا. ولكناا  مل يتعاار  مباداارة لق ااية ساالطة اخلليفاا
احلاكمية.   نا  من بعدا املفكر صال  الدين خدا خب  من نفص التياا  العصاراين املتحار ، 
فاا ظق سا نقاايت مااا ذظااق سلياا  هنمااري علاا . فقااد كتااق خاادا خباا  يف مقالااة عنوااااا )املفهااوحل 

، وزعاام هنم احلكاام اإلسااالمي معيااق ماان رحليااة احلاكميااة، سذ ه [44]اإلسااالمي للحاكميااة(
 لك هنحاع  مان مهيالهتاا متلك احلكومة املسالمة هنإ سالطة لت ياري الشاريعة اإلساالمية، فهاي با

يف ال رب الد متلك حل  التشريع   يري القانوم.   زعم هنم الشاريعة ليسات نامادة بال مت ارية، 
 و عا سا لرير التشريع من سلطام الدين وفصل الدين عن السياسة. 
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لكن مهل ظ ا الدعوات مل ود  وانا بل كام التيا  اإلساالمي  الباا، ونشاطت يف ظا ا 
ايااا  اخلالفااة العهمانيااة، احلركااة الااد عرفاات ابساام حلركااة اخلالفااة اإلسااالمية. ولكاان ا ااا  بعااد ا

ظاا ا احلركااة مل متااص مسااألة احلاكميااة سه مسااا خفيفااا، وماان ذلااك خطااق قائااد احلركااة ماااوهر 
حممااااد علاااا  نااااوظر، الااااد  ن ااااح منهااااا فكاااارة هنم هللا ظااااو احلاااااكم، وسم مل يفصاااال يف املسااااألة  

( مل يسااااااهق يف 1938 - 1876وحلااااااد املفكاااااار املشااااااهو  حممااااااد سقبااااااا  ) [45]كهااااااريا.
وحااو  احلااديب عاان ظاا ا املسااألة، وسم كاناات كتااب اا   ت اامن مفهااوحل حلاكميااة هللا. فقااد عاارب ب

هنم نظااااحل اإلساااالحل يقاااوحل علااا   عاماااة مبااادهن التوحلياااد، الااا   مااان مقت ااايا   هنم داااريعة هللا ظاااي 
  [46]العليا، وه  وند سلطة أانبها  ري سلطة  فسريظا.

   

  املو و   وحلاكمية هللا

وسذا كاناااات فكاااارة حلاكميااااة هللا مت اااامنة يف ظاااا ا الكتاااااابت األوا عنااااد مفكاااار  دااااب  
قااد صاار  هباا ا الفكاارة   اجلزياارة اصنديااة و ااريظم، سه هنم املااو و   مؤسااص اجلماعااة اإلسااالمية،

دااعت يف العاامل اإلساالمي، ونعلهاا األسااس لنظااحل اإلساالحل السياسا ، ومنا  ذاعات الفكارة و 
حلد هنصبحت حلجر األساس يف فكار احلركاات اإلساالمية املعاصارة. فماا نظرياة احلاكمياة عناد 

 املو و  ؟ 

ينطل  املو و   يف التأصيل لرهني  من مبدهن التوحليد، الا   نعلا  سقباا  كماا ذكار ساابقا 
صااطلح اإللاا  والاارب، األساااس الاا   يقااوحل علياا  نظاااحل اإلسااالحل. يقاادحل املااو و   داارحلا ملعااىن م

وكياا  هنم كهااريا ماان البشاار ياادفعهم حلااق الساالطة سا س عااا  األلوظيااة والربوبيااة علاا  الناااس سمااا 
مباداارة هنو بواسااطة، وهعلااوم ذلااك وساايلة هسااتعبا  الناااس وقهاارظم علاا  اهنقيااا  والطاعااة.   

 خيلص من ذلك سا القو   
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اسااتيقنت نفسااك هنم منبااع الشاارو   وسذا نظاارت سا ا تمااع البشاار  ماان ظاا ا الونهااة، 
والفسا  احلقيقي س ا ظو هنلوظية الناس علا  النااس، سماا مبادارة هنو بواساطة، وظا ا ظاي النظرياة 
املشااؤومة ... ظااي هنصاال كاال املصااائق والاادما ، وظااي هنصاال عيااع مااا ماا  باا  البشاار اليااوحل ماان 

واظم العلميااااة البااااؤس والشااااقا ، وظاااا ا ظااااو الاااادا  الاااا   هنفسااااد هنخااااال  البشاااار و وحلااااانيتهم وقاااا
  [47]والفكرية، وهنكل منية الناس وحلياهتم اهنتماعية وسياستهم ومعايشهم. 

مع البشر  س ا ظاو بعقيادة التوحلياد الاد ناا  هباا وسذا كام األمر ك لك فإم صال  ا ت
الرسااال عيعاااا صااالوات هللا علااايهم وساااالم . ويشااار  كيااا  هنم عقيااادة التوحلياااد ظاااي هنم هنسااااس 

 النطرية السياسية اإلسالمية فيقو   

 ظا ا العقيادة ظاي  و  ذلااك النظااحل الا   هنساص بنياناا  األنبياا  علايهم الساالحل، ومنااا  
ا حلولاا ، وظاا ا ظااو األساااس الاا   ا  كاازت علياا   عامااة النظريااة هنماارا وقطباا  الاا    اادو   حلااا

السياسية يف اإلساالحل، وظاي هنم  نازع عياع سالطات األمار والتشاريع مان هنياد  البشار منفار ين 
وجمتمعااامل، وه ياااؤذم ألحلاااد مااانهم هنم ينفااا  هنمااارا يف بشااار مهلااا  فيطيعاااوا، هنو ليسااان قاااانور صااام 

هلل وحلدا ه يشا ك  في  هنحلد  ريا، كما قا  ظو يف  فينقا وا ل  ويتبعوا، فإم ذلك هنمر  تص اب
كتابااااا   حلسم احلكااااام سه هلل هنمااااار هنه  عبااااادوا سه سايا ذلاااااك الااااادين القااااايم  )ساااااو ة يوسااااا   

  [48](... فه ا األايت  صر  شم احلاكمية هلل وحلدا وبيدا التشريع. 40

   

ولكن ما معىن احلاكمياة الاد خيتصاها املاو و   ابهلل وحلادا. يشار  ظاو فهما  للحاكمياة 
 فيقو  عنها  

  طل  ظ ا الكلمة عل  السلطة العليا والسلطة املطلقة، عل  حلساق ماا يصاطلح عليا  
هنو جمموعة من األفارا  هنو ظيهاة مؤلا   -السياسة، فال معىن لكوم فر  من األ ا  اليوحل يف علم 

حلاكمااا سه هنم حلكماا  ظااو القااانوم، ولاا  الصااالحليات التامااة والساالطات الكليااة  ااري  -ماانهم 
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اغ مان احملدو ة لينف  حلكم  يف هنفرا  الدولة؛ وظم م طروم سا  اعت   وعا هنو كرظا. وما ظنا
د  خا ني حيد صالحليا   يف احلكم  اري س ا  ا  ومشايهت  ظاو نفسا ، واألفارا  لايص صام ازائا  
حلاا  ماان احلقااو . وكاال ماان لاا  داا  ماان احلقااو  ماانهم فإ ااا ظااو منحااة نااا  هبااا علياا  حلاكماا ، 
وكاال حلاا  يساالب  ظاا ا احلاااكم ينعاادحل بنفساا ، ألناا  ه ينشااأ كاال حلاا  فطاار  سه ألم الشااا ع قااد 

ساالب  الشااا ع مل يعااد حلقااا ماان احلقااو  حلااد يطالااق باا . سم القااانوم يساان ا ا ة هننشااأا، فااإذا 
صاحلق احلاكمية وهق عل  األفرا   ا  ، وهنما صاحلق احلاكمية نفس  فما ظنااغ مان قاانوم 
يقيااادا ويوناااق عليااا  الطاعاااة، فهاااو القاااا   املطلااا  يف ذا ااا ، وه هاااوز ساااؤال  فيماااا هنصاااد  مااان 

ن الصاواب هنو اخلطاأ. فكال ماا يفعلا  ظاو اخلاري وه حيال ألحلاد هنحلكاحل من اخلري هنو الشر وه عا
ةن يطيع  هنم يعدا من الشر ويرف  . وكل ما يفعل  ظو الصواب وه حيال ألحلاد ةان يتبعا  هنم 
يرإ في  ديها من اخلطأ. فال بد هنم يعن  لا  اجلمياع بكونا  سابوحلا قدوساا منزظاا عان اخلطاأ، 

  [49]ن. بصر  النظر عما سذا كام ك لك هنحل مل يك

   

فإذا كام ظ ا فهم املو و   و صو ا للحاكمية، فمن الطبيع  هنم ينسق ظا ا احلاكمياة 
زعا  فيهاا هنحلاد مان البشار. لكان مان الواحاح هنم املاو و   بكل خصائصاها هلل عاز ونال ه ينا

ظناا يساتقي فهما  للحاكمياة مان  صاو ات املفكارين ال اربيمل األوائال مان هنمهاا  باو ين وهنوسانت 
و ااريظم. ولكااان ماان الواحاااح هنم  لااك نظااارة نزئيااة للحاكمياااة يف ال اارب وليسااات كليااة. وظاااي 

هاا. ومان الواحاح هني اا هنم مهال ظا ا صو ة مهالية مل  تحق  قاط يف الواقاع كماا سال  القاو  عن
التصااو  ياادفع املاار  للتسااات  عاان مكانااة البشاار يف مهاال ظاا ا النظاااحل الاا    كااوم فياا  احلاكميااة 
بكاااال معانيهااااا هلل، مااااع هنم البشاااار يف واقااااع األماااار ظاااام املنااااو  هباااام  نفياااا  هنحلكاااااحل هللا. هيااااق 

فاااة لكااال مااان قااااحل املاااو و   نفسااا  علااا  التساااات  حلااامل يقااار ، هنم القاااركم يساااتعمل كلماااة اخلال
ابحلكم يف األ   لت حلاكمية هللا  عاا، فليسات ظا ا القاوة هنو السالطة بياد البشار ابحلااكم 

وظو هللا عز ونل. وي ظق ليفصال نظرياة اخلالفاة  -األعل ، ولكنها رئبة عن احلاكم األعل  
سات ظاي حلسق ما يراظا، فيؤكد هنااا خالفاة عمومياة، اعاىن هنم كال املاؤمنمل يتمتعاوم هباا، ولي

وهعاال ظااا ا  [50]خاصااة بفااار  هنو هنساارة هنو  بقاااة ماان الطبقاااات، ولكنهااا عاماااة بكاال األماااة.
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 اإلسالحل، الظ هتل  ب لك عن الدميقرا ية ال ربية الاد اخلالفة العمومية هنساسا للدميقرا ية يف
وعل احلاكمية العليا واملطلقة للشعق. هنما اإلساالحل فهاو قاد نعال احلاكمياة العلياا واملطلقاة هلل 
عز ونل  وخو  للمسلممل حلاكمية داعبية مقيادة، لات سالطة هللا القااظرة وحلكما  الا   ه 

ه آب ا  املسااالممل، وبيااادظم يكاااوم عزصاااا مااان منصااابها، ي لاااق، وه  تاااأل  السااالطة التنفي يااا  س
وكاا لك عياااع الشاااهوم الاااظ ه يوناااد عنهاااا يف الشاااريعة حلكااام صاااريح ه يقطاااع فيهاااا بشااا  سه 

ومن املالحلظ ظنا هنم املو و   قد احطر لالعنا  للبشر بناوع مان  [51]اعاع املسلممل. 
احلاكمية، هن اظا احلاكمية الشعبية املقيدة،  الفا ب لك ماا قار ا هنوه هننا  لايص للبشار هن  حلا  

 يف احلاكمية. 

   

 املفكروم املصريوم 

  طااو فكرة احلاكميااة عنااد املساالممل مصاار ظااي البلااد الهالااب الااظ يتجاا  سليهااا البحااب يف
املعاصرين. وهنو  ما يستوق  النظر حبب علمي يف املسألة، مل ينال داهرة كبارية بال  ال جمهاوه 

، للباحلاااب هنفاااد الساااقا 1917عناااد الكهاااريين، وظاااو  ساااالة  كتاااو اة قااادمت يف اب ياااص عااااحل 
وقد زعم فيها هنم اإلسالحل يفار  بامل  [52]بعنوام )احلاكمية يف القانوم العاحل عند املسلممل(.

احلاكمياااة والسااالطة، فاحلاكمياااة اعاااىن السااالطة العلياااا واملطلقاااة فهاااي هلل عاااز ونااال، ومااان هنظااام 
ريع، ال   بين  هللا يف القركم والسنة، الظ حيكام البشار اوناق ماا فيهاا مان مظاظرظا حل  التش

هنحلكااااحل. ومااان هننااال  نفيااا  حلكااام الشاااريعة هنقااااحل هللا الوهياااة العاماااة، وظاااي سااالطة عاماااة ولكنهاااا 
ليسااات علياااا وه مطلقاااة، وه ينب اااي هنم  سااااوإ افهاااوحل احلاكمياااة املعااارو  يف الفكااار ال ااار . 

اكمية العليا املطلقاة الاظ يساتعمل صاا لفاظ الربوبياة، وبامل السالطة ويفر  السقا بوحو  بمل احل
البشرية املقيدة بتنفي  هنحلكاحل هللا يف األ  ، ويطل  عليها لفظ الوهية العامة. ويقو  هنن  هاوز 
هنم نطلااا  علااا  الوهياااة بصاااو ة  اااري  قيقاااة لفاااظ احلاكمياااة، ولكنهاااا ينب اااي هنم  فهااام علااا  هنااااا 

  [53]طلقة، بل ظي الوهية ذات السلطة املقيدة.ليست السلطة العليا امل
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م حيتاادحل هباا ا النظاارة الهاقبااة اسااتطاع هنفااد السااقا هنم يقاادحل حلااال ملشااكلة احلاكميااة قباال هن
 اجلد  حلوصا يف العامل اإلسالمي، ولكن صو   مل يكن عاليا وه مسموعا عند الكهريين. 

   

  سلطة األمة

وعند البحب يف ك ا  املفكرين املصريمل، يبدو هنم فكرة احلاكمية الشاعبية الاظ ر إ هباا 
لشاهري عباد  وسو، ظي الظ وندت عندظم  وانا يف اب ا األمار، حلاد هنم الباحلاب القاانوين ا

الاارزا  الساانهو   ا عاا  هنم اإلسااالحل عاار  مباادهن احلاكميااة الشااعبية حلااد قباال هنم يكتااق عنهااا 
 وسو. وهنو  من يبدهن هبام يف ظا ا ا اا  مان ظاؤه  املفكارين الشاي   دايد  حاا، الا   لادث 

الظ نشرظا بعد ساقو  اخلالفاة العهمانياة،  [54]يف  سالت  عن اخلالفة عن مبدهن سلطة األمة 
يف حماولتا  إلحليائهااا ووديادظا. وقااد نعال  حااا سالطة األمااة هنحلاد القواعااد السياساية اصامااة يف 

 اإلسالحل حلمل يقو   

نتماعيااة املدنيااة فقااد وحااع اإلسااالحل هنسسااها وقواعاادظا، وداارع لألمااة  هنمااا السياسااة اه
الاارهن  واهنتهااا  فيهااا، ألاااا هتلاا  ابخااتال  الزمااام واملكااام و ر قااي اب  قااا  العماارام وفنااوم 
العرفام، ومن قواعدا فيها هنم سلطة األماة صاا، وهنمرظاا داو إ بينهاا، وهنم حلكومتهاا حارب مان 

ه ميتاز يف هنحلكامها عل  هنحع  هنفرا  الرعية، وس ا ظاو منفا   اجلمهو ية، وخليفة الرسو  فيها
  [55]حلكم الشرع و هن  األمة. 

   

عل  مبدهن سلطة األمة يف اإلسالحل، ويعتماد علا  هنماو    ويسر  الشي   ديد  حا اه لة
منهااا مسااألة الشااو إ الااد نااا  األماار هبااا يف القااركم مونهااا سا عاعااة املااؤمنمل عاايعهم، حلاامل 
وصافوا بقولاا   عاااا  )وهنماارظم دااو إ بياانهم(. والاادليل الهاااين عنااد  داايد علاا  ساالطة األمااة ظااو 
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مة ه وتمع عل  حاللة. هنما الدليل الهالب فهاو حلجية اإلعاع واألحلا يب الدالة عل  هنم األ
هنمااار القاااركم بطاعاااة )هنو. األمااار(، وظااام يف  هن   دااايد  حاااا هنظااال احلااال والعقاااد، وليساااوا فقاااط 
األماارا  هنو العلمااا  وسم كاااام ظااؤه  ابل ااارو ة ماانهم، ولكااانهم يشااملوم كااال ماان كاااام لاا  نفاااوذ 

عتهم يعاا  هنم صاام ساالطة، وماان  لااك و ائسااة يف ا تمااع و  ايااة اصاااا املساالممل. واألماار بطااا
وسم كاام هنظال احلال والعقاد يف زمان الصاحابة ظام مان  [56]السلطة اختيا  و. األمار وعزلا .

يف املدينااة، سه هنناا  ه شس هنم  تبااع  ريقااة اهنت اااابت يف العصاار احلاحاار هختيااا ظم، وناادوا 
وماع  [57]وسلطة اختيا  وعز  السالطة التنفي ياة.  وسو   كوم  لسهم السلطة التشريعية

هنم  حاااا يااارإ هنم ساااالطة األماااة عنااااد املسااالممل  تشااااب  مااااع املبااادهن ال اااار ، سه هنم ظنااااغ فروقااااا 
نوظريااة، ماان هنبهااا هنم ساالطة األمااة ليساات فااو  الشااريعة باال مقياادة هبااا، ولقااد فقااد املساالموم 

نية. والفار  اجلاوظر  الهااين ظاو هنم سالطة سلطاام واستقالصم ابستريا  القواينمل األو بية العلما
األماة ليسات مبنياة علا  القومياة مهال ماا يادعو سليا  الابعت يف  ركياا كنا اغ مان احلاكمياة امللياة 

  [58]القائمة عل  العصبية اجلنسية.

ور اىلشي  حلسن البناا مؤساص حلركاة األخاوام املسالممل ابادهن سالطة األماة هني اا، ومان 
 هنقوا  البنا يف املسألة  

  وقااد قاار  اإلسااالحل ساالطة األمااة وهنكاادظا ، وهنوصااي شم يكااوم كاال مساالم مشاارفا  متاااحل 
واملعونااة ويناقشااها احلساااب ، وظااو كمااا  اإلداارا  علااي  صاارفات حلكومتاا  ، يقاادحل صااا النصااح

فااار  علاااي احلااااكم هنم يعمااال ملصااالحة احملكاااوممل احلقاااا  احلااا  وسبطاااا  البا ااال فااار  علاااي 
كاا لك هنم يساامعوا ويطيعااوا للحاااكم مااا كااام كاا لك ، فااإذا اساار  فقااد ونااق       احملكااوممل

  [59]ة. عليهم هنم يقوموا علي احل  ويلزموا حلدو  القانوم ويعيدوا س. نصاب العدال

   

 ويقو  هني ا يف موحع كخر  
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علاا      سم الباحلااب حلاامل ينظاار سا مبااا ا احلكاام الدسااتو   الااظ  ااتل ص يف احملافظااة
الش صااية بكاال هننواعهااا ، وعلاا  الشااو إ واسااتمدا  الساالطة ماان األمااة وعلاا  مسااهولية  احلريااة

احلكاااحل هنماااحل الشااعق و حماساابتهم علاا  مااا يعملااوم ماان هنعمااا  ، وبيااام حلاادو  كاال ساالطة ماان 
السلطات، ظ ا األصو  كلهاا يتجلا  للباحلاب هنااا  نطبا  كال اهنطباا  علا   عااليم اإلساالحل 

. وصا ا يعتقاد اإلخاوام املسالموم هنم نظااحل احلكام الدساتو   ونظما  وقواعادا يف داكل احلكام 
ظاااااو هنقاااااارب نظاااااام احلكاااااام القائمااااااة يف العااااااامل كلااااا  سا اإلسااااااالحل، وظاااااام ه يعاااااادلوم باااااا  نظامااااااا  

  [60]كخر. 

   

ويفصل البنا يف  سالة منفصلة األسص الد يقوحل عليها نظاحل احلكم يف اإلساالحل، وهعال 
 ما هن اا س ا ة األمة  كنا هنساسيا ص ا النظاحل . وعن ظ ا يقو   

  وهنما عن احلاناحل  هنإ األماة ، ووناوب متهيلهاا واداناكها يف احلكام اداناكا  صاحيحا  ، 
ساااااالحل مل يشااااان  اساااااتبانة  هنإ هنفرا ظاااااا عيعاااااا  يف كااااال رزلاااااة ، وظاااااو املعااااارب عنااااا  ، يف فاااااإم اإل

اهصطال  احلديب ابهستفتا  العاحل ، ولكن  اكتفا  يف األحلاوا  العا ياة )شظال احلال والعقاد( 
ومل يعيااانهم ش اااائهم ، وه شد اصاااهم. والظااااظر مااان هنقاااوا  الفقهاااا  ووصااافهم سايظااام هنم ظااا ا 

الفقهااا  ا تهاادوم الاا ين يعتمااد علاا  هنقااواصم يف الفتيااا   ااالث فهااات ظاام  الوصاا  ينطباا  علاا 
واسااتنبا  األحلكاااحل، وهنظاال اخلااربة يف الشااؤوم العامااة، وماان صاام نااوع قيااا ة هنو  ائسااة يف الناااس  
كزعما  البيوت واألسر وديوخ القبائل و توسا  ا موعات . فهؤه  عيعاا  يصاح هنم  شاملهم 

 .  عبا ة  هنظل احلل والعقد

   

ولقد   ق النظاحل النيا  احلديب  ري  الوصو  سا هنظال احلال والعقاد ااا وحاع الفقهاا  
الدساااتو يوم مااان نظااااحل اهنت ااااابت و رائقااا  امل تلفاااة ، واإلساااالحل ه ت  ظااا ا التنظااايم ماااا  احل 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.sudansite.net/index.php/بحوث-عامة/بحوث-نظريات-الحاكمية-في-الفكر-الإسلامي.html#_ftn60#_ftn60


يااؤ إ سا اختيااا  هنظاال احلاال والعقااد ، وذلااك ميسااو  سذا لااوحلظ يف هن  نظاااحل ماان نظاام لديااد 
ب صاااافات هنظاااال احلاااال والعقااااد ، وعاااادحل السااااما  ل ااااريظم ابلتقاااادحل للنيابااااة عاااان األمااااة اهنت ااااا

 .[61]  

   

هنية سداا ة حلاكمياة هللا، لاد هنصابحت ظاي العقيادة ومل ي كر الشي  البنا يف  سائل  وكتب  
الرائجة جلماعة اإلخوام هحلقا كما سيأ ، وسم كام قد ا ع  حممد قطق هنم ق اية حلاكمياة 
هللا قاااد ا  اااحت يف حلاااص البناااا يف هنايمااا  األخااارية، ولكنااا  مل ميهااال حلاااد يرسااا  ظااا ا املعاااىن يف 

ايماا  األخاارية بعنااوام بعنااوام  معركااة قلااوب هن باعاا ، واسااتد  علاا  ذلااك اقااا  للبنااا منشااو  يف هن
 هنين حلكم هللا؟  يقو  في    -املصح  

  اإلسالحل  ين و ولة ما يف ذلك دك. ومعاىن ظا ا التعباري ابلقاو  الواحاح هنم اإلساالحل 
دااريعة  ابنياااة ناااا ت بتعاااليم سنساااانية وهنحلكااااحل انتماعياااة، وكلاات فايتهاااا ونشااارظا واإلدااارا  

و بلي هااا للاا ين مل يؤمنااوا هبااا سا الدولااة، هن  سا احلاااكم الاا   علاا   نفياا ظا باامل املااؤمنمل هبااا، 
يرهنس عاعة املسلممل وحيكم هنماتهم. وسذا قصار احلااكم يف فاياة ظا ا األحلكااحل مل يعاد حلاكماا  
سساالميا . وسذا هنبلات الدولاة ظا ا املهماة مل  عااد  ولاة سساالمية. وسذا  حايت اجلماعاة هنو األمااة 

افقاات علياا  مل  عااد ظااي األخاارإ سسااالمية....، ومهمااا ا عاات ذلااك اإلسااالمية هباا ا اإلبااا  وو 
  [62]بلسااا. 

   

هنمااار هزحل للحكااام اإلساااالمي، وظاااو  ولكااان ماااا يقااار ا البناااا ظناااا ظاااو هنم احلكااام ابلشاااريعة
مطلاااق هنساساااي مااان مطالاااق  عو ااا ، لكنااا  مل يصااار  ابااادهن حلاكمياااة هللا وه يفهااام مااان مقالااا  
املستشااهد باا  هنناا  يقصاادا. وت  السااؤا  مااا الاا   هن إ لتحااو  فكاار اإلسااالميمل لتباا  مباادهن 

 حلاكمية هللا، وظو ما يبحب عن  يف السطو  التالية. 
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  حلاكمية هللا

بااادهن حلاكمياااة هللا يتبلاااو   اااد هيا يف فكااار اإلساااالميمل يف مصااار، وكاااام يف املرحللاااة بااادهن م
 تلطا بفكرة سلطة األمة. وهنحلسن من ميهل مرحللاة اهخاتال  ظا ا املفكار عباد القاا   عاو ة، 

مؤيادا  [63]هنحلد قا ة اإلخوام املشهو ين. فقد كتق يف كتاب  )اإلسالحل وهنوحاعنا السياسية(
ملبادهن سالطة األماة ، وساا  نفاص احلجا  الاظ سااقها  دايد  حاا للتادليل علا  سساالمية املباادهن، 

سايا لتحقيا  مبادهن سالطة األماة. وخصص فصال كامال يف كتاب  عن الشو إ ابعتبا ظا  كنا هنسا
ولكنا  يف ذات الوقاات نعاال اهلتازاحل ابلشااريعة اإلسااالمية هنماارا هزماا للحكاام اإلسااالمي و فاات 
القااوانمل الوحاااعية وحلكااام ببطالاااا، وماااع هنم ظااا ا مل يكاان هنمااارا نديااادا مهاال ماااا ناااا  يف مقالاااة 

فاع عان اهلتازاحل ابلشاريعة الشي  البنا املشا  سليهاا ساابقا، سه هنم عباد القاا   عاو ة سا  يف الاد
وبطااالم القااوانمل الوحااعية منحاا  ندياادا حلاامل  سااا   عاان ماان ميلااك احلكاام؟ وكاناات سنابتاا  
عل  ذلك هنم احلكم هلل خال  السموات واأل   والناس وحلاكمهم.   انتقل من ذلاك ليقاو  

قرا ياااة، هنم هللا  عااااا قاااد نعااال للبشااار اخلالفاااة،   فصااال القاااو  يف الفااار  بااامل اإلساااالحل والدمي
منتهيا لنفص الرهن  ال   انته  سلي  املو و  ، من هنم هللا ال   ميلك سلطة احلكم حلقيقة قد 
حلااد  ساالطة كاال ماان احلكومااة املساالمة واحملكااوممل، سذ لاايص صاام سه اهلتاازاحل شحلكاااحل الشااريعة 
يف وعدحل اخلرو  عن حلدو ظا، خبال  الدميقرا ية ال ربية الاد يكاوم للبشار فيهاا حلرياة مطلقاة 

 التشريع. 

ويف املرحللاااة الهانياااة خلصااات فكااارة حلاكمياااة هللا مااان كااال ماااا يشاااوهبا، وهنصااابحت عقيااادة 
 اساا ة يف فكاار اإلساااالميمل يف مصاار و ريظاااا. ويف ظاا ا املرحللاااة  هاار  طاااو  نديااد يف  نااااو  
الق اااية. فمااان رحلياااة اسااات دمت كلماااة احلاكمياااة كمصاااطلح ندياااد يف الل اااة العربياااة مااارا   

للتشريع يف الدولة كما داع يف ال رب. ومن نانق كخار نعلات احلاكمياة  ملفهوحل احل  املطل 
هنمارا خالصااا هلل  عااا ه ينازعاا  فيهاا هنحلااد، ونعال ماان دارائط اإلسااالحل هنم يعان  الناااس هباا ا 

وقاد كاام سايد قطاق  احلاكمية هلل هب ا املفهوحل، وزعم هنم من ه يسلم ب لك فهو  ري مسلم. 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.sudansite.net/index.php/بحوث-عامة/بحوث-نظريات-الحاكمية-في-الفكر-الإسلامي.html#_ftn63#_ftn63


ة هللا، وكانااات حماااو ا هنساسااايا يف فكااارا وكتبااا ، وقاااد هندااااعها مااان هنداااهر مااان ر إ ابااادهن حلاكميااا
ونشرظا بقلما  األ   املاؤ ر، وااا هقاي بساببها مان ساجن و  احيات، حلاد هننا  حاح  حبيا ا  
يف سبيلها وهنعدحل بسبق هنفكاا ا. ونساتهل فكارا عان احلاكمياة هبا ا اهقتبااس مان موساوعت  يف 

احلكااام سه هلل . هنمااار هنه  عبااادوا سه سايا . ذلاااك  اااال  القااارهنم يف  فساااريا لقاااو  هللا  عااااا  سم 
 (، سذ يقو   40الدين القيم ولكن هنكهر الناس ه يعلموم   )سو ة يوس   

 سم احلكم ه يكوم سه هلل. فهو مقصاو  عليا  سابحان  حبكام هنلوظيتا ؛ سذ احلاكمياة مان 
ص هنلوظيتا ؛ ساوا  خصائص األلوظية . من ا ع  احل  فيهاا فقاد رزع هللا سابحان  هنوا خصاائ

ا ع  ظ ا احل  فر  هنو  بقة هنو حلازب هنو ظيهاة هنو هنماة هنو النااس عيعاا يف صاو ة منظماة عاملياة 
. ومن رزع هللا سبحان  هنوا خصائص هنلوظيتا  وا عاظاا فقاد كفار ابهلل كفارا بواحلاا ، يصابح با   

 كفرا من املعلوحل من الدين ابل رو ة ، حلد حبكم ظ ا النص وحلدا   

ا احل  ه يكوم بصو ة واحلدة ظي الاظ هار  املادعي مان  ائارة الادين القايم ، وا عا  ظ 
فلااايص مااان ال ااارو   هنم يقو  ماااا  -سااابحان   -ووعلااا  منازعاااا هلل يف هنوا خصاااائص هنلوظيتااا  

علمااات لكااام مااان سلااا   اااري  ؛ هنو يقاااو  هنر  بكااام األعلااا  ، كماااا قاصاااا فرعاااوم نهااارة . ولكنااا  
اجاار  هنم ينحااي دااريعة هللا عاان احلاكميااة ؛ ويسااتمد القااوانمل ياادعي ظاا ا احلاا  وينااازع هللا فياا  

من مصد  كخر . واجر  هنم يقر  هنم اجلهة الظ متلك احلاكمياة ، هن  الاظ  كاوم ظاي مصاد  
الساالطات ، نهااة هنخاارإ  ااري هللا ساابحان  . . ولااو كااام ظااو جممااوع األمااة هنو جممااوع البشاارية 

 .[64]  

   

الساالطة التشاريعية، ولكناا  فيمااا  لعال ماان الواحااح هنم سايد قطااق ظنااا يقصاد ابحلاكميااة 
 يبدو يقصد ابلتشريع معىن هنوسع من جمر  سن القوانمل، يقو   
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كمااا ظااو   -فنباامّل هنم التشااريع ه ينحصاار فقااط يف األحلكاااحل القانونيااة  وه بااد هنم نبااا   
فالتصاااو ات واملنااااظ ، والقااايم واملاااوازيمل،  -املفهاااوحل ال اااي  يف األذظاااام الياااوحل لكلماااة الشاااريعة 

  [65]والعا ات والتقاليد ... كلها  شريع خي ع األفرا  ل  ط . 

   

وت  التسااات  عاان  و  البشاار يف مهاال ظاا ا النظاااحل، فيجيااق ساايد ابلتفرياا  باامل مصااد  
 السلطة ال   ظو هللا سبحان ، وبمل مزاولة السلطة الظ ظي بيد البشر، وذلك حلمل يقو   

يف النظاحل اإلسالمي ظي الظ هتاا  احلااكم فتعطيا  دارعية مزاولاة احلكام بشاريعة   واألمة
هللا ؛ ولكنهاا ليسات ظاي مصاد  احلاكمياة الاظ  عطاي القاانوم دارعيت  . س اا مصاد  احلاكميااة 
ظو هللا . وكهريوم حلد من الباحلهمل املسلممل خيلطوم بمل مزاولة السلطة وبمل مصاد  السالطة 

م ه ميلكوم حل  احلاكمية س ا ميلك  هللا وحلدا . والناس س ا يزاولوم  طبي  ما . فالناس أملته
داارع  هللا بسااالطان  ، هنماااا ماااا مل يشاارع  هللا فاااال سااالطام لااا  وه داارعية ، وماااا هنناااز  هللا بااا  مااان 

  [66]سلطام . 

   

 احلاكمية يف امليزام 

يصال البحاب سهم سا حماولاة متحايص احلقيقاة عان احلاكمياة، بعاد ظا ا العار  السااب  
لتطو  فكرة احلاكمية يف ال رب، ومفاظيم املسلممل املتقدممل للسالطة و صاو اهتم صاا، ومفااظيم 

عاصااارين لق ااية احلاكمياااة حلسااق مفهومهاااا املعاصااار. ولعلاا  قاااد  بيناات مااان ذلاااك املساالممل امل
 العر  جمموعة من احلقائ  ميكن سعاصا فيما ت   

هنوه  هنم مفهاااوحل احلاكمياااة يف ال ااارب لااا   ههت كهااارية، مر بطاااة ابلظااارو  الاااظ نشاااأت 
وقاااد هتااااوت فكااارة فيهاااا نظرايهتاااا، وه  نفاااك عااان مبااادهن قومياااة الدولاااة ومبااادهن وحاااعية القاااوانمل. 
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احلاكمياة املهالياة التقليدياة الاظ  راظاا سالطة مركزياة علياا مطلقاة، بسابق التطاو ات الواقعياة الااظ 
 ااريت ماان  بيعااة الدولااة املعاصاارة، وهناتحلاات لعااد  كبااري ماان املؤسسااات هنم  كااوم لكاال منهااا 

 سلطة عليا يف حلدو   ائرهتا. 

عاااة السااالطة يف الدولاااة، وعاااربوا عنهاااا رنياااا  قااادحل املسااالموم املتقااادموم  صاااو اهتم عااان  بي
اصااطلحاهتم، ولكااانهم مل يسااات دموا كلماااة احلاكمياااة يف  عباارياهتم. ومااان املمكااان وناااو  بعااات 

خبصاائص   سدا ات يف كتاابهتم فريبة من اللمفاظيم املعاصرة للحاكمية، من مهال وصا  امللاك
 العموحل والعلو حبيب  ه يكوم فو  يدا يد . 

ال اااارب للحاكميااااة للمساااالممل املعاصاااارين، لكاااانهم اختلفااااوا يف  رلهااااا  انتقلاااات  صااااو ات
حلقيقة احلاكمية يف اإلسالحل. فمانهم مان هنلصا  ابإلساالحل شنا  مناصار ملبادهن احلاكمياة الشاعبية، 
ذاظبامل سا أتكيااد مباادهن ساالطة األمااة وحلقهااا يف الشااو إ يف دااؤوم احلكاام، ماان اختيااا  احلاااكم 

نهم من  هنإ هنم احلاكمياة ه  كاوم للبشار بال خياتص وعزل  و ري ذلك من القرا ات العامة. وم
 هبا هللا عز ونل. 

وابمعاااام النظااار يف ظااا ا اهختالفاااات بااامل املسااالممل املعاصااارين يف مكاناااة احلاكمياااة يف 
اإلسااااالحل، ه يباااادو هنم الساااابق يف ذلااااك اخااااتالفهم يف  فسااااري اإلسااااالحل ويف  فاصاااايل نظاماااا  

اهخااااتال  ظااااو فهمهاااام و صااااو ظم ملعااااىن السياسااااي. باااال يباااادو هنم الساااابق الرئيسااااي يف ظاااا ا 
احلاكمية. ذلك هنم احلاكمية يف ال ارب نفسا  صاا مادلوهت كهارية، وقاد هنخا  كال مفكار مسالم 
معاصر اا  صو ا هنن  حلقيقة احلاكمية. ويف ااية املطا  ه هد املر  بمل املسلممل املعاصر مثاة 

قاااار اباااادهن لكاااايم الشااااريعة اخااااتال  ياااا كر يف فهمهاااام للنظاااااحل السياسااااي اإلسااااالمي. فالكاااال ي
 اإلسالمية يف الدولة املسلمة، والكل يؤمن ب رو ة الشو إ وحل  احملكموممل فيها. 

ويف حااو  ذلااك ه بااد ماان التقرياار هنم الفكاارة الشااائعة ماان هنم احلاكميااة هلل  عاااا ليساات 
ا  هباا سه عبا ة عامة لتا  سا نوع من التفصيل. هنو من املمكن القو  هناا  كلمة حل   قد يار 

اب ل سم قصد منها نفي كل حلكم هنو حلاكمية للبشر، مهل ماا وصا  با  علاي بان هن   الاق 
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 حااا  هللا عنااا  قاااو  اخلاااوا   هنم )ه حلكااام سه هلل( حلااامل نفاااوا فكااارة التحكااايم. ولقاااد  بااامل يف 
ابهقاارا    -مااع منا ا اا  حباكميااة هللا  عااا.  -عاار  فكاار املااو و   الساااب ، كياا  هنناا  احااطر

ة حمادو ة، هن اظاا احلاكمياة الشاعبية املقيادة. وكا لك يت اح هنم سايد قطاق قادحل للبشر حباكمي
حماولااة لتفصاايل  هنياا ، ابلتمييااز باامل مااا هن اااا مصااد  الساالطة الاا   ظااو هللا  عاااا، وباامل مزاولااة 

 السلطة الظ ه بد هنم  كوم بيد البشر. 

بق وظكاااا ا يباااادو ماااان ذلااااك هنم اسااااتعما  مصااااطلح احلاكميااااة ال اااار  املعاصاااار ظااااو ساااا
املشكلة. فهل يصلح ظ ا املصطلح للتعبري عن نظاحل اإلسالحل، هنحل هنن  ينب ي  رحل  ابلكلياة؟ ه 
دااك هنم مصااطلحات املساالممل املتقاادممل كاناات كافيااة للتعبااري عاان  فاصاايل النظاااحل السياسااي 
اإلسااالمي. فماان رحليااة ظناااغ الربوبيااة واأللوظيااة، وظااي بااال دااك خاصااة ابهلل  عاااا. و شاامل 

ال  احلال  ولر  احلراحل، وظو هنمر واحح معرو  بّين  احلاديب الا    واا النما   الربوبية سحل
عاان عااد  باان حلاااأ قااا    هن ياات الناا  صاال  هللا علياا  وساالم ويف عنقااي صااليق ماان ذظااق . 
فقااا    ) مااا ظاا ا اي عااد  ا اار  عنااك ظاا ا الااو ن ( و عتاا  يقاارهن يف سااو ة ] باارا ة [   اهاا وا 

من  وم هللا واملسيح ابن مر      قا    ) هنما سام مل يكوناوا يعبادوام  هنحلبا ظم و ظباام هن اباب
ولكاانهم كااانوا سذا هنحللااوا صاام داايها اسااتحلوا وسذا حلرمااوا علاايهم داايها حلرمااوا. وماان رحليااة ظناااغ 
امللك وظو سلطة بشارية، و كاوم خالفاة سذا  قيادت ابلشاريعة اإلساالمية كماا  قادحل يف  عريا  

 ستعما  ظ ا املصطلحات اإلسالمية ليص في  لبص وه  مو . ابن خلدوم الساب . فا

لكن استعما  مصطلح احلاكمية ال ربية املعاصر في  لابص وفيا   ماو . فإماا هنم يطار  
ابلكلياة وه يساتعمل ويكتفا  ابملصاطلحات اإلساالمية. هنو يساتعمل اساتعماه  اري  قيا ، ماع 

 ناس يف لبص هنو  مو .  عري  املعىن املقصو  ب   عريفا كامال ه يوقع ال
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[21]  W. J. Rees ،‘The Theory of Sovereignty 

Restated' ،in Stankiewicz ،op. cit. ،pp. 209 -40 . 

 ، .Stankiewicz ،op. citانظر   [22]

املقدماااة، عباااد الااارفن بااان خلااادوم، لقيااا  عباااد الواحلاااد وايف، القااااظرة، الطبعاااة   [23]
 . 574ص  2،   1980الهالهة، 

 . 578 - 576ص  2نفص املصد      [24]

 . 5، ص 1973األحلكاحل السلطانية، هنبو احلسن املاو   ، القاظرة،   [25]

لقيا  مصاطفي  ياق الب اا،   ، ا اعيل هنبو عبد هللا الب ا  ،اجلامع الصحيح  [26]
؛ صحيح مسالم، مسالم بان احلجاا ، لقيا  حمماد فاؤا  1273ص  3   1987بريوت، 

 . 1473ص  3عبد الباقي، بريوت،   

، 1964اإلرفااة يف معااامل اخلالفااة، هنفااد باان عبااد هللا القلقسااند ، الكوياات،   [27]
 . 17ص 

 . 552ص  2الفتاوإ الكربإ، ابن  يمية،  ا  املعرفة، بريوت،     [28]

 . 115، ص1978يا، بريوت، هنبو احلسن املاو   ، ا ب الدين والدن  [29]

در  املقاصد يف علام الكاالحل، لنمااحل ساعد الادين بان عباد هللا التفتاازاين ،  ا    [30]
 . 272  ص 2،   1981عمانية، املعا   الن
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 ياااث األماام يف التياااث الظلاام، هنبااو املعااا. عبااد هللا اجلااوي ، لقياا  فااؤا  عبااد   [31]
 . 9، ص  1979مصطف  حللمي، اهسكند ية   ا  الدعوة، املنعم و 

ر  دااار  األصاااو  اخلمساااة، للقاحااا  عباااد اجلباااا  بااان هنفاااد، لقيااا  عباااد الكااا  [32]
 . 750عهمام، القاظرة، ص 

 .  84 - 90هنجلوي ، املصد  الساب ، ص   [33]

داار  املقاصااد يف علاام الكااالحل، سااعد الاادين التفتااازاين،  ا  املعااا   النعمانيااة    [34]
 . 272ص  2،   1981ابكستام، 

، Berksملعرفااااة  رعااااة حلياااااة رماااا  كمااااا  وفكاااارا يف املصااااا   النكيااااة انظاااار   [35]
Niazi ،The Development of Secularism in Turkey ،

Montreal ،1969 ،p. 209 . 

يف نريادة  1878 /20/7مقا  رما  كماا  بعناوام  ودااو ظم  منشاو  يف   [36]
 احلرية. 

يف نرياادة  8/7/1872مقااا  رماا  كمااا  بعنااوام حلقااو  األمااة منشااو  يف   [37]
 احلرية. 

، منعااة يف كتاااب 1911مقاااهت سياسااية وهن بيااة، رماا  كمااا ، اسااطنبو ،   [38]
Berks ،Niazi ،The Development of Secularism in 

Turkey ،p. 211 . 

 . 1/8/1869منشو  يف نريدة علوحل يف   [39]
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ملقااا  سا اإلجنليزيااة الكا ااق اإلجنليااز  املساالم حممااد ةاادوغ بكهااا  نشاار  اارنم ا  [40]
 Islamic Culture ،Hayderabad Deccan ،no 1 ،Janيف جملة 

1927 ،pp. 111-135 . 

 . 112نفص املصد  ص   [41]

 . 214نفص املصد  ص   [42]

 J. S. M. Baljon ،The Reformsمن  ساالة لا  منشاو ة يف   [43]

and Religious Ideas of Sir Sayyid Ahmad Khan ،
Leiden ،1949 ،p. 14 . 

[44]  S. Khuda Bukhsh ،Essays Indian and 

Islamic ،London ،1912 ،pp. 25 -55 . 

 Afzal Iqbal ed ،.Selected Writings andهننظار   [45]

Speeches of Maulana Mohamed Ali ،Lahore ،1969 ،
II ،p. 37 . 

[46]  Iqbal Muhammad ،The Reconstruction of 

Religious Thought ،Lahore ،1954 ،p .146 . 

نظرياااة اإلساااالحل وظديااا  يف السياساااة والقاااانوم والدساااتو ، اباااواألعل  املاااو و  ،   [47]
 . 27و 23، ص 1969مؤسسة الرسالة، بريوت، 

 .. 31نفص املصد  ص   [48]
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 . 252نفص املصد  ص   [49]

 . 259؛ ص 51-48نفص املصد  ص   [50]

 . 35نفص املصد  ص   [51]

[52]  Ahmad Sakka ،De La Soueraineté dans le 

Droit Public Musliman Sunnite (Paris ،1917 .) 

 . 21-19نفص املصد  ص   [53]

 و بع مرا ا ..  1922صد  الكتاب هنو  مرة عاحل   [54]

، 1988اخلالفة، الشي  حممد  دايد  حاا، القااظرة  الزظارا  لنعاالحل العار ،   [55]
 . 9ص 

 . 23-21نفص املصد    [56]

، 187ص  5،   ظ  1328 فساااري املناااا ، الشاااي   دااايد  حاااا، القااااظرة،   [57]
195-201 . 

 . 154-149ص   5نفص املصد      [58]

يف مؤمتر  لبة اإلخوام املسلممل، حلسن البنا، يف جمموعة  سائل البنا، بريوت،   [59]
 . 160، ص 1981
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، 1981 سالة املؤمتر اخلامص، حلسن البنا، يف جمموعة  سائل البنا، باريوت،   [60]
 . 138ص 

، ص 1981نظااااحل احلكااام، حلسااان البناااا، يف جمموعاااة  ساااائل البناااا، باااريوت،   [61]
328 . 

 . 355، ص 1997 واقعنا املعاصر، حممد قطق،  ا  الشرو ،  [62]

اإلساااالحل وهنزحااااعنا السياساااية، عباااد القاااد  عاااو ة، باااريوت، مؤسساااة الرساااالة،   [63]
1986 . 

ص  7،   1971يف  ااااال  القااااركم، ساااايد قطااااق، بااااريوت،  ا  الشاااارو ،   [64]
725 . 

 . 119، ص 1983معامل يف الطري ، سيد قطق، بريوت،  ا  الشرو ،   [65]

ص  7،   1971يف  ااااال  القااااركم، ساااايد قطااااق، بااااريوت،  ا  الشاااارو ،   [66]
725 . 
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