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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 مـــيدـقت

 أنبيائه خاتم عىل والسالم والصالة ، العاملني رب هلل احلمد

 هداه تبع ومن وصحبه آله وعىل ، اهلل عبد بن حممد سيدنا ورسله

 .الدين يوم إىل

 د:ـوبع

ا تطور قد الدول مفهوم أن شك فال  العصور عرب كبرًيا تطوًر

 عرب الناس وأحوال واملكان الزمان طبيعة اقتضته ما وفق

 حيدد مل أنه احلنيف ديننا عظمة من وأن ، اإلنساين تارخيهم

ا الدولة لبناء ا نظاًم ا أو ثابتً ا قالبً  باب فتح إنام ، جامًد

ا ذلك يف الرشعية السياسة  مصالح تقتضيه ما وفق واسًع

 . والعباد البالد

 عنارص حددوا قد قدياًم  االجتامع وعلامء املؤرخون كان وإذا

 فإن ، احلاكمة والسلطة والشعب األرض بأهنا الدولة بناء
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 ذلك إىل يضيفوا أن اقتضت قد احلديث العرص مقتضيات

- اجلامعات من مجاعة أي تدعي ال حتى ، الدولية الرشعية

 .دولة أهنا -األرض من قطعة عىل تسيطر متطرفة أو انفصالية

 املحاور صدارة يف بنائها وتطور الدولة مفهوم حمور كان وقد

 املنعقد اإلسالمية للشئون األعىل املجلس مؤمتر تناوهلا التي

-11 املوافق هـ1441 رجب 11 -11 من الفرتة يف بالقاهرة

 يف وأثره املواطنة عقد":  عنوان حتت م1211 فرباير 11

 توصياته تضمنت وقد ، "والعاملي املجتمعي السالم حتقيق

  : وهي ، املحور هذا حول هامة نقاط مخس

 وأن ، متطور مرن مفهوم الدولة مفهوم أن عىل التأكيد -1

 وفرضه معني تارخيي أنموذج يف الدولة مفهوم حرص حماولة

ا ا نمطً ا أو ثابتً ا قالبً  واجلمود التحجر غاية يعني إنام جامًد

 حلركة شلاًل  يشكل بام ، الزمن عجلة اجتاه عكس والوقوف

 .كونه يف اهلل سنة فالتطور ، احلياة
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 الزمان بتغري تتغري قد الفتوى أن يقررون العلامء كان إذا -1

 جمال هو لذلك األرحب املجال فإن؛  احلال أو املكان أو

 . اإلدارة ونظم الدول بناء يف الرشعية السياسة

 الترصف من األمر لويل الرشيف الرشع أتاحه ما أن -1

 املرونة شديد باب الثوابت عىل احلفاظ ضوء يف الوالية بحكم

 حتقيق عىل وحرصه الرشيف، الرشع عظمة عن ينبئ ، والسعة

 فثمة الراجحة املصلحة تكون فحيث ، والعباد البالد مصالح

 . احلنيف اهلل رشع

 التنظري يتجاوز ، اإلسالم يف أصيل مصطلح املواطنة أن -4

 إقصاء ال احلقيقية املواطنة وأن ، عميل سلوك إىل الفلسفي

 اإلسالمي فالفكر ، املواطنني بني فيها تفريق وال ، معها

 مواطنة عىل قائمة حضارات نبني أن وجتاربه بثرائه يضمن

 . العرق أو اللون أو العقيدة عن النظر بغض حقيقية

 أمان صمـام هي ةـالوطني ةـالدول أن عىل دـالتأكي -5

 ةـاملواطن وترسيخ قـحتقي عىل العمل وأن مجيعها، املجتمعات
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 الدولة بناء وأن ، الوقت واجب الشاملة واإلجيابية التفاعلية

 لكل والتصدي ، ووطني ديني واجب اـعليه اظـواحلف

 لتحقيق ووطنية دينية رضورة زعزعتها أو هدمها حماوالت

  . حياهتم واستقرار وأماهنم الناس أمن

 التي البحوث أهم من نخبة الكتاب هذا يف نقدم أن ويرسنا   

 بنائها ونظم وتطورها الدولة مفهوم حول املؤمتر هلذا قدمت

 النبي ترصفات عن بمبحث مشاركتي مع ، العصور عرب

 ذلك أن مؤكدين ، الدولة شئون يف( وسلم عليه اهلل صىل)

ا يعد ا أمًر  هلا روجت التي اخلاطئة املفاهيم لتصحيح هاًم

 أو ، الدولة مفهوم حول واملتطرفة اإلرهابية اجلامعات بعض

ا فرضها حماولتها ا نمطً  هذه حماولة أو ، الدولة لبناء ثابتً

 سياقها يف ظروفها هلا كان مفاهيم استنساخ اجلامعات

 أكان سواء ، ومكاهنا زماهنا غري عىل فرضها وحماولة التارخيي

 مما ، فهم وسوء جهالة عن أم ، طوية وسوء قصد عن ذلك
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 اإلرهابيني أباطيل وتفنيد ، اجلاهل لتعليم البيان يتطلب

 الدين عىل رهمـوخط مـوزيفه مـزيغه انـوبي،  رفنيـواملتط

 .والدولة

 .واملستعان املوفق وهو القصد وراء من واهلل

 

 أ.د/ حممد خمتار مجعة                          
 وزير األوقاف                        

 رئيس اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية                          
 وعضو جممع البحوث اإلسالمية                            

 باألزهر الشريف                         
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 مفهوم الدولة وتطورها
 

 املستشار الدكتور
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 مفهوم الدولة وتطورها
 

وتطورت عرب القرون حتى وصلت ملفهوم فكرة الدولة نشأت 

؛ حيث إن مفهوم الدولة مل  وقد مرت بعدة مراحل،  الدولة احلديثة

، بل هو ثمرة لتاريخ طويل لتطور  ة وضحاهايتشّكل بني عشيَّ 

 املجتمعات اإلنسانية عرب العصور املختلفة.

وقد كان للدولة عرب العصور السابقة عدة مسميات خمتلفة، 

 مثل: اإلمرباطورية
(1)

، والسلطنة
 (2)

، وكانت يف بعض  ، واململكة

كم باسم الدين ، ففي بعض عصور الدولة الفرعونية  األحيان حتح

، ومل تعرف الدولة  هو اإلله -يف منظورهم -كان امللك الفرعوين 

                                                           

اطحوِرّية تعني: السلطة أو القوة1) : جمموعة  اإلمرباطورية هي ا، وسياسي   ( اإلْمرِبَ

كِمت من قبل عاهل  دت وحح حِّ كبرية من الدول واألقاليم والشعوب التي وح

 . https://ar.wikipedia.org/wiki/)إمرباطور(.املصدر: ويكيبيديا  

( السلطنة أو النظام السلطاين نظام حكم يكون فيه السلطان عىل رأس الدولة، 1)

، يمتدُّ عادة إىل وفاة السلطان  فيه غالًبا ما يكون لفرتة طويلة ويتميز بأن احلكم

عىل مفهومني  وتقوم الدولة السلطانية ،وينتقل منه بالوراثة إىل ويل عهده 

، وما حيكم العالقة بينهام هو مبدأ "الرعية"و "الراعي":  مركزيني مها

 . https://ar.wikipedia.org/wiki/ويكيبيديا   "التملك"
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آنذاك نظام الفصل بني السلطات، بل عرفت نظام جتميع السلطات 

، والقايض األول،  ، فهو املرشع األول بيد امللك عىل أساس ديني

 وقائد اجليش.

،  ألمر يف ظل نظام دولة املدينة يف اليونان القديمةثم تطور ا

وذلك عن طريق العشائر القبلية التي اختذت مساحة جغرافية 

للعيش فيها، لكل قبيلة منها رئيس يدير شئوهنا مع استشارة 

عت هذه القبائل يف ظل  شيوخها للذود عن أمن القبيلة ، ثم جَتمَّ

؛ حيث  "دولة املدينةنظام "مساحة جغرافية أكرب أحطلق عليها 

الوطنية ، وظهرت فكرة  جيمعها عادات وتقاليد من أصل مشرتك

، وهم "املواطنون األحرار"طبقة اسم  اإلقليمية عن طريق إطالق

 . ويتميزون باحلقوق (أثينا)ولدوا ونشأوا يف دولة   الذين

 منهم: ، فةـرون وفالسـديم مفكـوقد ظهر يف اليونان الق

الدولة املثالية -يف حماورته األوىل حتدث  حيث"أفالطون"
(1)

 عن  -

                                                           

، وما بعدها 7: أْحد املنياوي ، ص ، إعداد"املدينة الفاضلة "مجهورية أفالطون  (1)

 بترصف . ،دار الكتاب العريب : ط 
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مها إىل وظيفة احلكم واألمور السياسية، ف،  تقسيم الوظائف قسَّ

وهي أخطر طبقة يتم اختيارها من الطبقة الثانية التي تتوىل الدفاع 

ة ـ، ووظيفة الدفاع عن الدولة التي تقوم هبا طبق عن الدولة

وأصحاب ، ووظيفة اإلنتاج التي يقوم هبا طبقة العامل  املحاربني

قد تتلمذ عىل يد أستاذه أفالطون يف ف "أرسطو"، أما تلميذه  احلرف

فريجع إليه الفضل يف  ،معهد اللوقيون بأثينا قرابة العرشين عاًما

إرساء مبدأ الفصل بني السلطات؛ حيث يرى توزيعها عىل ثالث 

ة العمومية أو السلطة الترشيعية، ، هي: اجلمعي هيئات أو سلطات

، والفرق بني  ، واهليئة القضائية وهيئة احلكام أو السلطة التنفيذية

أن أفالطون كان ينشد مثالية الدولة  : فكر أفالطون وفكر أرسطو

؛ ألنه كان من أرسة أرستقراطية، بينام   من الناحية النظرية املجردة

كان ينحدر من أرسة متوسطة، تلميذه أرسطو كان أكثر واقعية؛ ألنه 

وكان يعمل ووالده من قبل يف خدمة بيت امللك املقدوين، وكان 

 حيتك بجميع طبقات املواطنني.

 ، هي: العرص امللكي لروما ت روما القديمة بثالثة عصورمرّ قد و   
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، وعرص اإلمرباطورية  والعرص اجلمهوري لروما القديمة ، القديمة

مرسح احلياة السياسية توزيع السلطات عىل ، وظهر عىل  الرومانية

، ففي العرص امللكي  عدة أجهزة يف كل عرص من العصور الثالثة

لروما القديمة كانت السلطة تتوزع بني امللك وجملس الشيوخ 

، ويف العرص اجلمهوري لروما القديمة كانت  وجملس الشعب

السلطات تتوزع عىل احلكام اجلمهوريني وجملس الشيوخ 

ع عن احلكام اجلمهوريني عدة مناصب، ،  الشعبيةجالس وامل وتفرَّ

الذي كان يامرس السلطة  "الربيوتر"منها: احلاكم القضائي أو 

ام األسواق الذين يامرسون بعض مظاهر السلطة  القضائية، ثم حكَّ

التنفيذية يف احلفاظ عىل األمن والنظام وتوفري السكينة للمدينة، ثم 

إليهم ممارسة مهام وزارة املالية كجهة رقابية،  املحققون الذين يعهد 

ثم حاكم اإلحصاء الذي كان يقوم بمهام وزارة السكان، وحفظ 

األمن العام واآلداب العامة، وإعداد القوائم االنتخابية للمجالس 

الشعبية، ثم الدكتاتور الذي يامرس سلطاته فقط يف ظل الظروف 

نْ  َلني اللذين حالَّ حمل امللك يف االستثنائية وحالة الرضورة، ثم القح صح
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اإلمرباطورية  –ويف عرص اإلمرباطورية الرومانية ،  ممارسة السلطة

كانت مجيع السلطات يف يد  – السفىل العليا واإلمرباطورية

 اإلمرباطور. 

ويف تطور عرب الزمن سيطرت السلطة الدينية عىل أوروبا،       

وانتهت يف عام ، فانترشت احلروب الدينية ملدة ثالثني عاًما 

"وستفاليا"م بتوقيع اتفاقية 1441
(1) 

ا  ، يف أوروبا واضعة حد 

فاصاًل  للحرب الدينية والرصاع عىل احلكم؛ وذلك بإنشاء نظام 

رف باسم الدولة احلديثة ، وهو  جديد ألصول الدولة يف أوروبا عح

أول اّتفاق دبلومايّس يف العصور احلديثة أرسى يف أوروبا الوسطى 

مفهوم  وهبذه املثابة يعترب ، نظاًما جديًدا مبني ا عىل مبدأ سيادة الّدول

                                                           

هو اسم عام  1441أكتوبر  14و 1441يناير  12صلح وستفاليا الذي تم يف ( 1)

يطلق عىل سلسلة من املعاهدات دارت املفاوضات بشأهنا يف مدينتي مونسرت 

وقد أهنت هذه املعاهدات حرب األعوام  ، وستفاليا بأملانياوأوزنابروك يف 

، ووقعها مندوبون عن اإلمرباطورية الرومانية،  الثامنني وحرب األعوام الثالثني

 بترصف.  )موقع املعرفة( وسويرسا. ، وهولندا،  ، والسويد وفرنسا

                                                                          https://www.marefa.org 
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، والتي شّكلت  "وستفاليا"نشأة الدولة احلديثة يف أعقاب مؤمتر 

 اللبنة األوىل يف بنيان النظام الدويل احلايل. 
 

  ، واألركان املكونة هلا: تعريف الدولة مبفهومها احلديث -
الدولة يف مفهومها احلديث تعني: جمموعة من األفراد يعيشون 

نشاطهم عىل إقليم جغرايف معني، ، ويامرسون  االستقرار عىل وجه

لتنظيم قانون حمدد -وهم بصدد ممارسة نشاطهم -وخيضعون 
(1)

 ،

،  : )السكان ، هي رـوبالتايل فإن الدولة تتكون من ثالثة عناص

تفنى الدولة أو وقد ،  ، والسلطة السياسية ذات السيادة( واإلقليم

تزول بزوال أحد عنارصها الثالثة السابق ذكرها
(2)

وبيان هذه ، 

  : العنارص فيام ييل

انونية وجود ـيستلزم لقيام الدولة من الناحية الق :السكان -1

العدد قد خيتلف من جمتمع آلخر، ، وهذا  األفراد دد منـع

                                                           

( يراجع كتابنا: العلوم السياسية وقضايا السياسة واملجتمع يف إطار حقوق 1)

 م.1224وما بعدها ، ط  44اإلنسان، ص 

َحْييِلّ ( الِفْقهح اإلسالميُّ وأدلَّتحهح  ، أ. د. َوْهَبة ب1) ط دار  ،4411/ 1،   ن مصطفى الزُّ

ا  –الفكر   دمشق . –سوريَّ
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فهناك عدٌد من الدول يبلغ عدد سكاهنا املاليني، وهناك عدٌد من 

، ومن ثمَّ فال  الدول يقل فيها عدد السكان بشكل ملحوظ

يشرتط أن يكون هناك عدد معني من السكان ، وإنام يكفي أن 

توجد جمموعة من األفراد جيمع بينهم رابٌط من االنسجام 

 والوحدة. 

يف:  أمر مادي يتمثل:  مها، ويقوم جمتمع السكان عىل أمرين 

، أو املصالح، أو التقاليد  ، أو العادات أو الدين ، اجلنس، أو اللغة

وأمر معنوي أو روحي يتمثل يف الرغبات املتبادلة بني  ، املشرتكة

ويف مجيع األحوال  ، يف حياة مشرتكة مًعاأفراد املجتمع يف العيش 

يستلزم أن تكون هناك أهداف حمددة تربط بني أفراد الشعب 

ويفّرق عادة ، ، وآمال معينة يسعون لبلوغها يسعون إىل حتقيقهاو

: فمدلول الشعب ينطوي عىل  سكانالشعب وال بني مدلويل

 :، أما املفهوم االجتامعي للشعب فيعني وسيايسمفهومني اجتامعي 

ون ـ، ويتمتع ون عىل إقليم الدولةـة من األفراد يقيمـأنه جمموع

، أما مدلول  للدولة ون، وهؤالء هم الرعايا الوطني بجنسيتها
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فإنه ال يعني مجيع األفراد الذين ينتمون  :الشعب بمفهومه السيايس

، وإنام األشخاص الذين يتمتعون باحلقوق  إىل جنسية الدولة

، وحق تويل الوظائف  ، مثل: حق املشاركة السياسية السياسية

 ، فهؤالء فقط يشملهم مدلول الشعب بمفهومه السيايس.  العامة

؛ إذ يعني  شعبأما مدلول السكان فهو أوسع نطاًقا من مدلول ال    

كانوا أ، سواء  مدلول السكان مجيع من يقيمون عىل إقليم الدولة

من رعايا هذه الدولة الوطنيني أم من األجانب الذين ال ينتمون 

 .  ، وال تربطهم هبا سوى رابطة اإلقامة جلنسيتها

ة ـية الالزمـيعترب عنرص اإلقليم من العنارص األساس :إلقليما -1

استقرار مجاعة من السكان يف  :، وهو يعني الدولة كوينـلت

، وكام أن عدد  إقليم معني عىل وجه الدوام واالستقرار

فكذلك  -كثر أم قل -السكان قد يتفاوت من جمتمع آلخر 

جمتمع آلخر  من الشأن بالنسبة لعنرص اإلقليم قد يتفاوت

 ضيًقا أو اتساًعا. 

ا ال  الدولةزًما لتكوين وال شك أن عنرص اإلقليم يمثل ركنًا جوهري 
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النطاق  ؛ إذ إن اإلقليم هو واستقالل ممارستها لسلطتها السياسية

 الذي تبارش فيه الدولة سلطاهتا السياسية.

،  بـومفهوم إقليم الدولة ال يقترص عىل اإلقليم األريض فحس   

: اإلقليم  ، وإنام يتشكل إقليم الدولة من بمعنى األرض اليابسة

اجلوي، واإلقليم املائي، وبيان ذلك عىل النحو األريض، واإلقليم 

 التايل:

ال، ـل: اجلبـ، مث وهو يتحدد بحدود طبيعية :األرضي اإلقليم - 

، أو  أو بحدود صناعية، مثل: األسوار،  ، أو األهنار حارـأو الب

أو  ، ، إىل غري ذلك من العالمات التي تعني هناية اإلقليم األسالك

بحدود منصوص عليها يف دساتري بعض الدول حتدد خطوط 

 ؛ لتعيني احلّد الفاصل بني دولة وأخرى. العرض أو الطول

وهو يشمل كل الفضاء اجلوي الذي يعلو كال   :اإلقليم اجلوي -

، وللدولة أن متارس عىل  من اإلقليم األريض واإلقليم البحري

دون التقيد بارتفاع معني، إقليمها اجلوي والبحري سلطات كاملة 

: أنه ال حيق للدول األخرى  ، أمهها ويرتتب عىل ذلك عدة نتائج
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أن تستخدم املجال اجلوي الفضائي للدولة صاحبة اإلقليم إال 

 . ، واتفاق مع الدولة صاحبة اإلقليم بإذن سابق

، أي: اجلزء الساحيل  وهو يعني البحر اإلقليمي :اإلقليم املائي -

، ويشمل كذلك  البحر املالصقة لشواطئ الدولة الساحليةمن مياه 

، وقد  ، كاألهنار والبحريات الداخلية املياه التي حتدد حدود الدولة

ثار خالف بني الفقهاء حول حتديد نطاق البحر اإلقليمي الذي 

يدخل ضمن إقليم الدولة؟ فذهب البعض إىل أن البحر اإلقليمي 

قذائف املدافع من شواطئ الدولة،  تبلغها ىيتحدد بمسافة آخر مرم

وهي ثالثة أميال تقريًبا، وهو احلد األدنى املتعارف عليه بني الدول، 

وتذهب الدول احلديثة إىل توسيع نطاق حدود البحر اإلقليمي 

 إىل مسافة اثني عرش مياًل يف عرض البحر. وامتداد حدودها
  

 السلطة السياسية ذات السيادة: -1
بل يلزم  ؛ الدولة وجود عنرصي الشعب واإلقليمال يكفي لنشوء 

وجود عنرص ثالث يتمثل يف السلطة ذات  -إىل ما تقدم باإلضافة -

، وعنرص السلطة يعترب القاسم املشرتك لكافة التنظيامت  السيادة
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، والسلطة السياسية يف مفهومها احلديث تستند إىل  السياسية

؛ إذ انتهى عهد  هلذه السلطة، ومن ثمَّ يلزم قبول األفراد  الشعب

السلطة التي تستند يف وجودها ونشأهتا إىل جمرد القوة والقهر، فلقد 

 أدركت الدول أن الشعب هو صاحب السيادة والسلطة.

والسيادة من أهم اخلصائص التي تنفرد هبا الدولة عن باقي     

سيادة داخلية وسيادة  ، وهي األشخاص القانونية املكونة للدولة

فالسيادة الداخلية هي: قدرة الدولة عىل بسط سلطتها  ، رجيةخا

، أما السيادة  عىل كل املقيمني عىل إقليمها من أفراد ومؤسسات

اخلارجية فهي: أن تتعامل الدولة مع باقي الدول عىل أساس 

، األمر الذي جعل  ، وعدم خضوعها ألي سلطة خارجية املساواة

الذي يقوم عليه بنيان القانون  يمن فكرة السيادة العنرص اجلوهر

بل نسبية حيث  ؛ ، عىل أن فكرة سيادة الدولة ليست مطلقة الدويل

 تكون مقيدة باحرتام قواعد القانون الدويل والقانون اإلنساين.

 التمييز بني الدولة واألمة: -
 ، واإلقليم ، الشعب عنارص: الدولة يتحقق بشأهنا ثالثة -1

 ،  فقط انبينام يتحقق بشأن األمة عنرص،  والسلطة ذات السيادة
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 . واإلقليم ، : الشعبمها      

األمة حقيقة اجتامعية تعني: وجود مجاعة كبرية من األفراد  -1

جتمعهم الرغبة يف العيش مًعا يف حياة مشرتكة، فهي وحدة 

نفسية بني األفراد، بينام الدولة حقيقة قانونية تستلزم خضوعها 

 لسلطة سياسية.

 من أهم الوظائف األساسية للدولة:   -
نرش األمن واألمان يف املجتمع: تنّص كافة دساتري العامل عىل  -1

، فال  الدولة نرش األمن واألمان يف املجتمع أنه من بني مهام

يمكن منح هذه املهمة إىل أي مجاعة أخرى وإال اهنارت 

 التي خوهلا هلاالدولة، فللدولة وحدها حق ممارسة السلطة 

 55، حيث نصت املادة  الشعب من أجل ْحاية حقوق اإلنسان

عىل أن احلياة اآلمنة حق لكل إنسان،  (0)من الدستور املرصي

، ولكل مقيم  وتلتزم الدولة بتوفري األمن والطمأنينة ملواطنيها

 .عىل أراضيها

                                                           

 م . 1214دستور عام : ( املقصود بالدستور يف هذا املوضع وما بعده 1)
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: من بني وظائف الدولة ْحاية  ْحاية موارد الدولة الطبيعية -1

، حيث نصَّ  ؛ فهي ملك للشعب الطبيعيةموارد الدولة 

منه عىل أن: موارد الدولة  11الدستور املرصي يف  املادة 

سن  ، تلتزم الدولة باحلفاظ عليها الطبيعية ملك للشعب ، وحح

، ومراعاة حقوق األجيال القادمة  ، وعدم استنزافها استغالهلا

ملصادر ، كام تلتزم الدولة بالعمل عىل االستغالل األمثل  فيها

، وتشجيع البحث  ، وحتفيز االستثامر فيها الطاقة املتجددة

، وتعمل الدولة عىل تشجيع تصنيع املواد  العلمي املتعلق هبا

، وال  ، وزيادة قيمتها املضافة وفًقا للجدوى االقتصادية األولية

جيوز الترصف يف أمالك الدولة العامة، ويكون منح حق 

،  أو التزام املرافق العامة بقانوناستغالل املوارد الطبيعية 

،  وحيدد القانون أحكام الترصف يف أمالك الدولة اخلاصة

 . والقواعد واإلجراءات املنظمة لذلك

الدولة بحامية بحارها وشواطئها  من الدستور: تلتزم 45للامدة ووفًقا     

، وحيظر التعّدي عليها،  وممراهتا املائية وحممياهتا الطبيعية وبحرياهتا
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، وحق كل مواطن  ، أو استخدامها فيام يتناىف مع طبيعتها أو تلويثها

، كام تكفل الدولة ْحاية وتنمية املساحة  يف التمتع هبا مكفول

، واحلفاظ عىل الثروة النباتية واحليوانية  اخلرضاء يف احلرض

ض منها لالنقراض أو اخلطر والسمكية  والرفق،  ، وْحاية املعرَّ

 ، وذلك كله عىل النحو الذي ينظمه القانون. باحليوان

كل مظاهر ولقيام عىل توفري احلاجات الرضورية للشعب ا -1

، مثل: التعليم،  ، وخدمات مرافق الدولة العامة احلياة الكريمة

 . ي، والضامن االجتامع ، والسكان ، واألمن والصحة

واحلفاظ عىل داء يف الداخل أو اخلارج تعاْحاية الوطن من أي  -4

، وأن ترك هذه  هي من أهم وظائف الدولة، ف األمن القومي

الوظيفة لغري الدولة هو يف احلقيقة بداية لنهايتها وخيانة 

من الدستور فإن احلفاظ عىل األمن  14لشعبها، ووفًقا للامدة 

لها القومي واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكف

القانون، والدفاع عن الوطن وْحاية أرضه رشٌف وواجٌب 

 .مقدس، والتجنيد إجباريٌّ وفًقا للقانون
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تلتزم الدولة بمواجهة اإلرهاب بكافة صوره  :117للامدة ووفًقا    

؛ باعتباره  ، وتعّقب مصادر متويله وفق برنامج زمني حمدد وأشكاله

احلقوق واحلريات العامة، ، مع ضامن  هتديًدا للوطن وللمواطنني

، والتعويض  وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة اإلرهاب

 .العادل عن األرضار النامجة عنه وبسببه

 :إقامة العدل بني الناس -
ملـّا تويف  )صىل اهلل عليه وسلم( اجيب أن نشري إىل أن النبي حممًد    

إىل االجتامع يف سقيفة بني  )ريض اهلل عنهم(سارع الصحابة 

)صىل اهلل عليه ساعدة، ثم قاموا بمناقشة أمر خالفة رسول اهلل 

، فاتفقوا بعد خالف  الدولة ئونْحاية الدين وإدارة شيف  وسلم(

)ريض اهلل بكر  والصّديق أب توىلأن يبني املهاجرين واألنصار عىل 

)صىل اهلل عليه وسلم(خالفة رسول اهلل  عنه(
(1)

تتابع اخللفاء  ، ثم 

هـ(، ثم خالفة أموية عىل 41 - هـ11يف خالفة راشدة ) ، من بعده

هـ(، ثم خالفة عباسّية عىل 111 - هـ41شكل ملك وراثي )

                                                           

صىل اهلل عليه )كتاب املناقب ، باب يف قول النبي ، صحيح البخاري انظر: ( 1)

 . 1441، حديث رقم  : لو كنت متخًذا خلياًل (وسلم
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هـ(، ثم دويالت إسالمية 454 - هـ111) شكل ملك وراثي

 - هـ455، ثم خالفة عثامنية عىل شكل ملك وراثي ) كثرية

 حيكمها حّكام بطرق وراثية .هـ(، ثم عرص دويالت أخرى 1141

الدولة كوطن  دليل رشعي يمنع وجودوالواقع أنه ال يوجد     

نّصب املسلمون يف األرض ، أو أن يح  يظلِّل الشعب بكل أطيافه

،  بكافة األقطار واألمصار فرًدا واحًدا جيتمعون حتت لواء حكمه

 .بل إن ذلك يعد من أهم املوضوعات املطلوبة رشًعا

ان تعني ـل زمان ومكـريعة اإلسالمية لكـصالحية الش إن       

واالّتساق مع كل املستجدات واملستحدثات يف  ور والتناغمـالتط

كل عرص، أما األخذ بنموذج حمّدد لدولة اخلالفة وإحالهلا حمل 

الدول احلديثة فيعني التحجر عند زمن مىض بذات أدواته 

ه البرشية، بل وشخوصه وظروفه، والوقوف ضد كل تطوٍر أحرزت

أحواهلا فيه تتبدل  عىل نحول تعاىل ضد سنة احلياة التي خلقها اهلل

 وتتغري يف غري ثبات مطلق. 

 اًرا ـة التي تتخذ من الدين ستـاعات اإلرهابيـوختاًما .. فإن اجلم    
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وتسلك العنف والتطرف رشعة ، زوًرا وهبتاًنا  بدعوى اخلالفة

ا  ؛ال تعي الفهم الصحيح للدين يف إقامة الدولة  ومنهاًجا هلا إمَّ

احلنيف وإيامنه بالتطور الطبيعي  هذا الدينا جتهل عظمة ـألهن

ا  ؛ مراعاة متغريات الزمان واملكانو،  للحياة هنا تتخذ من ألوإمَّ

 لتحقيق مصاحلها ومصالح من يستخدمها؛ الدين ستاًرا وغطاء

 إضعافها.هلدم دوهلا أو إسقاطها أو 

والتطرف يف حقيقته وجوهره إنكار لوجود الدول وتدمري     

ل الدول فح غْ لكياناهتا، ومن ثمَّ فإن احلرب ضد اإلرهاب جيب أال تَ 

جمتمعة متعاونة، وال جيب أن تغمض العني عنه برهة  هعن مواجهت

، هذه الربهة كلفت دواًل االهنيار، وشتّتت شعوهبا،  من الزمن

، فالوقوف ضد  يف نفوسهم حمل األمن واألمانوأحلَّت الرعب 

 اجلامعات اإلرهابية التي تزعم اخلالفة لالستيالء عىل السلطة هو

، وإقامة أركان الدولة  حلامية حقوق اإلنسانزم ، بل وواجب أمر ال

 .عىل نحو صحيح
 

     *         *        * 
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 مفهوم الدولة يف العصور املتعاقبة
 

، ويقال:  ؛ أي: انتقل من حال إىل حال من دالالدولة يف اللغة      

، والدولة: مجٌع كبرٌي من  بمعنى: تم له النرص والغلبة له الدولةدالت 

،  ، ويتمتع بالشخصية املعنوية نًااألفراد يقطن بصفة دائمة إقلياًم معيّ 

ايسـالل السيـ، وباالستق وميـام حكـوبنظ
 (1)

رب ـوكان الع ، 

، بل كانوا يعرفون مصطلح  يستخدمون امللك مقابل الدولة

 ، يا أهل الكوفة "العباس مؤسس الدولة العباسية:الدولة، قال أبو 

، أنتم الذين مل يتغريوا ... حتى  نتم حمل حمبتنا ومنزل مودتناأ

"، وأتاكم اهلل بدولتنا أدركتم زماننا
(2)

 .  

دور حول هذه املعاين: يالدولة يف االصطالح السيايس معنى و

 -حتديًدا  -، أو  ، أو هيئة سياسية تنظيم سيايس للمجتمع

: الدولة القائمة عىل  ويقصد بالدولة املدنية،  مؤسسات احلكومة

                                                           

 انظر: املعجم الوسيط، مادة )د و ل(.( 1)

، 1، دار الكتب العلمية، بريوت، ط4/147( تاريخ األمم وامللوك للطربي، 1)

 هـ .1427
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، والتي يامرس فيها الفرد حقوقه وحيصل  املواطنة وسيادة القانون

،  ، مع عدم التمييز بني األعراق أو األلوان أو اللغات عىل واجباته

آمنة ويتعاون مجيع أفراد املجتمع يف الدولة املدنية للوصول إىل حياة 

، وقد غلب هذا املفهوم عىل التعريفات األخرى للدولة  للجميع

 حيث تعترب مدنية الدولة أحد أركان الدولة احلديثة.  

 الدولة ومسئولياتها يف التاريخ: -
طلح الدولة يف جوهره مستقٌر منذ ـحينام نقرأ التاريخ نجد أن مص    

مفهوم تنظيم احلكم ، ولكن  عهد النبوة وما تاله من عصور حتى اآلن

وألقاب احلاكم واملسئوليات تتغري من زمن إىل زمن؛ حسب ما حيقق 

، وقد رأينا يف تارخينا وتاريخ العامل من حولنا  مصالح الشعب

 –أمري املؤمنني  -، مثل: )اخلليفة  احلكاماختالفات وتنوعات يف ألقاب 

رئيس اجلمهورية(  -الوايل  –األمري  –اخلديوي  –السلطان  –امللك 

، كام رأينا الصالحيات واملسئوليات ختتلف من زمن إىل زمن،  وهكذا

 وسنبحر يف التاريخ بياًنا لذلك:   

   )صىل اهلل عليه وسلم( كان رسول اهلل:  وةـالدولة يف عهد النب -

 عـ، وقد وض ، وكانت املدينة املنورة عاصمة احلكم ا للدولةـحاكمً 
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التي أعطت كل مواطن حقه، وهي وثيقة ترسخ احلقوق الوثيقة 

ملواطنني مع االختالف يف الدين، ونص الوثيقة كل اوالواجبات ل

 يعلن هذا بكل وضوح، ومما جاء فيها: 

وِل اهلل" ٍد النَّبِيِّ َرسح َمَّ  بسم اهلل الرْحن الرحيم َهَذا كَِتاٌب ِمْن حمح

َرْيٍش َوَأْهِل  َبنْيَ  (َصىلَّ اهللح َعَلْيِه َوَسلَّمَ ) املْحْؤِمننَِي َواملْحْسلِِمنَي ِمْن قح

ْم َفَلِحَق هِبِمْ  َيْثِرَب  مْ  ، َوَمْن َتبَِعهح ْم َوَجاَهَد َمَعهح حْم  ، َفَحلَّ َمَعهح ، َأهنَّ

وِن النَّاسِ  ٌة َواِحَدٌة ِمْن دح َرْيٍش َعىَل ِرَباَعتِِهمْ  ، أحمَّ وَن ِمْن قح ،  املْحَهاِجرح

مح اأْلحوىَل  َيَتَعاَقلحونَ  َلهح
ْم َمَعاقِ وِف  َبيْنَهح ْم بِاملَْْعرح وَن َعانِيَهح ْم َيْفدح ، َوهح

مح  َوَبنحو َعْوٍف َعىَل ِرْبَعاهِتِمْ  ، َواْلِقْسِط َبنْيَ املْحْؤِمننِيَ  َلهح
، َيَتَعاَقلحوَن َمَعاقِ

وِف  اأْلحوىَل  َفٍة َتْفِدي َعانَِيَها بِاملَْْعرح
لُّ َطائِ  ،َواْلِقْسِط َبنْيَ امْلحْؤِمننِيَ ، َوكح

مح اأْلحوىَل  َلهح
ْزَرِج َعىَل ِرَباَعتِِهْم َيَتَعاَقلحوَن َمَعاقِ لُّ َطائَِفٍة  َوَبنحو اخْلَ ، َوكح

وِف َواْلِقْسِط َبنْيَ املْحْؤِمننِيَ  ْم َتْفِدي َعانَِيَها بِاملَْْعرح َوَبنحو َساِعَدَة  ، ِمنْهح

مح اأْلحوىَل َعىَل ِرَباَعتِِهْم َيتَعَ  َلهح
ْم َتْفِدي  اَقلحوَن َمَعاقِ َفٍة ِمنْهح

لُّ َطائِ ، َوكح

وِف َواْلِقْسِط َبنْيَ امْلحْؤِمننِيَ  َشمٍ  ، َعانَِيَها بِاملَْْعرح َعىَل ِرَباَعتِِهْم،  َوَبنحو جح

مح اأْلحوىَل  َلهح
ْم َتْفِدي َعانَِيَها  َيَتَعاَقلحوَن َمَعاقِ َفٍة ِمنْهح

لُّ َطائِ وِف ، َوكح بِاملَْْعرح
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مح  ، َواْلِقْسِط َبنْيَ املْحْؤِمننِيَ  َلهح
اِر َعىَل ِرَباَعتِِهْم َيَتَعاَقلحوَن َمَعاقِ َوَبنحو النَّجَّ

وِف َواْلِقْسِط َبنْيَ  اأْلحوىَل  ْم َتْفِدي َعانِيََها بِاملَْْعرح َفٍة ِمنْهح
لُّ َطائِ ، َوكح

مح  َوَبنحو َعْمِرو ْبِن َعْوٍف  ، املْحْؤِمننِيَ  َلهح
َعىَل ِرَباَعتِِهْم َيَتَعاَقلحوَن َمَعاقِ

وِف َواْلِقْسِط َبنْيَ  اأْلحوىَل  ْم َتْفِدي َعانِيََها بِاملَْْعرح َفٍة ِمنْهح
لُّ َطائِ ، َوكح

مح اأْلحوىَل ،  املْحْؤِمننِيَ  َلهح
،  َوَبنحو النَّبِيِت َعىَل ِرَباَعتِِهْم َيتََعاَقلحوَن َمَعاقِ

لُّ َطائَِفةٍ  وِف َواْلِقْسِط َبنْيَ املْحْؤِمننِيَ  َوكح ْم َتْفِدي َعانَِيَها بِاملَْْعرح  ، ِمنْهح

لُّ َطائَِفٍة  مح اأْلحوىَل، َوكح َلهح
َوَبنحو َأْوٍس َعىَل ِرَباَعتِِهْم َيتََعاَقلحوَن َمَعاقِ

وِف َواْلِقْسِط َبنْيَ املْحْؤِمننَِي ، َوأَ  ْم َتْفِدي َعانَِيَها بِاملَْْعرح نَّ املْحْؤِمننَِي اَل ِمنْهح

مْ  ْفَرًحا ِمنْهح وَن مح كح وِف يِف فَِداٍء َأْو َعْقلٍ  َيرْتح ِعينحوهح بِاملَْْعرح ، َواَل  ، َأْن يح

وَنهح  ْؤِمٍن دح ْؤِمٌن َمْوىَل مح َالِفح مح َوَأنَّ امْلحْؤِمننَِي َواملْحتَِّقنَي َعىَل َمْن َبَغى  ، حيح

مْ   ، َأِو اْبَتَغى َدِسيَعةَ  ِمنْهح
(1)

ْدَواٍن َأْو َفَساٍد َبنْيَ   ْلٍم َأْو إَِثٍم َأْو عح ظح

                                                           
تِِه، إَِذا َدَفَع ( )1) َقالح َدَسَع اْلَبِعريح بِِجرَّ ْفِع. يح لُّ َعىَل الدَّ ( َأْصٌل َيدح نيح َواْلَعنْيح الح َوالسِّ الدَّ

ا. َأْي: َطَلب دَ  ا َعىَل َسبِيِل الظُّلم، َفَأَضاَفهح إَِلْيِه، َوِهَي إَِضاَفٌة بَِمْعنَى ِمْن، ْفعً هِبَ

ْم َأْن يدَفعوا إَِلْيِه َعطِيَّة َعىَل َوْجِه  ِسيَعِة الَعطِية: َأِي اْبَتَغى ِمنْهح راد بِالدَّ َوجَيحوزح َأْن يح

ل ا.ظحلِمهم: َأْي كوهِنم َمْظلحوِمنَي َأْو َأَضاَفَها إىَِل ظح هح سببح َدْفِعهم هَلَ النهاية  ِمه أِلَنَّ

 . مقاييس اللغة، مادة )َدَسَع(.117/ 1يف غريب احلديث واألثر، 
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ْم َعَليْهِم مَجِيِعِهْم َوَلْو َكاَن َوَلَد َأَحِدِهمْ  املْحْؤِمننِيَ  اَل َيْقتحلح ، ، َوَأنَّ َأْيِدََيح

ْؤِمٍن، َواملْحْؤِمنحوَن  نرَْصح َكافٌِر َعىَل مح ْؤِمنًا يِف َكافٍِر، َواَل يح ْؤِمٌن مح ْم مح هح َبْعضح

وَن النَّاسِ  ودِ  ، َمَوايِل َبْعٍض دح هح َمْن َتبَِعنَا ِمَن اْلَيهح وَف  َوَأنَّ ، َفإِنَّ َلهح املَْْعرح

َتنَارِصٍ َعَلْيِهمْ  ْسَوَة َغرْيَ َمْظلحوِمنَي َواَل مح
، َوَأنَّ ِسْلَم املْحْؤِمننَِي  َواأْلح

ْؤِمنٍ  َواِحٌد  ْؤِمٌن دحوَن مح ح مح َسامَل ، إاِلَّ َعىَل  يِف قَِتاٍل يِف َسبِيِل اهلل ، َواَل يح

ْم َبْعًضا.  هح لَّ َغاِزَيٍة َغَزْت َيْعقحبح َبْعضح ْم، َوَأنَّ كح َسَواٍء َوَعَدٍل َبْينَهح

ًدى َوَأْقَوِمهِ  ٌك  َوإِنَّ املْحْؤِمننَِي املْحتَِّقنَي َعىَل َأْحَسِن هح رْشِ رِيح مح هح اَل جيح ، َوَأنَّ

َرْيشٍ  ْؤِمنٍ  َمااًل لِقح ِعينحَها َعىَل مح ْؤِمنًا َقْتاًل َعْن  ، َواَل يح هح َمِن اْعَتَبَط مح ، َوَأنَّ

هح َقَودٌ  ْريِضَ َويِلَّ املَْْقتحوِل بِاْلَعْقلِ  َبيِّنٍَة َفإِنَّ ، َوَأنَّ املْحْؤِمننَِي َعَلْيِه  ، إاِلَّ َأْن يح

ةً  حْؤِمٍن َأَقرَّ بِ  َكافَّ
هح اَل حَيِلُّ ملِ ِحيَفةِ ، َوَأنَّ  ، َأْو آَمَن بِاهلل اَم يِف َهِذِه الصَّ

ْؤِوَيهح  َواْلَيْوِم اآْلِخرِ  ِْدًثا َواَل يح َ حمح هح َأْو آَواهح َفإِنَّ  ، َأْن َينْرصح ، َفَمْن َنرَصَ

ٌف َواَل َعْدٌل،  َعَلْيِه َلْعنََة اهلل ْقَبلح ِمنْهح رَصْ َوَغَضَبهح َيْوَم اْلِقَياَمِة اَل يح

ْكَمهح إىَِل اهلل ٍء َفإِنَّ حح ْم َما اْخَتَلْفتحْم فِيِه ِمْن ََشْ ولِ  َوَأنَّكح سح  ،َوإىَِل الرَّ

َاِربنِيَ  وا حمح نِْفقحوَن َمَع املْحْؤِمننَِي َما َدامح وَد يح وَد َبنِي ، َوَأنَّ ََيح  َوَأنَّ اْلَيهح

ٌة  ْؤِمننِيَ  امْلحْؤِمننِيَ  معَعْوٍف أحمَّ ْم َولِْلمح وِد ِدينحهح مْ  ، لِْلَيهح ، َوَمَوالِيِهْم  ِدينحهح
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ْم، هح سح "... َوَأْنفح
(1)

 )صىل اهلل عليه وسلم( وقد كان رسول اهلل، 

، وسلطة الترشيع بالوحي،  ، وقيادة اجليش يمثل سلطة القضاء

ألنه كان حاكاًم  ؛ وهو السلطة التنفيذيةفهو السلطة الترشيعية 

 بوصفه رسواًل.

 :ينالراشدفاء الدولة يف عهد اخلل -
اختري اخلليفة أبو بكر  :هـ11ق تبكر الصدي يأبعهد ـ 1

)صىل اهلل عليه رسول اهلل  سيدناوفاة  بعد  )ريض اهلل عنه(الصديق 

، وقد لقبه الصحابة  ، وبويع باخلالفة يف سقيفة بني ساعدةوسلم(

لقًبا استحدثوه؛ فقد لقبوه: )خليفة رسول اهلل(،  )ريض اهلل عنهم(

عدة أمور مل تكن يف عهد  )ريض اهلل عنه(وقد استحدث أبو بكر 

 حتقيًقا للمصالح، ومنها ما ييل: )صىل اهلل عليه وسلم(رسول اهلل 

واجه املرتدين اخلارجني عىل الدولة بعد مشورة الصحابة  -1

 ريض اهلل عنهم(.)

                                                           

األموال البن زنجويه، كتاب العهود التي كتبها رسول اهلل وأصحابه ألهل  (1)

َياِت فِياَم 752الصلح، حديث رقم  َّاعح َأْبَواِب الدِّ ، والسنن الكربى للبيهقي، مجح

 .14145وَن النَّْفِس، باب العاقلة، حديث رقم دح 
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أمر أبو بكر الصديق )ريض اهلل عنه( بجمع املصحف الرشيف  -1

)ريض اهلل  عمر اقرتاحيف الياممة بعد  قراءملا استحر القتل بال

عنه(
(1)

)ريض اهلل عنه(  ثابت ، وكّون فريق عمل برئاسة زيد بن

 .  للقيام هبذه املسئولية

أقام أبا عبيدة بن اجلراح )ريض اهلل عنه( عىل شئون بيت املال،  -1

وبارش القضاء بنفسه، وأرشك معه بعض الصحابة كعمر بن اخلطاب 

 . )ريض اهلل عنه( الربيدثابت زيد بن  كام وىل)ريض اهلل عنه(، 

، وإمامة  ، وأهم مسئولياهتم: إقامة الصالة حدد سلطات الوالة -4

، وبعض األمور  ، وتعيني القضاة والعامل البالد، وتأمني  الناس

 املالية. 

استخلف عمر بن اخلطاب )ريض اهلل عنه( من بعده عىل  -5

ومل يعمله رسول اهلل  ، ، وهو أمر يتصل برأس الدولة املسلمني

                                                           

 ت، عبد اهلل بن سليامن األشعث السجستاين ، كتاب املصاحف البن أيب داود  (1)

، حتقيق حممد عبدو ، ط الفاروق احلديثة . مرص . الطبعة  1/51هـ ، 114

 م .1221/ هـ1411األوىل 
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، وإنام فعل أبو بكر )ريض اهلل عنه( ذلك  )صىل اهلل عليه وسلم(

منع من الشارع،  يرد هني وال؛ حيث مل  من باب املصالح املرسلة

 لكن املصلحة اقتضت ذلك.

بويع :  هـ21ت  عمر بن اخلطاب )رضي اهلل عنه(عهد ـ  2

)ريض اهلل باخلالفة تأكيًدا الختيار أيب بكر )ريض اهلل عنه( عمر 

، ولّقبه الصحابة )ريض اهلل عنهم(  له، وتوىل أمر املسلمنيعنه( 

 وهـ، فلقب ولـأن ذلك سيط ارأوـف،  ة رسول اهللـبخليفة خليف

، حيث مل  )أمري املؤمنني(؛ لتحقيق املصلحة بتحديد لقب احلاكم

، بل ومل  ، ومل يعرتض أحد عىل ذلك يرد نص آمر وال آخر مانع

مع أن رسول اهلل )صىل اهلل ، يعرتض أحد عىل طريقة االختيار 

، وكان للفاروق )ريض اهلل  عليه وسلم( مل يستخلف من بعده

ا عنه( ، مجعها غالب بن عبد  أوليات يف إدارة الدولة كثرية جد 

أوليات الفاروق يف اإلدارة ": يف كتاب كبري عنوانه القرَش الكايف

"والقضاء
(1)

، وكل ذلك  ، والغرض منها حسن سياسة الدولة

                                                           

 صنعاء .  ،م ، بريوت 1552مؤسسة الكتب الثقافية، مكتبة اجليل اجلديد، ( طبعة 1)
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، وهو داخل يف باب السياسة الرشعية،  من باب املصالح املرسلة

التوسعة عىل والة األمر يف أن  ومن مراد الفقهاء هبذا الباب:

خيالف أصول الدين، ومل يقم  يعملوا ما تقيض به املصلحة مما ال

، فالسياسة الرشعية هي العمل باملصالح  عليه دليل خاص

، واملصالح املرسلة هي التي مل يقم من الشارع دليل عىل  املرسلة

التي ، وموضوع هذا العلم النظم والقوانني  اعتبارها أو إلغائها

 ، والغاية منه تدبري شئون الدولة. تقتضيها شئون الدولة

وقد كان من أهم أعمال عمر )رضي اهلل عنه( يف تدبري  -

 :شئون الدولة ما يلي

ن الدواوين التي حتفظ سجالت )ريض اهلل عنه( كان  -1 أول من دوَّ

الدولة واجلند، ومنها: ديوان اجلباية وبيت املال، وحدد فيه املوارد 

واملصارف، ومنها: ديوان العطاء الذي كان يقوم عىل رواتب 

 املسلمني.

، وأنشأ  ، فقد أنشأ مدًنا جديدة يف البالد أول من مرّص األمصار -1

ا مائي ا لعبور السفن بني البحر األبيض والبحر األْحر أطلق  ممر 
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، وأنشأ معسكرات حربية يف ثالثة "قناة أمري املؤمنني"عليه 

 وفلسطني.  ، واألردن، شقأماكن: دم

وضع إجازات للجند بحيث يكون احلد األقىص للغياب عن  -1

ا، وأول من  زوجته أربعة شهور، وأول من جعل التجنيد إجباري 

وضع جنود حراسة عىل احلدود، وأول من وضع فريًقا من القضاة 

 واألطباء واملرتمجني مع اجليوش.

يض املدينة، ورشيح قايض عني القضاة، ومنهم: أبو الدرداء قا -4

البرصة، وأبو موسى األشعري قايض املدينة
(1)

. 

وضع حصة من بيت املال لإلنفاق عىل املواصالت، ووضع بني  -5

مكة واملدينة أماكن هبا طعام وماء للمسافرين، وحفر جمرى 

 املساجد واألسواق باملدن. لتوصيل املاء إىل البرصة، وأنشأ

م الدولة  -4 ، ولكل والية  ، لكل إقليم والٍ  واليات وأقاليمإىل قسَّ

م مرص إقليمني: املنطقة العليا  قاض له االستقالل ، فمثاًل قسَّ

                                                           

أليب العباس شهاب الدين أْحد بن  "أنور الربوق يف أنواء الفروق"الفروق ( 1)

 هـ ، ط عامل الكتب .414عبد الرْحن املالكي القرايف ت
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وهي الصعيد، واملنطقة السفىل وهي الوجه البحري، وعنيَّ عىل 

 كل إقليم والًيا.

أنشأ جملس الشورى، وكان عددهم سبعني، وعنيَّ مراقبني عىل  -7

 الدولة. الوالة التساع رقعة 

جاء : هـ13ت  عثمان بن عفان )رضي اهلل عنه(عهد ـ 1

نتيجة اختيار جملس الشورى املصّغر )ريض اهلل عنه( اخلليفة عثامن 

،  حني حرضته الوفاة)ريض اهلل عنه( الذي عينه عمر بن اخلطاب 

َو َخرْيٌ ِمنِّي " فقد قال وقتها: َأبحو إِْن َأْسَتْخلِْف َفَقِد اْسَتْخَلَف َمْن هح

ولح  َبْكرٍ  َو َخرْيٌ ِمنِّي، َرسح ْك َفَقْد َتَرَك َمْن هح َصىلَّ اهللح ) اهلل، َوإِْن َأْترح

"(َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
(1)

، َقاَل:  اْسَتْخلِْف  ، َأْوِص َيا َأِمرَي املحْؤِمننِيَ  ،.. قالو:

الَِء النََّفرِ  َذا األَْمِر ِمْن َهؤح ْهطِ  ، َما َأِجدح َأَحًدا َأَحقَّ هِبَ ، الَِّذيَن  َأِو الرَّ

ولح اهلل َ َرسح يفِّ ْم َراضٍ  (َصىلَّ اهللح َعَلْيِه َوَسلَّمَ  )تحوح َو َعنْهح ى  َوهح ، َفَسمَّ

َبرْيَ  ْثاَمَن، َوالزُّ ْْحَنِ  ، َوَسْعًدا ، َوَطْلَحةَ  َعلِي ا، َوعح :  ، َوَقاَل  ، َوَعْبَد الرَّ

ْم َعْبدح  كح َمرَ  اهللَيْشَهدح ٌء  ْبنح عح َكَهْيَئِة  -، َوَلْيَس َلهح ِمَن األَْمِر ََشْ

                                                           

 . 7111صحيح البخاري، كتاب األحكام ، َبابح ااِلْستِْخاَلِف، حديث رقم  (1)
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"..–التَّْعِزَيِة َلهح 
(1)

كل ذلك يبني لنا أن طريقة االختيار مرتوكة ، 

، وجاء اخلليفة عثامن )ريض اهلل عنه(  لكل زمن حسب املتغريات

 فأضاف أشياء مل تكن من قبل ، ومنها ما ييل:

ومل يكن عىل عهد رسول  ،استحدث األذان الثاين لصالة اجلمعة -1

اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( وال يف عهد اخلليفتني من بعده، وإنام 

 فعل ذلك لتزايد أعداد الناس وتباعد دحورهم.

مجع الناس عىل مصحف واحد وأمر ببقية النسخ فأحرقت؛ ملنع  -1

فتنة االختالف، وذلك لتباعد أطراف الدولة، وأرسل لكل مرص 

 مع قارئ.مصحًفا  من األمصار

أول من اختذ داًرا للقضاء، ومل يرتك االستقالل بالقضاء للقضاة  -1

احلال عليه زمن عمر )ريض اهلل عنه(، وإنام نظر يف  كام كان

  اخلصومات بنفسه وجعل القضاة كاملستشارين. 

                                                           

ِة  صحيح البخاري، كتاب أصحاب النبي (1) )صىل اهلل عليه وسلم(، َبابح قِصَّ

َمَر ْبِن اخَلطَّاِب  الَبْيَعةِ  اَن َوفِيِه َمْقَتلح عح ْثاَمَن ْبِن َعفَّ َفاِق َعىَل عح َريِضَ اهلل )، َوااِلتِّ

اَم   . 1722، حديث رقم (َعنْهح
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وّزع معسكرات اجلند يف عواصم األقطار الكربى،  وبنى أول  -4

رية يف الشواطئ بمشورة من أسطول بحري حلامية احلدود البح

 معاوية بن أيب سفيان )ريض اهلل عنه(، كام أنه بنى موانئ بحرية.

توىل أمر :  44ت  علي بن أبي طالب )رضي اهلل عنه(عهد ـ 4

 أعامله ما ييل: املسلمني بطريق االختيار، ومن أهم

 يف جمال األسواق ونظم شئوهنا. سبةاهتم بنظام احل -1

الرشطة وجعلها وظيفة من أهم الوظائف، اهتم بشئون  -1

وخّصص حراسة لبيت املال، وحراسة للسجن، وعني رئيًسا 

 للرشطة سامه صاحب الرشطة.

، فقد  ارـني القضاة إىل والة األمصـل أمر تعيـأوككام ،  اعتنى بالعلم -1

ه مرص: رتـكتب إىل األش ثم اخرت للحكم بني الناس  "النخعي حني والَّ

)ينازعه(   يمحكه ، وال تضيق به األمور  يف نفسك ممن ال كـأفضل رعيت

"اخلصوم
(1)

  . 

                                                           

عبد الوهاب خالف ، واخلارجية واملالية  السياسة الرشعية يف الشئون الدستورية( 1)

 ، ط دار القلم . 55هـ(، ص1175)املتوىف: 
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 هـ(:112 -41الدولة يف عهد بين أمية ) -
جاء عهد الدولة األموية بشكل سيايس جديد، وْحل احلاكم لقب   

أمري املؤمنني، وكان كل حاكم يعني وليه من بعده ويأخذ له البيعة، 

اهلل عنه(، وتطور الشكل السيايس، كام فعل سيدنا معاوية )ريض 

، وابتكرت تقسيامت إدارية،  ونحِقلت عاصمة احلكم إىل دمشق

وكان معاوية )ريض اهلل عنه( أول من اختذ ديوان اخلاتم
(1)

، وأنشأ 

ديوان الرسائل، وديوان الطراز اخلاص بمالبس اخللفاء واألمراء، 

، كام  الكتبة وأنشئ يف عهد الدولة األموية ديوان املظامل ونظام

، وكثري من  اْستحْحِدث منصب احلاجب ومنصب احلرس

 . الترصفات السياسية واإلدارية

، ودولة  وجاءت الدول ترتى من بعدهم: دولة بني العباس    

، وتغريت أنامط  ، ودولة األيوبيني ، ودولة الفاطميني األندلس

لسياسية ، وعني الوزراء وغري ذلك كثري من االبتكارات ا السياسة

                                                           

ويقصد باخلاتم: اخلتم الذي ختتم به املكاتبات التي خترج من عند اخلليفة  (1)

 ملواجهة التزوير .
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يف  "النظام الرضائبي"نشئ ، وأح  واإلدارية التي مل تكن من قبلهم

، وكانت  ، واعتنت الدول بالثقافة والعلوم والفنون عهد الفاطميني

الدولة  نظم إدارة ، فكانت كل دولة حريصة عىل تقديم ما يميزها

 تتغري حسب تغري األزمنة واألمكنة.   

 الشرعية:عالقة مفهوم الدولة بالسياسة  -
َأْوىَل العلامء املسلمون السياسة الرشعية عناية بالغة؛ فصنَّفوا فيها     

، فتحدثوا عن أن اإلمامة الكربى  مصنفات مهمة تبني معاملها

واخلالفة وإمارة املؤمنني ألفاظ مرتادفة عىل معنى واحد، رسمه 

املصالح  ، قوامها: النظر يف العلامء بأنه: رياسة عامة يف الدين والدنيا

، وسياسة الدنيا، ومجهور  ، وحراسة الدين وتدبري شئون األمة

ألمور ثالثة،  يواجب رشع تهتوليواحلاكم  املسلمني عىل أن اختيار

وهي: إمجاع الصحابة )ريض اهلل عنهم( عىل تولية خليفة قبل دفن 

يتم الواجب إال به فهو  ، وأن ما ال)صىل اهلل عليه وسلم(رسول اهلل 

ومن ذلك إقامة احلدود وسد الثغور، وأن ما فيه جلب  ، واجب

، ومن املسلمني من رأوا أن  املنافع ودفع املضاّر واجب باإلمجاع
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ألن كل أمة ال تستغني عن قوة حتمي قوانينها  ؛ذلك واجب بالعقل

أن  :وتدير شئون أفرادها، ولقد أكثر العلامء يف هذا الباب، وجممله

، لدولةدين وسياسة الدنيا وْحاية ااملنوط بالسلطان حراسة ال

وعّددوا كثرًيا من مهامه
(1)

، ومن ثمَّ فالبد لكل دولة من حاكم 

 يقوم عىل ْحاية حدودها، وتدبري مصالح مواطنيها.

تأكد لنا مما  :احلكم ال يأخذ شكال ثابًتا يف السياسة الشرعية -

تدبري ، وال يف  عرضناه عدم اختاذ شكل حمدد يف اختيار احلاكم

، وإنام اختلف ذلك باختالف الزمان ومتغريات  مصالح الشعب

، وقد رأينا ذلك تطبيًقا عملي ا يف عهد الصحابة والتابعني،  األحوال

عن اإلمام القرايف  "معني احلكام"وقد نقل عالء الدين يف كتابه 

َياِسيَِّة َلْيَس " قوله: اِم يِف اأْلَْحَكاِم السِّ كَّ َواْعَلْم َأنَّ التَّْوِسَعَة َعىَل احْلح

                                                           

وما بعدها، وبذل النصائح 15( انظر: األحكام السلطانية للاموردي الشافعي، ص1)

عىل السلطان ووالة األمور وسائر الرعية ملحب الدين املقديس، ص الرشعية فيام 

وما بعدها، وشعب اإليامن للبيهقي، التاسع واألربعون من شعب اإليامن، يف 124

 4575طاعة أويل األمر، فصل يف فضل اإلمام العادل وجور الوالة، حديث رقم 

 وما بعده .
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عِ  ْ َالًِفا لِلرشَّ َمةح  خمح ، َوَتْشَهدح َلهح َأْيًضا اْلَقَواِعدح  ، َبْل َتْشَهدح َلهح اأْلَِدلَّةح املْحَتَقدِّ

وهٍ  جح ِعيَّةح ِمْن وح ْ  :الرشَّ

لِ  : َأنَّ اْلَفَسادَ َأَحُدَها ْقتىََض  َقْد َكثحَر َواْنَترَشَ بِِخاَلِف اْلَعرْصِ اأْلَوَّ ، َومح

يَِّة لَِقْولِِه  لِّ ِع بِاْلكح ْ جح َعْن الرشَّ رح َذلَِك اْختاَِلفح اأْلَْحَكاِم بَِحْيثح اَل خَتْ

ارَ (:"َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصىلَّ اهلل) َر َواَل رِضَ "اَل رَضَ
(1)

، َوَتْركح َهِذِه 

رِ  َ َؤدِّي إىَل الرضَّ وِص اْلَواِرَدةِ  اْلَقَواننِِي يح دح َذلَِك مَجِيعح النُّصح َؤكِّ  ، َويح

َرِج.  بِنَْفِي احْلَ

َلاَمِء، َوِهَي املَْْصَلَحةح  املَْْصَلَحَة املْحْرَسَلةَ  : َأنَّ َوَثاِنيَها ا مَجْعح اْلعح َقاَل هِبَ

عح بِاْعتَِبارِ  ْ دح اْلَعَمَل بِاملََْصالِِح الَّتِي مَلْ َيْشَهْد الرشَّ َؤكِّ َها، َويح
َها َواَل بِإِْلَغائِ

َحاَبةَ  وًرا ملِحْطَلِق املَْْصَلَحِة  )ريض اهلل عنهم( املْحْرَسَلِة َأنَّ الصَّ َعِملحوا أحمح

ْم فِيِه َأْمرٌ  ِم َشاِهٍد بِااِلْعتَِباِر َنْحَو كَِتاَبِة املْحْصَحِف، َومَلْ َيَتَقدَّ َواَل  اَل لَِتَقدُّ

َمَر  اَم  َريِضَ اهلل)َنظرٌِي، َوِواَلَيِة اْلَعْهِد ِمْن َأيِب َبْكٍر لِعح ْم ( َعنْهح ْ َيتََقدَّ َومَل

وَرى َبنْيَ ِستَّةٍ  ا َأْمٌر َواَل َنظرِيٌ ـفِيهَ  اَلَفِة شح
 ، َوَتْدِوينح  ، َوَكَذلَِك َتْركح اخْلِ

                                                           

 حقه ما يرض بجاره، حديث رقم سنن ابن ماجه، كتاب األحكام، باب من بنى يف( 1)

1141. 
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َمرح  َّا َفَعَلهح عح َواِويِن، َوَغرْيح َذلَِك مِم ، َوَهْدمح اأْلَْوَقاِف (َعنْهح  َريِضَ اهلل)الدَّ

ا يِف املَْْسِجِد ِعنَْد ِضيِقِه، النبوي  الَّتِي بِإَِزاِء املَْْسِجدِ  َوالتَّْوِسَعةح هِبَ

مح  ِديدح َأَذاٍن يِف اجْلح ْصَحٍف َواِحٍد، َوجَتْ ْم َعىَل مح هح َّا َومَجْعح وِق مِم َعِة بِالسُّ

ْثاَمنح  ِعَل ملِحْطَلِق املَْْصَلَحةِ   ، َوَغرْيح َذلَِك َكثرِيٌ (َعنْهح  َريِضَ اهلل)َفَعَلهح عح  . فح

ِم َوَثاِلُثَها َواَيِة لَِتَوهُّ  َأْكَثَر ِمْن الرِّ
َهاَدةِ َد يِف الشَّ َع َشدَّ ْ : َأنَّ الرشَّ

ِع اِلْختاَِلِف  اْلَعَداَوِة، َوَهِذِه املْحَبايِنَاتح  ْ َوااِلْختاَِلَفاتح َكثرَِيٌة يِف الرشَّ

َراَعى اْختاَِلفح اأْلَْحَواِل يِف اأْلَْزَماِن  اأْلَْحَواِل، َفلَِذلَِك َينْبَِغي َأْن يح

ا  َّا َشِهَدْت هَلَ َياِسيَِّة مِم َعةح يِف َهِذِه اْلَقَواننِِي السِّ
وَن املْحنَاَسَبةح اْلَواقِ َفَتكح

"ِعدح بِااِلْعتَِبارِ اْلَقَوا
(1)

 . 

مبنى الشرع يف شئون احلياة مبينٌّ على أصول، ال على  -
 تفصيالت:

عىل  -للترشيع املصدر الرئيسوهو  )عز وجل(كتاب اهلل نص لقد    

الكلية التي يبنى عليها تنظيم الشئون العامة  األسس الثابتة والقواعد

                                                           

( معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام أليب احلسن، عالء الدين، عيل بن 1)

 دار الفكر.، ط  بترصف  177، ص هـ(144خليل الطرابليس احلنفي )املتوىف: 
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، وهذه األسس والقواعد قلَّام ختتلف فيها أمة عن أمة أو زمان  للدولة

باختالف أحواهلا فيها األمم عن زمان، أما التفصيالت التي ختتلف 

أن تراعي فيها   فقد سكت عنها؛ لتكون كل أمة يف سعة من وأزماهنا

 مصاحلها اخلاصة وما تقتضيه حاهلا، ومن شواهد ذلك األمر ما ييل:

القرآن الكريم نظاًما لشكل احلكومة،  يذكرمل  :احلكمـ يف نظام 1

وال لتنظيم سلطاهنا، وال الختيار أهل احلل والعقد فيها، وإنام 

: )العدل ـ الشورى ـ ، وهي اكتفى بالنّص عىل الدعائم الثابتة

املساواة(، وترك احلرية الختيار أي شكل سيايس لتحقيق هذه 

وا اأْلََماَناِت إىَِل َأْهلَِها يَ  ﴿إِنَّ اهلل األصول، قال تعاىل: َؤدُّ ْم َأْن تح كح رح أْمح

وا بِاْلَعْدِل﴾ مح كح َوإَِذا َحَكْمتحْم َبنْيَ النَّاِس َأْن حَتْ
(1)

)عز وجل(  وقال ،

ْم  :﴿َوالَِّذيَن اْستََجابحوا وَرى َبْينَهح ْم شح هح اَلَة َوَأْمرح وا الصَّ ِْم َوَأَقامح َرهبِّ
لِ

ْم  َّا َرَزْقنَاهح نِْفقحوَن﴾َومِم يح
(2)

اَم املْحْؤِمنحوَن إِْخَوٌة ﴿ :(وجل عز)وقال  ،  إِنَّ

                                                           

 . 51النساء: (1) 

 .11الشورى: (1) 
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وا اهللـَفأَْص  قح ْم َواتَّ وا َبنْيَ َأَخَوْيكح ْرَْححوَن﴾ لِحح ْم تح كح لََعلَّ
(1)

. 

حدد القرآن الكريم عقوبات جلرائم حمددة فقد  :ـ يف اجلرائم1

حيدد رقة، واإلفساد يف األرض)حد احلرابة(، ومل ـكالزنا، والس

 ، وهكذا. ، وإنام تركها ألويل األمر عقوبات لسائر اجلرائم

القرآن الكريم عالقة املسلمني  كدأ :ـ يف السياسة اخلارجية1

مح اهلل :تعاىل بقولهبغريهم،  ْم يِف  ﴿اَل َينَْهاكح َقاتِلحوكح ْ يح َعِن الَِّذيَن مَل

ْم َوتحْقِسطحوا إَِليِْهْم إِنَّ اهلل وهح ْم َأْن َترَبُّ ْم ِمْن ِدَياِركح وكح ِْرجح ْ خيح يِن َومَل  الدِّ

ِبُّ املْحْقِسطنَِي﴾ حيح
 (2)

 . 

، ولكن مظهر الدولة  مفهوم الدولة واحد يف العصور املتعاقبةف  

وقد ثبت اجتهاد احلكام  ، احلكم خمتلفةوطريقة االختيار وطريقة 

يف كل عرص يف تدبري شئون الدولة بام حيقق مصالح الوطن 

والشعب، وهو ما يدحض ما يرّوجه الداعون إىل إعادة نظام حكم 

 . يالئم الزمان وال املكان وال األحوال بعينه ال

                                                           

 . 12احلجرات: (1) 

 . 1املمتحنة: (1) 
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،  للحكم ليست من أصول الديننظاًما فاخلالفة بوصفها      

وأشكال  ،وافقت عرًصا من العصورالتي ولكنها من أشكال احلكم 

حسب ما حيقق ،  الدول والشعوباحلكم تتغري بتغري العصور و

، فال يمكن اجلمود عىل  املصلحة من عدل وحرية وتنمية وغريهم

، وال يصح استغالله  ؛ بل بام حيقق مصالح البالد والعباد نظام بعينه

 ، وال ألهداف سياسية زائفة . مجاعية لتحقيق مصالح شخصية أو

 :اختيار احلاكم يف النظم املعاصرة أسس - 

، ومالئم لكل  صالح لكل زمان ومكانالترشيع اإلسالمي     

أن النصوص حمدودة والوقائع غري  من املعلوماملستجدات ، و

، لذا درج علامء األمة منذ العهد األول عىل أن الفتوى تتغري  حمدودة

اختالف األحوال واألوقات والنوازل ، ومل يعدموا يوًما الدليل مع 

التغيري أساليب هذا ، ومما يرسي عليه  الرشعي عىل ما يقولون

 . اختيار احلكام، حيث يتغري الزمان وتتغري الوسائل

-11ففي عهد اخللفاء الراشدين عىل ضيق مساحته الزمنية )      

م تعددت ، وكان ذلك هــ( إال أن أساليب اختيار احلاك42
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من املهاجرين واألنصار،  (رضوان اهلل عليهم)بحرضة الصحابة 

 ل ـاع دليـ، واإلمج ، مما شكل إمجاًعا اـد تقبلوا هذه الطرائق كلهـوق

 .معترب عند الفقهاء 

لقد اجتمعت األمة يف العهود األوىل التي ال تتجاوز عام      

، ثم ملا قامت  وهي مدة الدولة األموية هــ حتت حاكم واحد111

هي  نقسمت، بقيت دولة بني أمية يف األندلس، ثم ا الدولة العباسية

، وصار لكل دولة حدود ومعامل ال يستطيع  والعباسية إىل دويالت

 . أحد جتاوزها وإال أريقت الدماء

باع األمة عدة طرق يف اختيار احلاكم -
ّ
 : ات
ـب )صىل اهلل عليه ل احلبيـ: انتق رةاالختيار احلر عن مشو -1

، ومل  إىل الرفيق األعىل ومل يعني من ييل أمر األمة من بعده وسـلم(

، فاختارت األمة أبا بكر  ، وترك ذلك لألمة حيدد طريقة االختيار

ا )ريض اهلل عنه( الصديق  ختيار النبيال، و ؛ لفضله اختياًرا حر 

، وملقامه بني  للصالة أثناء مرضهله إماًما )صىل اهلل عليه وسلم( 

ي )صىل اهلل عليه النب همَّ  فقد،  (رضوان اهلل عليهم)الصحابة 
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رتك ـثم بدا له ف ، م فيهـأن يكتب للمسلمني كتاًبا يعهد هل وسلم(

ذلك لألمة
(1)

يف من املسلمني أليب بكر الصديق ار ـتم االختي، ف

يف املسجد النبوي له ، ومتت البيعة ساعدة يـقيفة بنـس
(2) 

.  

  )ريض اهلل عنه(ر ـ: عهد أبو بك ه يف احلكمـد احلاكم ملن يليـعه -1

                                                           

، ولفظه عن ابن 114صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب كتابة العلم ، حديث رقم  (1)

اْئتحويِن بِكِتَاٍب َأْكتحْب "مَلَّا اْشتَدَّ بِالنَّبِيِّ )َصىلَّ اهللح َعَليِْه َوَسلََّم( َوَجعحهح َقاَل: "عباس قال: 

ْم كِتَاًبا الَ َتِضلُّوا َبْعَدهح  َمرح إِنَّ ال"لَكح ، ، َقاَل عح نَّبِيَّ )َصىلَّ اهللح َعَليِْه َوَسلََّم( َغَلبَهح الَوَجعح

، َقاَل:  وا َوَكثحَر اللََّغطح وا َعنِّي، َوالَ َينْبَِغي ِعنِْدي "َوِعنَْدَنا كِتَابح اهللَِّ َحْسبحنَا. َفاْختََلفح قحومح

عح   . "التَّنَازح

 .7115، حديث رقم  صحيح البخاري، كتاب األحكام ، باب االستخالف (1)

َمَر اآلِخَرَة ِحنَي  َأَنس ْبن عن: ولفظه  ْطَبَة عح هح َسِمَع خح (: َأنَّ َمالٍِك )َريِضَ اهلل َعنْهح

، َوَذلَِك الَغدَجَلَس عَ  َد  ىَل املِنْرَبِ َم(، َفَتَشهَّ َ النَّبِيُّ )َصىلَّ اهللح َعَلْيِه َوَسلَّ يفِّ ِمْن َيْوٍم تحوح

ولح اهلل )َصىلَّ اهللح "، َقاَل:  ٌت الَ َيَتَكلَّمح َوَأبحو َبْكٍر َصامِ  و َأْن َيِعيَش َرسح نْتح َأْرجح كح

ٌد )َصىلَّ اهللح  َمَّ ْم، َفإِْن َيكح حمح وَن آِخَرهح ِريدح بَِذلَِك َأْن َيكح َرَنا، يح َم( َحتَّى َيْدبح َعَلْيِه َوَسلَّ

َم( َقْد َماَت، َفإِنَّ اهلل َتَعاىَل قَ  وَن بِهِ َعَلْيِه َوَسلَّ َتدح ْم نحوًرا هَتْ ِركح ،  ْد َجَعَل َبنْيَ َأْظهح

وِل اهلل )َصىلَّ  َم(، َوإِنَّ َأَبا َبْكٍر َصاِحبح َرسح ًدا )َصىلَّ اهللح َعَلْيِه َوَسلَّ َمَّ َهَدى اهلل حمح

ْم، وِركح مح
هح َأْوىَل املحْسلِِمنَي بِأح ، َفإِنَّ َم(، َثايِنَ اْثننَْيِ . اهللح َعَلْيِه َوَسلَّ وهح وا َفَبايِعح ومح  َفقح
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خشية اختالف  )ريض اهلل عنه( باخلالفة من بعده لعمر بن اخلطاب 

، واخلوف عىل دولة اإلسالم،  األمة من بعده يف ظل حركة الردة

ال إلزاًما لألمة، اقرتاًحا  (ريض اهلل عنهام)وكان عهد أيب بكر لعمر 

، فهذه  لوه خمتارين طائعنيـ، فقب لذا عرض االقرتاح عىل املؤمنني

 . طريقة خمتلفة يف أسلوب اختيار احلاكم عن الطريقة السابقة

حتديد االختيار يف عدد معني حيدده احلاكم: وهي طريقة ثالثة  -1

 ، فقد حتريَّ يف األمر)ريض اهلل عنه(بن اخلطاب ااستحدثها عمر 

)صىل  النبي يقصد أن -فقال:إن تركت فقد ترك من هو خري مني

وإن عهدت فقد عهد  -مل يعهد إىل أحد من بعده  اهلل عليه وسلم(

ولكني أترك  - )ريض اهلل عنه(يقصد أبا بكر  -من هو خري مني 

)صىل اهلل عليه  األمر شورى يف الستة الذين تويف رسول اهلل

: وحيرضهم عبد اهلل بن عمر  ، ثم قال وهو راض عنهم وسلم(

وليس له من األمر َشء ، وهو بذلك له صفة املراقب، ثم متت 

بعد )ريض اهلل عنه(  البيعة ، واكتملت هبا اإلمامة لعثامن بن عفان

 مشاورات بعد )ريض اهلل عنه( ددها عمرـاستقرار اللجنة التي ح
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 . (0) دامت ثالثة أيام 

 أن االختيار والبيعة كانت مالحظةيف االختيار، مع  طرق فهذه ثالث     

                                                           

حديث  ، كتاب األحكام ، باب كيف يبايع اإلمام الناس ، صحيح البخاري (1)

ْهَط الَِّذيَن  . ولفظه عن املِْسَوَر ْبَن خَمَْرَمةَ 7127رقم  )ريض اهلل عنه(: َأنَّ الرَّ

ْم َعْبدح  وا، َفَقاَل هَلح وا َفَتَشاَورح َمرح اْجَتَمعح ْم عح هح ْْحَِن: َوالَّ ْم »الرَّ كح َلْستح بِالَِّذي أحَنافِسح

مْ  ْم ِمنْكح ْم إِْن ِشْئتحمح اْخرَتْتح َلكح ، َفَجَعلحوا َذلَِك إىَِل َعْبِد «َعىَل َهَذا األَْمِر، َوَلكِنَّكح

ْْحَنِ  ْم، َوَماَل النَّاسح َعىَل َعْبِد الرَّ ْْحَِن َأْمَرهح ْْحَِن، َفَلامَّ َولَّْوا َعْبَد الرَّ وَنهح  الرَّ َشاِورح يح

 : ْثاَمَن، َقاَل املِْسَورح ْيَلةح الَّتِي َأْصَبْحنَا ِمنَْها َفَباَيْعنَا عح َيايِل، َحتَّى إَِذا َكاَنِت اللَّ تِْلَك اللَّ

، َفَقاَل:  َب الَباَب َحتَّى اْسَتْيَقْظتح ْيِل، َفرَضَ ْْحَِن َبْعَد َهْجٍع ِمَن اللَّ َطَرَقنِي َعْبدح الرَّ

َبرْيَ َوَسْعًداَأَراَك » ْيَلَة بَِكبرِِي َنْوٍم، اْنَطلِْق َفاْدعح الزُّ ، «َنائاًِم َفَو اهلل َما اْكَتَحْلتح َهِذِه اللَّ

ا، ثحمَّ َدَعايِن  َ ، َفَشاَوَرمهح اَم َلهح ح هح «اْدعح يِل َعلِي ا»، َفَقاَل:  َفَدَعْوهتح ، َفنَاَجاهح َحتَّى  ، َفَدَعْوتح

، ثح  ْيلح ارَّ اللَّ ْْحَِن خَيَْشى ِمْن اهْبَ َو َعىَل َطَمٍع، َوَقْد َكاَن َعْبدح الرَّ مَّ َقاَم َعيِلٌّ ِمْن ِعنِْدِه َوهح

ْثاَمنَ »َعيِلٍّ َشْيًئا، ثحمَّ َقاَل:  نح «اْدعح يِل عح اَم املحَؤذِّ َق َبْينَهح ، َفنَاَجاهح َحتَّى َفرَّ هح ، َفَدَعْوتح

ْبِح، َفَلامَّ َصىلَّ لِلنَّاِس ال ، َفأَْرَسَل إىَِل بِالصُّ ْهطح ِعنَْد املِنْرَبِ ْبَح، َواْجَتَمَع أحوَلئَِك الرَّ صُّ

ا ِمَن املحَهاِجِريَن َواألَْنَصارِ  ، َوَكانحوا  ، َوَأْرَسَل إىَِل أحَمَراِء األَْجنَادِ  َمْن َكاَن َحارِضً

َمرَ  َة َمَع عح َد عَ  َواَفْوا تِْلَك احَلجَّ وا َتَشهَّ ْْحَنِ ، َفَلامَّ اْجَتَمعح ا َبْعدح  ْبدح الرَّ ،  ، ثحمَّ َقاَل: َأمَّ

ْثاَمنَ  ، َيا َعيِلُّ إيِنِّ َقْد َنَظْرتح يِف َأْمِر النَّاسِ  ْم َيْعِدلحوَن بِعح َعَلنَّ َعىَل  ، َفَلْم َأَرهح َفاَل جَتْ

 بترصف. "َنْفِسَك َسبِياًل 
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حمصورة يف أهل املدينة من املهاجرين واألنصار، وهذا أمر مرجعه إىل  

، وقد دلنا تعدد األساليب يف  مقر اإلسالم وعاصمته األوىلأن املدينة 

، وأن طريقة  ال يصلح يف غريهقد اختيار احلاكم أن ما صلح يف زمان 

؛ ألهنا من  مرتوكة لألمة حسب اختالف األحوال واألزماناالختيار 

 ستأنس هبا يف االختيار وليست ملزمة .   ، وأن هذه الطرق يح  سنن التطور

 االنتخابات املعاصرة ، هل ختالف الشرع؟ : -
، واحلكمة ضالة  إن منطق اإلسالم مع حتقيق النفع واملصلحة     

والذي نؤمن به أن االنتخابات ،  املؤمن حيثام وجدها فهو أحق هبا

، وفيه كثري من حتقيق املصالح  والنظام الديمقراطي املعارص مرشوع

، لكن الذين يرفضون ذلك يرفضون األشياء  جلامهري املواطنني

، أو للمناطق الوافدة منها، ثم يبالغون يف ذلك زوًرا  ألسامئها

ادته الثانية ينص ، والدستور املرصي يف م ، أو ومًها وإضالاًل  وهبتانا

ا عىل أن الرشيعة اإلسالمية هي املصدر الرئيس للترشيع،  نص 

املتخصصون يؤكدون أن القانون املرصي موافق للرشيعة كذلك 

 من أن القانون املرصي يصادم ني، فال جمال لدعوى املبطل اإلسالمية
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اإلسالم ؛ بل هو مبني عىل مبادئ اإلسالم وقواعده التي حتقق 

 بالد والعباد وهبا يتحقق األمن واالستقرار للمجتمع .مصالح ال
 

 

*           *           * 
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  دولــور الــتط
 

ومن مكان  ،وتطورها خيتلف من زمان لزمانإن بناء الدول 

ملكان حسب الظروف والثقافة وآليات العرص، ومن اخلطأ اجلسيم 

بنى الدول يف العرص احلديث عىل مقتضيات وهنج بنائها يف  أن تح

 العرص القديم.

د لبناء الدولة  ومن عظمة ومجال اإلسالم احلنيف أنه مل حيدِّ

وتطويرها وكيفية إدارهتا أموًرا حمددة جيب االلتزام هبا، وإنام ترك 

هذه األمور للناس وظروفهم، وقدراهتم، واختالف بيئاهتم، 

يقرروهنا حسبام تقتضيه املصلحة العامة هلم، فطبيعة احلياة البرشية 

والتجدد والتغري، وقد يرسَّ اهلل تعاىل لعباده أمور قائمة عىل التطور 

برشائع  (عليهم السالم)حياهتم، فأرسل إليهم الرسل الكرام 

تمت برشيعة سيدنا حممد  متنوعة تتناسب مع كل طائفة ، حتى خح

؛ مما  التي تزينت بالتجدد واملرونة والواقعية )صىل اهلل عليه وسلم(

 جعلها صاحلة لكل زمان ومكان. 

ا الوقائع واملستجدات  والنصوص الرشعية حمصورة ومتناهية     ، أمَّ
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، ومل  ، بل تتجدد وتتغري وتكثر يف كل حني العرصية فغري حمصورة

بل تحرك  ؛تأِت الرشيعة بالنصوص التفصيلية لكل حادثة ولكل أمر

، ومن هذه  تنظيم بعض األمور للناس حسب زماهنم ومكاهنم

ها نصوص تفصيلية توضحها النظم السياسية األمور التي مل تأِت في

، فلم تبني النصوص كيفية إدارة شئون الدولة وكيفية  والدستورية

الزمان وتغري  ؛ ألن هذا األمر يتطور ويتغري بتطور تطويرها

واملكان، وإنام تحرك هذا األمر لرأي الدولة وأهلها يقررونه عىل وفق 

مصاحلهم
(1)

 . 

الرشعية يف هذا األمر عىل بيان أمور وقد اقترصت النصوص     

 بناء الدولة وتقويتها وإدارهتا ، منها ما ييل: عامة تساعد عىل

الكفاءة والقوة واألمانة يف إدارة الدولة وشئوهنا املختلفة، فقد  -1

مللك  )عليه السالم(قال سبحانه وتعاىل عىل لسان سيدنا يوسف 

                                                           

ط دار  ،وما بعدها  1/ 1، كتاب القياس ،  الربهان يف أصول الفقه للجويني (1) 

 م بترصف .1557 -هـ 1411ان ، الطبعة األوىل لبن ،الكتب العلمية بريوت 
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﴾اأْلَْرِض إيِنِّ َحِفيٌظ َعلِيٌم َقاَل اْجَعْلنِي َعىَل َخَزائِِن  ﴿:مرص
(1)

 ،

وقال تعاىل عىل لسان ابنة شعيب ملا طلبت منه أن يستأجر سيدنا 

ا َيا:)عليه السالم(موسى َ َأَبِت اْسَتْأِجْرهح إِنَّ َخرْيَ َمِن  ﴿َقاَلْت إِْحَدامهح

﴾اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِمنيح 
(2)

. 

بناء الدولة وإدارهتا أمانة ومن النصوص النبوية التي تؤكد أن   

)صىل اهلل عليه ، قوله  ثقيلة ال تكون إال للقوي األمني القادر عليها

، ":  ملا طلب اإلمارة )ريض اهلل عنه( رلسيدنا أيب ذ وسلم( َيا َأَبا َذرٍّ

َا َأَماَنةح  إِنََّك َضِعيٌف  َا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِخْزٌي َوَنَداَمةٌ  ، َوإهِنَّ إاِلَّ َمْن  ، ، َوإهِنَّ

َها، َوَأدَّى الَِّذي َعَلْيِه فِيَها "َأَخَذَها بَِحقِّ
(3)

فهذا احلديث يدل عىل  ،

، وحيتاج إىل مقومات  أن إدارة الدولة وبناءها أمٌر صعٌب وشاقٌّ 

،  ، ورؤية واضحة لظروف الدولة الداخلية واخلارجية وخربات

                                                           

  .55: يوسف(1) 

  .14: القصص(1) 

، حديث رقم  ، باب كراهة اإلمارة بغري رضورة ، كتاب اإلمارة صحيح مسلم(1) 

1115. 
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صحيحة ، والتعامل مع كل ذلك بصورة  وللواقع الذي نعيشه

، وال ينبغي أن يتصدى هلا من كان به ضعف يف الكفاءة يف  مناسبة

 جانب من جوانبها املطلوبة .

، وهذا املبدأ من املبادئ املهمة  الشورى يف إدارة شئون الدولة -1

هنا القرآن الكريم إليها يف حياتنا ، خاصة يف األمور العامة،  التي وجَّ

ْل َعىَل اهلل ﴿قال تعاىل:  ْم يِف اأْلَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ  إِنَّ اهلل َوَشاِوْرهح

لنِيَ  ِبُّ املْحَتَوكِّ ﴾حيح
(1)

ِْم ﴿ :سبحانه وتعاىل ، وقال الَِّذيَن اْسَتَجابحوا لَِرهبِّ

نِْفقحونَ  ْم يح َّا َرَزْقنَاهح ْم َومِم وَرى َبْينَهح ْم شح هح اَلَة َوَأْمرح وا الصَّ ﴾َوَأَقامح
(2)

 ،

ل لنا اآليات كيفية تنظيم الشورى ، وإنام تحرك هذا األمر  ومل تحفصِّ

، وهو ما يؤكد عىل عظمة هذا الدين  يقررونه كيفام شاءواللناس 

حيث تطورت الدولة حتى يف أمور  ، وصالحيته لكل زمان ومكان

، فبعد أن كانت الشورى يف املايض مع بعض األفراد  الشورى

عت الدول اآلن وأصبح هبا مؤسسات خمتلفة  لتقرير األمور ، توسَّ

                                                           

  .155:  آل عمران(1) 

  .11:  الشورى(1) 
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، فصارت الشورى  ، كلٌّ يف جماله منوط هبا شئون الدولة املختلفة

؛ بناء عىل ما لدَيا  اآلن ال ترجع لألفراد منفردين وإنام للمؤسسات

 من معلومات وخربات.

املساوة والعدل بني أبناء الدولة عىل اختالف عقائدهم  -1

ْم ِمْن ايَ ﴿ : قال تعاىل،  وألواهنم مح الَِّذي َخَلَقكح قحوا َربَّكح َا النَّاسح اتَّ َأَيُّ

اَم ِرَجااًل َكثرًِيا َونَِساًء  َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنْهح

قحوا اهلل ْم َرقِ  الَِّذي َتَساَءلحوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم إِنَّ اهلل َواتَّ يًبا﴾َكاَن َعَلْيكح
(1)

 ،

وا اأْلََماَناِت إىَِل َأْهلَِها َوإَِذا  :﴿إِنَّ اهللتعاىل وقال َؤدُّ ْم َأْن تح كح رح َيْأمح

وا بِاْلَعْدِل إِنَّ اهلل مح كح ْم بِِه إِنَّ اهلل َحَكْمتحْم َبنْيَ النَّاِس َأْن حَتْ  نِِعامَّ َيِعظحكح

َكاَن َسِميًعا َبِصرًيا﴾
(2)

. 

 تطور مفهوم أرض الدولة: -
، فال يحتصور وجود دولة من غري أرض  من أركان الدولة: أرضها

كانت هذه األرض كبرية أم صغرية، أ، سواء  عليهاويحسكن  ستقريح 

                                                           

  .1:  النساء (1) 

  .51: النساء (1) 
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، وال  ، ومعاملها معروفة ، وحدود كل دولة واضحة واسعة أم ضيقة

، وهذا معلوم  جيوز ألي أحٍد أن يتجرأ عىل حدودها ويأخذ منها

)عليه  ف، قال تعاىل عن إخوة يوس يقّرهللناس منذ القدم والكل 

وا َأنَّ ف:﴿السالم( ْم َأمَلْ َتْعَلمح هح وا َنِجي ا َقاَل َكبرِيح وا ِمنْهح َخَلصح َلامَّ اْسَتْيَأسح

ْم َمْوثًِقا ِمَن اهلل ْم َقْد َأَخَذ َعَلْيكح َف  َأَباكح ْطتحْم يِف يحوسح َوِمْن َقْبلح َما َفرَّ

َم اهللَفَلْن َأْبَرَح اأْلَْرَض  َو َخرْيح  َحتَّى َيأَْذَن يِل َأيِب َأْو حَيْكح يِل َوهح

اكِِمنَي﴾ احْلَ
(1)

دولة مرص احلبيبة كام  :واملراد باألرض يف هذه اآلية ،

 (َفَلْن َأْبَرَح اأْلَْرَض ) اإلمام الرازي:ومن ذلك قول  ، قال املفرسون

اِف إَِلْيِه َأْو  : َأيْ  َفاِرَق َأْرَض ِمرْصَ َحتَّى َيْأَذَن يِل َأيِب يِف ااِلْنرِصَ َفَلْن أح

َم  َّْن َأَخَذ َأِخي َأْو بَِخاَلِصِه  اهللحَيْكح وِج ِمنَْها َأْو بِااِلْنتَِصاِف مِم رح يِل بِاخْلح

اكِِمنيَ  َو َخرْيح احْلَ مح إاِلَّ  ، ِمْن َيِدِه بَِسَبٍب ِمَن اأْلَْسَباِب َوهح هح اَل حَيْكح أِلَنَّ

قِّ  "بِاْلَعْدِل َواحْلَ
(2) . 

                                                           

  . 12: يوسف(1) 

هـ(،  424تفسري الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )املتوىف: (1) 

 هـ .1412 -بريوت . الطبعة: الثالثة  ،، ط دار إحياء الرتاث العريب 11/451
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ا يف العرص احلديث، ـوقد تطور مفهوم أرض الدولة وحدوده

حدود الدولة يف املايض عبارة عن مساحة معينة من  فبعد أن كانت

اليابسة وما حييط هبا من مياه البحار واألهنار، تطور األمر وصار 

احلفاظ عليها، وال يحسمح بالدخول فيها للدولة حدود جوية ينبغي 

؛  من خارجها إال بإذن الدولة، بعد أن كان اجلو غري معترب يف املايض

رضة  بل إن الدولة الضعيفة يف تأمني حدودها اجلوية أصبحت عح

لإلغارة والقضاء عليها واحتالهلا من غريها؛ ألن التحكم يف 

الذى تعتمد عليه الفضاء وسالح اجلو اآلن هو األساس والغطاء 

، يف ظل التطور العسكري الكبري  الدول يف حسم احلروب واملعارك

، وغري ذلك،  ، كالصواريخ العابرة للقارات لسالح اجلو والفضاء

وأصبحت قوة اجليوش اآلن تقاس يف الغالب بقوة سالحها 

 -اشرتاط املتامخة "اجلوي، ويف هذا يقول الشيخ حممد أبو زهرة : 

لتوقع االعتداء أصبح  -ود الدول بعضها ببعض أي اتصال حد

؛ ألن ابن األرض أخذ يتحكم يف األجواء بل  غري ذي موضوع

 ، بل إن القنابل  ةـ، ومل يعد القتال حيتاج إىل املتامخ يتحكم يف الفضاء
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"الفتاكة تصل من أقىص األرض إىل أقصاها
(1) 

. 

؛ صار  واحلفاظ عليهاوبناًء عىل هذا التطور الكبري يف إقامة الدول    

مسئواًل مسئولية عامة عن ْحاية أطراف الدولة من كل احلاكم 

ا وبحًرا ا وبر  وأصبح الترصف يف أمالك الدولة من أي  ، ناحية، جو 

ناحية خيضع إلرشاف احلاكم واملؤسسات املنوط هبا حفظ هذه 

، بعد أن كان الترصف يف املايض يف بعض هذه األشياء  األمالك

خيضع للترصفات الفردية باعتبار اإلباحة للجميع، إال أننا نجد يف 

ت اتراثنا ما يؤكد عىل احرتام إرادة الدولة وحاكمها وعدم االفتئ

عليه يف اختصاصاته، كالترصف يف أمالك الدولة وأراضيها باعتبار 

إحياء األرض واستصالحها ومتلكها،  ، ومن ذلك املصلحة العامة

وقد متّسك بعض الفقهاء ،  وأن هذه األمور ال تكون إال بإذن احلاكم

َأْحيَا َأْرًضا  َمنْ ": )صىل اهلل عليه وسلم(بظاهر قول سيدنا رسول اهلل 

، َوَليَْس لِِعْرٍق َظامِلٍ َحقٌّ  "َميْتًَة َفِهَي َلهح
(2)

، وقالوا: إذا أحيا اإلنسان 

                                                           

 .57العالقات الدولية يف اإلسالم أليب زهرة ، ص (1) 

حديث ،  ، باب يف إحياء املوات ، كتاب اخلراج واإلمارة والفيء داودسنن أيب (1) 

1271. 
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 ، صارت ملكه بنص هذا احلديث - : استصلحهايعني -أرًضا 

، ومنع بعضهم ذلك وعىل رأسهم اإلمام  سواء أذن احلاكم أو ال

إن متّلك هذه األرض يف هذه احلالة ال يكون ":  فقال ، أبو حنيفة

مل هذا احلديث عىل اإلذن لقوم  إال بإذن احلاكم ورضاه ، وحيح

"خمصوصني
(1)

ال هذا الكالم ق عليه وسلم()صىل اهلل  ؛ ألن النبي 

باعتبار كونه احلاكم الذي له حرية اإلذن والترصف وفق ما يراه من 

؛ حتى ال تعم الفوىض  مصلحة، وهذا ما يتوافق مع واقعنا وعرصنا

بد من إذن الدولة يف احلصول عىل  فال،  وينترش الفساد بني الناس

)صىل اهلل عليه  هبقول ، واستدل اإلمام أبو حنيفة األرض وامتالكها

اَم لِْلَمْرِء َما َطاَبْت بِِه َنْفسح إَِماِمهِ ": وسلم( "إِنَّ
(2)

 . 

طح املِْْلِك  "قال اإلمام الرسخيس: ِديِث رَشْ َذا احْلَ َ هِبَ َو إْذنح  َفَتبنَيَّ ، َوهح

بَبح  َ باَِم َوَرَد السَّ َماِم َكاَم َتَبنيَّ وَ  اإْلِ ْكمح  ، َوهح ْحَياءح َواحْلح وِب اإْلِ جح َبْعَد وح

طِهِ  وِد رَشْ جح َبِب َيَتَوقَّفح َعىَل وح مَّ النَّاسح يِف املََْواِت ِمْن اأْلََرايِض  السَّ ، ثح

                                                           

القاهرة   -حللبي ط مطبعة ا ،47/ 1 االختيار لتعليل املختار للموصيل احلنفي(1) 

 م بترصف .1517 -هـ  1154

 .1511حديث رقم ،  4/12املعجم الكبري للطرباين (1) 
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َماِم َأدَّى إىَل اْمتَِداِد املْحنَاَزَعِة  ْط فِيِه إْذَن اإْلِ َسَواٌء َفَلْو مَلْ َيْشرَتِ

ْم فِيَها  وَمِة َبْينَهح صح لُّ َواِحٍد ِمنْ ، َواخْلح ْم َيْرَغبح يِف إْحَياِء َناِحَيةٍ َفكح  ،هح

ِة َيْرِجعح إىَل  ملَِا فِيِه ِمْن إْطَفاِء  املَْْصَلَحةِ  َوَجَعَل التَّْدبرَِي يِف ِمْثلِِه إىَل اأْلَئِمَّ

َرِة اْلِفْتنَةِ 
"َثائِ

(1)
وبناء عىل هذا أصبح أخذ األرايض واالستيالء  ،

، خاصة يف  عليه ونرًشا للفوىض عليها دون إذن احلاكم افتئاًتا

 .  عرصنا الذي أصبحت األمور فيه مقننة

 إدارة شئون الدولة ختضع ملقتضيات العصر: -
ر وما فيه ـمن مقومات إدارة الدولة أن ختضع ملقتضيات العص     

، ومن اخلطأ الكبري إدارهتا  حتقيق املصلحة العامة للبالد والعباد

؛ نظًرا لتغري أدوات العرص  السابقةبنفس مقتضيات وفكر العصور 

 . واخلربات يف إدارهتا من زمان لزمان ومن مكان ملكان

وينبغي عىل رئيس الدولة أن يكون عىل دراية بشئون دولته      

، ويعمل عىل حتقيق ذلك بام يمتلكه من  املختلفة وبام حيقق مصاحلها

ل ، وال يعبأ بقو أدوات وخربات ومعلومات تساعده وتعينه

                                                           

 .م1551 -هـ 1414بريوت  ،ط دار املعرفة  ،17، 14/ 1املبسوط للرسخيس(1) 
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، بل يعمل بقناعته الشخصية بام  معرتض غري مدرك هلذه املصالح

، ويف  ظهر له من أمور ورجح لديه من أدلة حتقق الصالح العام

،  إذا كان القضاء يعتمد احلجاج"ذلك يقول اإلمام القرايف: 

، فإن ترصف اإلمامة يعتمد املصلحة الراجحة  والفتيا تعتمد األدلة

"ةأو اخلالصة يف حق األم
(1) 

. 

ومن األدلة التي تؤكد عىل إدارة شئون الدولة بفكر جديد يتناسب      

، ما فعله واستحدثه  مع العرص وعدم االعتامد عىل العصور املاضية

من أمور جديدة يف إدارة  )ريض اهلل عنه( سيدنا عمر بن اخلطاب

 شئون الدولة مل تكن موجودة قبله يف عرص سيدنا أيب بكر الصديق

)صىل اهلل عليه  رسول اهلل وال يف عرص سيدنا،  اهلل عنه()ريض 

بتغيري النظام اإلداري يف عرصه  )ريض اهلل عنه(؛ فقد قام عمر وسلم(

، وشهد النظام اإلداري حتت حكمه  وخالفته بام حيقق املصالح العامة

                                                           

ط دار البشائر  ، 54، ص  اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام للقرايف (1)

هـ 1414الطبعة: الثانية،  ،لبنان  ،، بريوت  اإلسالمية للطباعة والنرش والتوزيع

 م .1555 -
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ن الدواوين نقلة حضارية كبرية ، أي: السجالت، كديوان بيت  ، فدوَّ

، حيث يدون ويحسجل فيه ما يدخل بيت املال  بط املالاملال الذي يض

، وديوان النفقات الذي كان يحدون فيه  من أموال وغنائم ونحو ذلك

ه الدولة عىل اجليش وغريه من ـما خيرج من بيت املال وما تنفق

فظ فيه أسامء  حـاملصال ، وديوان اجلند أو اجليش الذي تحدون وحتح

، وغري ذلك من الدواوين واألمور  ماجلنود ورواتبهم وما يتعلق هب

؛ للحفاظ عىل الرعية ورعاية  التي استحدثها يف شئون احلكم

يف حكم  )ريض اهلل عنه(، وهكذا كان يترصف سيدنا عمر  مصاحلهم

 . واليته بام يراه مناسًبا لعرصه وحمقًقا ألعىل درجات املصلحة

حسب رؤية لذا كانت إدارة شئون الدولة منوطة باملصلحة      

إن أخذ بكل األسباب املوكولة إليه يف حتقيق ف،  احلاكم واجتهاده

، ويف ذلك يقول  ، وإن أخطأ فله أجر املصالح وأصاب فله أجران

اكِمح َفَأْخَطَأ َكاَن َلهح َأْجٌر، َوإَِذا ")صىل اهلل عليه وسلم(: إَِذا اْجَتَهَد احْلَ

"اْجَتَهَد َفَأَصاَب َكاَن َلهح َأْجَرانِ 
(1)

. 

                                                           

 .111حديث رقم ،  154،  ص  معجم أيب يعىل املوصيل(1) 
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 رئاسة الدولة من الفروع: -
من اخلطأ اجلسيم أن يعتقد بعض الناس أن رئاسة الدولة وما     

يتعلق هبا من أمور كتنصيب احلاكم وغري ذلك من أصول الدين 

، وبالتايل ال بد من صبغها بصبغة معينة ال جيوز اخلروج  والعقيدة

خالف عقيدة ، ومن يفعل غري ذلك فقد  عنها مهام اختلف العرص

، فهذا فهٌم سقيٌم بعيٌد كل  اإلسالم واحتكم إىل غري رشع اهلل تعاىل

؛ ألن هذه األمور مل يرد فيها نص  البعد عن أحكام الدين وتعاليمه

، بل هي من الفروع التي تقبل  عىل أهنا من أصول العقيدة والدين

 التغري والتجدد حسب مقتضيات العرص وحتقيق املصالح.

ال نزاع يف أن مباحث ":ازاينـقول اإلمام التفتويف ذلك ي

؛ لرجوعها إىل أن القيام باإلمامة ونصب  اإلمامة بعلم الفروع أليق

اإلمام املوصوف بالصفات املخصوصة من فروض الكفايات، 

وهي أمور كلية تتعلق هبا مصالح دينية أو دنيوية ال ينتظم األمر إال 

جلملة من غري أن يقصد بحصوهلا، فيقصد الشارع حتصيلها يف ا

 اء يف أن ذلك من األحكام العملية ـ، وال خف دـحصوهلا من كل أح
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"دون االعتقادية
(1)

 . 

وعىل هذا فاخلالفة بوصفها شكاًل من أشكال احلكم ليست 

، وإنام  من أصول الدين وعقائده كام تروج لذلك بعض اجلامعات

مع تطور هي أمر فرعي ونوع من أنواع احلكم يتطور ويتجدد 

، وجيتهد الناس فيه حسب ظروفهم وعرفهم بام  العرص وجتدده

 حيقق مصاحلهم.

لوجدنا  )ريض اهلل عنهم(ولو نظرنا يف عرص الصحابة الكرام 

 أن مصطلح )اخلليفة( مل يحطلق إال عىل سيدنا أيب بكر الصديق

اِك َقاَل )ريض اهلل عنه(، ف حَّ ولح  ":  َعِن الضَّ َصىلَّ ) اهللملََّا َماَت َرسح

وِل (َعنْهح  اهللَريِضَ )َقالحوا أِليَِب َبْكٍر  (اهللح َعَلْيِه َوَسلَّمَ   اهلل: َخلِيَفةح َرسح

َقالحوا  (َعنْهح  اهللَريِضَ )، َفَلامَّ َماَت َأبحو َبْكٍر (َصىلَّ اهللح َعَلْيِه َوَسلَّمَ )

َمَر  و( َعنْهح  اهللَريِضَ )لِعح َصىلَّ اهللح َعَلْيِه ) اهللِل : َخلِيَفةح َخلِيَفِة َرسح

َمرح  (َوَسلَّمَ  تُّ َأَنا  إِنَّ َهَذا َلَكثرِيٌ  ": (َعنْهح  اهللَريِضَ )َفَقاَل عح ، َفإَِذا مح

ْلتحمْ  ٌل َمَقاِمي قح وِل  َفَقاَم َرجح ، َأْنتحمح  اهلل: َخلِيَفةح َخلِيَفِة َخلِيَفِة َرسح

                                                           
 .171/ 1رشح املقاصد للتفتازاين ،  (1) 
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مْ  كح ى َنْفَسهح  ، املْحْؤِمنحوَن َوَأَنا َأِمريح َو َسمَّ "َفهح
(1)

، وهذا يدل عىل أن لفظ 

، وهكذا تطور وتغري مصطلح احلاكم عرب  )اخلالفة( ليس إلزاًما

، كالسلطان،  ، فأصبح احلاكم يحلقب بألقاب خمتلفة الزمان واملكان

، وال مشكلة يف  ، وغري ذلك ، واألمري، ورئيس اجلمهورية وامللك

عىل من يدير شئون الدولة مل َيرد به ؛ ألن اللقب الذي يحطلق  ذلك

لتزم به ، وإنام يحرتك حتديده ألبناء الدولة بام يرونه مناسًبا.  نص يح

 الدولة احلديثة: -
: التطور والتغري واالنتقال من حال إىل  من سنن اهلل الكونية      

،  ، غري العامل يف املستقبل حال، فالعامل اليوم غري العامل يف املايض

فضل اهلل علينا أن َمّن علينا برشيعة غراء خالدة تصلح لكل ومن 

، يستطيع اإلنسان أن يأخذ منها يف أي زمان ومكان ما  زمان ومكان

، وملا كان بناء الدول  حيقق مصاحله ويساعده عىل متاعب احلياة

                                                           

، عمر بن شبة )واسمه زيد( بن عبيدة بن ريطة  1/471تاريخ املدينة البن شبة (1) 

: فهيم حممد شلتوت ،   هـ(، حققه141:  ، أبو زيد )املتوىف النمريي البرصي

 جدة. -: السيد حبيب حممود أْحد  طبع عىل نفقة، هـ  1155
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اإلسالم مل يضع قالبا ، فخيتلف من زمان لزمان ومن مكان ملكان 

يمكن اخلروج عنه ، إنام وضع أسسا ومعايري  جامًدا لنظام احلكم ال

متى حتققت كان احلكم رشيًدا يقره اإلسالم ويف مقدمتها مدى 

الد ـق مصالح البـدل واملساواة وسعيه لتحقيـق احلكم للعـحتقي

ادـوالعب
(1)

. 

ومن األشياء التي تساعد عىل ذلك: اإلحالل والتجديد يف مؤسسات     

التقنية والنظم احلديثة يف شتى املجاالت التي ومراعاة ،  ةـدولـال

؛ ألن طبيعة الدول احلديثة اآلن  أصبح ال غنى عنها يف أي جمتمع

فأصبح بناء الدولة احلديثة ،  ةـختتلف عن طبيعة الدول القديم

ومؤسسات خمتلفة يف كل وتطويرها يستدعي إنشاء مناصب جديدة 

،  ، واألمنية ، والسياسية ، والعسكرية املجاالت املختلفة: الدينية

، تساعد احلاكم يف إدارة شئون الدولة،  ، واالجتامعية واالقتصادية

حيث أصبح من املستحيل أن يتوىل واحد بمفرده إدارة الدولة دون 

                                                           

طبعة وزارة  ،/حممد خمتار مجعة مربوك ، وزير األوقاف الدين والدولة ، أ.د(1) 

 م .1217هـ  / 1411  األوقاف
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الرجوع للمؤسسات واهليئات التي تعينه عىل ذلك، وهذا ما جيب 

ئون احلكم، عىل احلاكم أو املسئول أن ينتهجه يف سياسته وإدارته لش

بأن يستحدث يف إدارته ما يواكب عرصه وحيقق املصالح العامة، 

ملا استحدث الدواوين لضبط  )ريض اهلل عنه(كام فعل سيدنا عمر 

 شئون الدولة.

ا ، مدرًكا لتطور  ، واعًيا ، أمينًا وهذا األمر يتطلب حاكاًم قوي 

وسياسات ، عاملًا بطبيعة الدول األخرى  العامل وتغريه من حوله

، وإنشاء اهليئات  ، وعنده اجلرأة عىل اختاذ القرارات احلاسمة العامل

واملؤسسات احلديثة التي تساعده عىل مواكبة عرصه وتطوير دولته 

واحلفاظ عليها، وهذا يتطلب االنتامء الكامل والوالء الكبري ألمته 

امل فئة عىل حساب فئة وأهل بلده كلهم عىل السواء  ، وال ، ال جيح

 يتحيز لطرف دون اآلخر.

ت وال اوختاًما .. فإن إدارة الدولة وتطويرها ليس بالشعار

، والسياسية،  ، والنفسية باهلتافات وإنام بالقدرات اجلسمية، والعقلية

وتراكم اخلربات املختلفة التي تساعد يف احلفاظ عىل سالمة الدولة 

 اـا وثرواهتـمقوماهت، واحلفاظ عىل  اـا وهنضتهـوالعمل عىل تطويره
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 ، وتنظيم حركة حياة الناس فيها. ومكانتها بني الدول

وحتقيق هذه األمور يتطلب مشاركة أبناء الدولة حلاكمها يف 

، وهذا يستدعي أن  بناء دولتهم وتطويرها، وعدم تركه بمفرده

يعمل كل واحد من أبناء الدولة يف نطاق عمله ووظيفته بجدٍّ 

يف عمله، وأن يعمل عىل نرش  تعاىل ن يراعي اهلل، وأ واجتهاد وإتقان

، ويبتعد عن  ، وأن يكون من املصلحني الفضائل واألخالق احلسنة

 ب الفساد واإلفساد يف األرض. ، وعن أي سبب من أسبا الفاسدين

فالوطني احلقيقي هو الذي ينرص وطنه ويعزز من قوته 

خيانته أو التآمر ، ويبتعد عن  ، وحيرتم دستوره وقوانينه ومتاسكه

ـ فلن يأمن  تعاىل ؛ ألن الوطن إذا سقط ـ ال قدر اهلل عليه إلسقاطه

، فبسقوط الوطن تستباح  إنسان عىل نفسه ودينه وعرضه وماله

، وبناًء عىل هذا أصبح تطوير الدولة والعمل عىل تقويتها  احلرمات

 قيقه.وهنضتها أمًرا رشعي ا ينبغي عىل كل أبنائها العمل من أجل حت
 

*          *          * 
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 التارخييةتطور مفهوم الدولة عرب العصور 
 

                

مفهوم الدولة من املفاهيم التي يوجد به كثري من اللبس 

والغموض؛ لتداخل العديد من املفاهيم والدالالت سواًء السياسية 

؛ ولعل هذا األمر جعل هذا املفهوم  أو املعرفية أو الفكرية فيه

 يتحمل الكثري من التعريفات واألوجه املتعددة.

، من ضمنها  مفارقة كبرية بني معاين الدولة اإلسالميةوهناك       

الدولة التارخيية والتي كانت موجودة يف العامل اإلسالمي خالل 

، ومن ضمنها أيًضا الدولة التي تعيش يف نطاق  العصور الوسطى

، وهناك آراء تارخيية  جغرايف أكثرية شعوهبا تدين برسالة اإلسالم

ابات املعارصة والتي عملت عىل تذكر أن البداية األوىل للكت

التأسيس ملفهوم الدولة من منطلق إسالمي بدأت منذ سقوط 

، وسنحاول يف الصفحات القادمة إلقاء الضوء عىل  الدولة العثامنية

 هذه البداية األوىل ملفهوم الدولة عرب العصور التارخيية املختلفة.   

الغربية واملعاجم هناك فرق شاسع بني هذا املفهوم لدى املعاجم     

والتي   status، فمعناه عند الغرب يعود للكلمة الالتينية العربية
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، بعكس املعاجم العربية والتي تدل عىل "وضع واستقرار"تعني 

منها: الفعل واالنتقال وتغري الزمان والدهر من حال ، معاٍن متعددة 

إىل حال
(1)

اختالًفا ولعل هذا االختالف اللغوي يعكس يف الواقع ، 

يف مفهوم الدولة وموقعها يف الفكر العريب والفكر الغريب عىل حد 

  . سواء

،  وبظهور اإلسالم وسط هذه البيئة املحكمة بنظامها القبيل  

،  ، بدأ يحزحزح استقرار القبيلة بعض اليشء وتقاليدها السياسية

ن نظام جديد وَّ كَ يح ، و وتتغري العالقات داخل مكونات هذه القبائل

ومجاعة سياسية جديدة موازية للقبيلة يف املصري ذاته بعد هجرة 

، وهذا النظام  من مكة إىل املدينة (صىل اهلل عليه وسلم)رسول اهلل 

اجلديد مل يكن يقترص عىل من يدين باإلسالم فقط كام قد يفهم 

سواًء يف الدين أو النسب  ، بل كانت هذه اجلامعة تعددية ؛ البعض

                                                           

ولة (1) الِ  الدُّ وَلةح  ، بَِرْفِع الدَّ ْهِر َفتِْلَك الدُّ ل َعِن الدَّ نن الَّتِي تغريَّ وتحبدَّ ، يِف املِْلك والسُّ

َولح  اجح  ، والدُّ جَّ ِء  َوَقاَل الزَّ ْ ولة اْسمح اليشَّ تداول: الدُّ ْولةح اْلِفْعلح  الَِّذي يح ، والدَّ

 ، فصل الدال املهملة . ينظر: لسان العرب . َوااِلْنتَِقالح ِمْن َحاٍل إىِل َحالٍ 
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، وهذا املكون السيايس اجلديد والذي أسسه  بيل الذي تنتمي إليهالق

يف جمتمع املدينة املنورة اكتسب بموجبه  (صىل اهلل عليه وسلم)النبي

، وترتب عليهم كذلك  سكان املدينة املنورة جمموعة من احلقوق

، وكان هذا املكون اجلديد الرحم والبذرة  جمموعة من الواجبات

عد ذلك فكرة الدولة يف املجال اإلسالمي، التي ختلقت منها ب

، ومفهوم  ونشأت جمموعة من املفاهيم اجلديدة مثل مفهوم املواطنة

 . ، ومفهوم املصري الواحد السلطة

واليشء املهم والذي ال يمكن إغفاله يف هذا السياق السيايس      

والتي ،  ، أو معاهدة املدينة اجلديد لدولة املدينة هو صحيفة املدينة

، وبينت رشوط  مجعت بني مجيع الفرقاء داخل هذا املجتمع القائم

النظام السيايس اجلديد والتي مل يعهدها جمتمع مدينة يثرب من قبل، 

،  ر عثرة دون ظهورهـأو عىل وجه الدقة كانت القبيلة تقف حج

؛  وتحعد هذه الصحيفة بمثابة الدستور هلذا املكون السيايس اجلديد

ولية السياسية امللقاة عىل ئت إدراك املسلمني ملعنى املسألهنا أظهر

 مي، ـايش السلـ، والتع رتكـري املشـم ملعنى املصـ، وتفهمه اـعاتقه
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ريش ـا قـددة التي كانت تشكلهـديدات املتعـة بعد التهـوخاص

  .. ضدهم ونركـواملش

 ( قدصىل اهلل عليه وسلم)ول اهلل ـوقد بدا واضًحا أن رس      

 اجديًد  اسياسي   نظاًماذه الصحيفة أن ينشئ ـن وراء هـدف مـه

تجاوز الكثري من األعراف والتقاليد السياسية التي يفوق القبيلة، 

ؤسس لقيام عالقات تقوم عىل مبدأ ي، حيث  كان متعارف عليها

صىل اهلل )، وقد أطلق رسول اهلل  السلم واألمن والتعايش السلمي

صىل ) ؛ حيث قال ون اجلديد لفظ األمةعىل هذا املك (عليه وسلم

وِل اهلل" :(اهلل عليه وسلم ٍد النَّبِيِّ َرسح َمَّ َصىلَّ اهللح ) َهَذا كِتَاٌب ِمْن حمح

َرْيٍش َوَأْهِل َيْثِرَب  (َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ، َوَمْن  َبنْيَ املْحْؤِمننَِي َوامْلحْسلِِمنَي ِمْن قح

ْم َفَلِحَق هِبِْم، َفَحلَّ  مْ َتبَِعهح ْم َوَجاَهَد َمَعهح ٌة َواِحَدٌة ِمْن  َمَعهح حْم أحمَّ ، َأهنَّ

وِن النَّاسِ  "دح
(1)

 .  

                                                           

)صىل اهلل عليه  األموال البن زنجويه ، كتاب العهود التي كتبها رسول اهلل( 1)

، ومر احلديث بطوله ص  752، حديث رقم  وسلم( وأصحابه ألهل الصلح

11 . 
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واهلدف الواضح من هذا النظام السيايس اجلديد والذي أعلنه       

هو أن تقوم العالقات بني جمتمعه عىل  (صىل اهلل عليه وسلم)النبي 

كل ما يؤدي  ، والبعد عن السلم واألمن واألمان والتعايش السلمي

، فمن  للعنف والقسوة والتي كانت هتيمن عىل العرب يف اجلاهلية

، وفداء األرسى والعدل بني  بني رشوط الصحيفة إعطاء الديات

؛ وكل هذا سيؤدي لتحقيق مبدأ السلم والسلوك اإلنساين  املؤمنني

، وجعل هلذا املجتمع مرجعية سياسية لتسوية النزاعات  القويم

جتامعية والتي كانت قائمة يف هذا املجتمع من قبل؛ والتوترات اال

 . هوكانت هتدد أمنه واستقرار

بوضع هذه األسس  (صىل اهلل عليه وسلم)رسول اهلل  ومل يكتِف       

واملبادئ يف صحيفة املدينة املنورة لبناء النظام السيايس اجلديد 

 نفس بل وضع جمموعة من القوانني والتي تسري يف ؛ لدولته الناشئة

وَن  َوَأنَّ ِسْلَم املْحْؤِمننَِي َواِحٌد  .."االجتاه مثل: ْؤِمٌن دح ح مح َسامَل ، َواَل يح

ْؤِمٍن يِف قَِتاٍل يِف َسبِيِل اهلل مْ  مح لَّ  ، إاِلَّ َعىَل َسَواٍء َوَعَدٍل َبْينَهح ، َوَأنَّ كح

ْم َبْعًضا هح َوإِنَّ املْحْؤِمننَِي املْحتَِّقنَي َعىَل َأْحَسِن  ، َغاِزَيٍة َغَزْت َيْعقحبح َبْعضح
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ًدى َوَأْقَوِمهِ  َرْيشٍ  هح ٌك َمااًل لِقح رْشِ رِيح مح هح اَل جيح ِعينحَها َعىَل  ، َوَأنَّ ، َواَل يح

هح َقَودٌ  ْؤِمنًا َقْتاًل َعْن َبيِّنٍَة َفإِنَّ هح َمِن اْعَتَبَط مح ْؤِمٍن، َوَأنَّ "..مح
 (1)

. 

هذا املرشوع السيايس األول للمسلمني عىل نبذ  وبالتايل تأسس  

، ونبذ العنف  الظلم وعدم العدوان بني مكونات هذا املجتمع

، فال جيوز  وحتريمه بني جمتمع املدينة بعيًدا عن الدين والنسب

، أو عدم املساعدة يف القصاص،  للموقعني عىل الصحيفة التظامل

َوَأنَّ . .."بقوله:  (سلمصىل اهلل عليه و)وقد أثبت ذلك رسول اهلل 

مْ  ْلٍم َأْو إَِثٍم َأْو  املْحْؤِمننَِي َواملْحتَِّقنَي َعىَل َمْن َبَغى ِمنْهح ، َأِو اْبَتَغى َدِسيَعَة ظح

ْدَواٍن َأْو َفَساٍد َبنْيَ املْحْؤِمننِيَ  ْم َعَلْيهِم مَجِيِعِهْم َوَلْو َكاَن  عح ، َوَأنَّ َأْيِدََيح

ْؤِمنًا يِف َكافِرٍ اَل  ، َوَلَد َأَحِدِهمْ  ْؤِمٌن مح نرَْصح َكافٌِر َعىَل   َيْقتحلح مح ، َواَل يح

ْؤِمنٍ  وَن النَّاِس  مح ْم َمَوايِل َبْعٍض دح هح "..، َواملْحْؤِمنحوَن َبْعضح
(2)

. 

ولعل هذه الفكرة السياسية اجلديدة والتي رأيناها متجسدة يف      

، وأصبحت هي مكان  دولة املدينة قد قويت واشتدت مع الوقت

                                                           

 ، وسبق خترجيه . 44من حديث صحيفة املدينة ، وقد مر احلديث بطوله  يف ص  (1)

 املصدر السابق .   (1)
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، وانتهى ما  القبيلة، فتمت عملية املصاحلة بني األوس واخلزرج

، ومتت املؤاخاة  كان بينهام عرب التاريخ من رصاع وحمن وضغائن

بني املهاجرين واألنصار، وقاتل القرشيون من املسلمني القرشيني 

، كل ذلك عالمات وأدلة عىل  من املرشكني يف معركتي بدر وأحد

ام كان ـه مل يعد هلا تأثري كـ، وأن وقرب زوال صوت القبيلةضعف 

  عىل أرض الواقع سواًء يف األحداث أو يف البرش. ابقـيف الس
 

املقومات األساسية للدولة املدنية عند املسلمني عرب  -
 العصور:

هناك أربع مقومات أساسية للدولة املدنية من وجهة نظر املسلمني 

 التارخيية املختلفة عىل النحو التايل:وذلك عرب العصور 

وقفت املذاهب الفقهية اإلسالمية يف  ، وقد العقد االختياري -1

، وهو ما  صف هذا املقوم األسايس للدولة املدنية وانترصت له

: عرف املاوردي اإلمامة بأهنافقد ،  يسمى حالًيا بنظام الديمقراطية

َراَضاٍة َواْختَِياٍر اَل " هح إْكَراٌه َواَل إْجَبارٌ َعْقدح مح لح "َيْدخح
(1)

وعدها  ،

                                                           

 القاهرة . ،، ط دار احلديث 14، ص:  ( األحكام السلطانية للاموردي1)
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َو َوكِيلح ":  حيث قال ، وكالةعقد  اإلمام القرطبي َماَم هح َفإِنَّ اإْلِ

ٌب َعنَْها
ِة َوَنائِ "اأْلحمَّ

(1)
 . 

فهي ختضع ملنطق الصواب ،  عبارة عن اجتهاد السياسة -1

 (وسلمصىل اهلل عليه )عد القرايف ترصفات النبي  لذلك واخلطأ؛

،  ، وترصف بالقضاء ترصف بالفتيا والتبليغ " : ثالثة ترصفات

"وترصف باإلمامة
(2)

. 

، وهذا األساس خيرج من مقاصد الرشيعة  سيادة القانون -1

، واملتعارف أن كليات الرشيعة  أقرهتا األمةالتي اإلسالمية و

تعد مصدًرا رئيًسا يف الترشيع اإلسالمي وأحكامها ومقاصدها 

؛ ألن من ضمن املربرات األصيلة لوجود الدولة حفظ  للدولة

 ؛ ألن الدولة نائبة عن صاحب الرشع يف حفظ الدين وسياسة الدنيا

  .الدين الدنيا ب، كذلك حفظ  الدين أمر

                                                           

 . 171/ 1( تفسري القرطبي ، سورة البقرة ، 1)

 . 151/ 1 ( الفروق للقرايف )أنوار الربوق يف أنواء الفروق(،1)
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إقامة العدل بني الناس، وهو يعد من ضمن مقتضيات العقد  -4

 . الذي هو بني احلاكم واملحكومني
 

        *            *     * 
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 املبحث اخلامس
 
 

 تطور مفهوم الدولة قدمًيا وحديًثا 
 من منظور إنساني

 
 

 

 األستاذ الدكتور 
 اري ــحممد بش

 

أمني عام اجمللس العاملي للمجتمعات املسلمة 
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 تطور مفهوم الدولة قدمًيا وحديًثا 
 من منظور إنساني

 

من حيث املفهوم  -الدولة إنَّ املتمعِّن يف السّلم التارخيي لتطور      

يرى أهنا مّرت بمراحل رئيسة تكيَّفت فيها مع  -والبنية التارخيية 

أبرز ما حييط هبا من ظروف ، سواء املتعلقة بالبنية املجتمعية أم 

 . بالبيئة املكانية ، أم باحلقبة الزمنية

 تطور مفهوم الدولة تارخييًّا: -
تمعات بدائية قامت عىل اجتامع بدأ االجتامع البرشي عىل هيئة جم     

رس من أصل واحد ، وهو جمتمع العشرية ، الذي تالحم مع غريه األح 

، ككيان متحد ينظم  من العشائر مشكاًل ما يسمى بالقبيلة

، ثم ظهر فيام بعد ما  ، وغريها ، واالقتصادية العالقات االجتامعية

نسيج  يسمى بالدول أو اإلمرباطوريات القديمة التي قامت عىل

ن من احتاد عدة قبائل تفّردت باحتادها الثقايف ، كاالحتاد الذي  مكوَّ

مجع مثاًل بني اليونانيني ، مشكلًة جمموعة مدن َولّدت الحًقا 

 ع ـذت بالتوسـة التي أخـرومانيـورية الـ، كاإلمرباط وريةـاإلمرباط
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والتمدد رشًقا وغرًبا ، مرتكزًة عىل عنرصي القوة والقانون
(1)

 . 

،  بتنوع املظاهر السياسية وقد متيَّز تاريخ احلضارة الرومانية     

، حيث تأثرت هذه احلضارة  ، والثقافية واالجتامعية ، واالقتصادية

سبقتها ، ومن أبرز مظاهر احلياة التي  باحلضارة اإلغريقية التي

، واملظهر االجتامعي ،  يـهر السياسـ: املظ سادت هذه احلضارة

 قايف ، واملظهر العمراين . واملظهر الث

مّرت احلضارة الرومانية بثالث مراحل من  :ففي املظهر السيايس  

، والنظام  ، والنظام اجلمهوري ، وهي: النظام امللكي احلكم

، ومتيَّز احلكم بوجود جملس الشيوخ الذي يعترب  اإلمرباطوري

 .  الطبقة األرستقراطية التي تشارك امللك يف حكم اإلمرباطورية

                                                           

: هي حضارة نشأت من جمتمـع زراعـي صـغري بـدأ يف شـبه  احلضارة الرومانية (1)

اجلزيرة اإليطالية يف القرن التاسع قبل امليالد ، إىل أن أصبحت حضـارة عظيمـة 

ــيض املتوســط.  ــالد البحــر األب ــم ب ــول معظ ــر) بســطت ســيطرهتا ح :  ينظ

دار : ، ط  : جورج كتورة ترمجة ، : باتريك لوفو تأليف، اإلمرباطورية الرومانية 

ـــريوت ـــد املتحـــدة ، ب  ()موقـــع املعرفـــة و( ،  م1221،  الكتـــاب اجلدي

https://www.marefa.org/. 
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فقد غلب عىل احلياة االجتامعية التي  :أما يف املظهر االجتامعي   

 عاشها الرومان االهتامم بالرياضة ، واملسارح ، واملصارعة. 

فكانت الوثنية تنترش بعصور ما قبل  :وأما من الناحية الدينية   

امليالد، بينام الديانة املسيحية انترشت يف فرتة ما بعد امليالد ، ومل َيتم 

الرومان كثرًيا بالدين ، وهذا ما دلَّ عليه قلة انتشار املعابد عىل طول 

اإلمرباطورية
(1)

 . 

 تأثر األدب الروماين كثرًيا باألدب : فقدويف املظهر الثقايف     

، وأما من حيث اللغة فقد ظهرت بداية اللغة الالتينية ،  اإلغريقي

ومن ثمَّ ظهرت اللغة الرومانية عىل إثر تأثر الرومان باللهجات 

  املحلية التي ظهرت مع اتساع هذه احلضارة. 

فقد ظهرت عىل أطالل اإلمرباطورية  :أما يف القرون الوسطى  

الرومانية األنظمة اإلقطاعية ، التي تداخلت فيها امللكيات اخلاصة 

بالعامة ، يف إطار ذلك التجمع االقتصادي والسيايس تبًعا لضعف 

                                                           

اإلمرباطورية الرومانية من النشأة إىل االهنيار تأليف: أْحد غانم حافظ، ص  (1)

 م.1227ومابعدها، ط دار املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية ،  141
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بروز الرتاتبية اهلرمية التي أضعفت  ؛ مما ساعد عىل الدولة األوروبية

ك عىل أمالكهم خالل حكم وسيطرة طبقة النبالء عىل  سيطرة املالَّ

 .  اإلقطاع ، فيام يسمى بالدولة امللكية

قد شهدت أوروبا يف القرن السادس عشـر والدة حركة و   

اإلصالح الديني الربوتستانتي منطلقة من أملانيا بزعامة مارتن 

لوثر
(1)

هولدريخ ْزوينگـْيل: ، ثم انتقلت إىل سويرسا بزعامة 
(2)

 ،

امة جان كالفنوإىل فرنسا وجنيف بزع
(3)

، وقد سبق والدة حركة 

 الح الديني الربوتستانتي والدة عدة حركات دينية يف كل منـاإلص

                                                           
 م ، وهو1544فرباير 11:  مات  -م 1411نوفمرب  12:  قسيس أملاين ولد( هو: 1)

طلق عرص اإلصالح يف أوروبا، بعد اعرتاضه عىل صكوك الغفران . املصلح  مح

تأليف القس الدكتور/حنا جرجس اخلرضي،  –مارتن لوثر حياته وتعاليمه 

 م . بترصف .1511وما بعدها، ط دار الثقافة املسيحية . القاهرة .  14ص 

 11مات يف  –م 1414يناير  1:  ، ولد هولدريخ ْزوينگـْيل: قسيس سويرسي( 1)

لد يف زمن بزوغ  ام، ويعد زعياًم لإلصالح يف سويرس1511أكتوبر  ، وقد وح

احلس الوطني السويرسي وتصاعد انتقاد نظام املرتزقة السويرسيني. ينظر: 

،  ط دار الفكر  175تاريخ عرص النهضة األوربية ، د/ نور الدين حاطوم ، ص 

 م .بترصف .1515دمشق  –

 = ا ومصلًحا، كان عامل الهوت وقس   ( م1544مايو  17 –م 1525يوليو  12)( 1)
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 . فرنسا وإنجلرتا 

،  وكان لعرص النهضة دور مهم يف إنتاج مجلة الرشوط الدينية       

واالقتصادية ، واالجتامعية ، والفكرية ، والفنية ، التي  ، والسياسية

والدة حركة اإلصالح الديني يف القرن السادس عرش، نجم عنها 

كام استفادت حركة اإلصالح الديني من النهضة بحدود معينة، 

كالفّن، : واختذت مواقف مغايرة هلا إزاء عدد من املوضوعات

 . : الفردية واحلرية ، وقضايا تتعلق باإلنسان كقضيتي واألدب

ادس عرش عن النهضة يف لقد متّيز اإلصالح الديني يف القرن الس    

القرن اخلامس عرش بعديد من امليزات ، ويف مقدمتها: الرتكيز عىل 

اإلصالح الديني واالنفصال عن روما ؛ فنشط اخلطاب الديني 

الح الديني ـر اإلصـوان املحبَّب يف عصـومي ليصبح العنـوالق

                                                                                                                  

فرنسيا يف جنيف خالل حركة اإلصالح الربوتستانتي. وكان من املسامهني  =      

الرئيسيني يف تطوير املنظومة الالهوتية املسيحية التي دحعيت فيام بعد بـ 

ينظر: تاريخ عرص النهضة األوربية ، د/نور الدين حاطوم ،  «.الكالفينية»

 م .بترصف .1515دمشق   –،  ط دار الفكر  112ص
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الربوتستانتي
(1)

، فال عجب من رفع شعارات تدعو إىل بناء كنائس 

ة وطنية مستقلة عن الكنيسة الكاثوليكية يف روما ، أو من ديني

الدعوة إىل االنفصال عن اإلمرباطورية الرومانية إمرباطورية 

 العصور الوسطى .

التي تعترب النموذج  "الدولة القومية احلديثة"وأخرًيا برزت      

هذا الوقت ، وترجع بوجودها إىل القرن  السائد يف العامل حتى

الرابع عرش ، إبَّان متّكن ملوك أسبانيا وفرنسا من إخضاع الكنيسة 

وأسياد اإلقطاع إىل سيطرهتم ، وبظهور هذه الدولة ظهرت فكرة 

املواطنة بمعناها احلديث
(2)

 . 

مع العلم بأنه قد تم ترسيخ وجود الدولة القومية وسيادهتا الوطنية  

(م1441وستفاليا )بعد معاهدة  بايف أورو
(3) 

التي اعرتفت بحدود 

                                                           

،  ط دار  151ينظر:  تاريخ عرص النهضة األوربية ، د/ نور الدين حاطوم ، ص  (1)

 م . بترصف .1515دمشق  –الفكر 

 12ينظر: علم اجتامع القومية ، تأليف: ديفيد ماك كرون ، ترمجة سامي خشبة ص   (1)

 م . بترصف . 1227 ،القاهرة  –وما بعدها . ط املركز القومي للرتمجة 

 =  . وينظر: أساسيات العالقات الدولية ، تأليف: جوانيتا إلياس ، 11مرت يف  ص   (1)
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ت  االحرتام املتبادل لسيادة هذه الدول عىل  الدول القومية ، وأقرَّ

أراضيها ومواطنيها
(1)

. 

  استنتاجات: -
من الدولة  -من خالل دراسة التطور التارخيي ملفهوم الدولة     

ة ، وما ـللدولة احلديثر ـاصـواًل إىل املفهوم املعـاليونانية وص

ا إىل ــتوصلن –ة ـرية وبنيويـات فكـحتدي وم منـتواجهه الي

 االستنتاجات اآلتية:

وقانوين ، وذو سلطة سيادية تتمتع  ،أن الدولة كيان سيايس  -1

، يف رقعة جغرافية حمددة ، يعيش فيها جمموعة  باعرتاف دويل

الوجود بعد أن ، وهي ظاهرة حديثة برزت إىل  برشية معينة

ودخلت العصور  سطىجتاوزت املجتمعات الغربية العصور الو

احلديثة ، بكل ما تبعتها من التحوالت والتغريات يف كافة 

 املجاالت احلياتية .

                                                                                                                  
 –وما بعدها ، ط دار الفرقد  45و د/بيرت ستش ، ترمجة: حمي الدين ْحيدي، ص =        

 م .1214سوريا . 

:  . الرابط انظر: التطور التارخيي للدولة ، مقال ، د. صالح الشقباوي (1)

(http://cutt.us/966U9  .) 
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أن الدولة احلديثة بشكلها وبنيتها احلالية حديثة النشأة ، وهي -1

نتيجـة لتطـور نسق املجتمعـات القديمة ونظمهـا بشكلهـا 

اجلنيني، وحتت مسميات أخرى ، وإِن كانت االختالفات بني 

الدولة احلديثة وأشكاهلا القديمة كثرية وكبرية إالَّ أهّنا يف بعض 

ومن ثمَّ ال يمكن عّد )الدولة( ظاهرة  جوانبها تعد امتداًدا هلا ،

 حديثة باملطلق. 

أن بناء الدولة عملية تتعلق بتأسيس وإنشاء وتقوية بنية -1

املؤسسات وقدرات الدولة ، وذلك باالعتامد عىل الفاعل السيايس 

الذي يتوقف عليه تكوين ووجود هذه الدولة ، وهذا ال يتم إال 

وى االجتامعي والثقايف ، وهي بالتوازي مع بناء األمة عىل املست

عملية هتدف إىل خلق وإنشاء هوية مجاعية ؛ لكي يستطيع مجيع 

 أفراد هذا املجتمع التامهي والتامثل مع بعضهم يف الدولة. 

أن اهلوية الثقافية هي القدر الثابت واجلوهري واملشرتك من  -4

 السامت التي متيز حضارة أمة من األمم عن غريها من احلضارات،

والتي جتعل للشخصية الوطنية أو القومية طابًعا تتميز به عن 
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فأفراد املجموعة يتشاهبون ،  الشخصيات الوطنية والقومية األخرى

، وربام خيتلفون يف  بامليزات األساسية التي كّونتهم كمجموعة

 عنارص أخرى لكنها ال تؤثر عىل كوهنم جمموعة.

جىلَّ عن طريق إشكالية اهلوية أن عالقة الدولة احلديثة باهلوية يت -5

، كأنامط وأشكال حديثة للهوية اجلامعية يف  الوطنية واهلوية القومية

ت هذه العالقة اإلشكالية بصعوبات  املجتمعات احلديثة ؛ حيث مرَّ

كثرية وخمتلفة كانت عىل مرحلتني رئيستني ، مها : مرحلة نشأة 

ا صاحبها من ، وكل م الدولة احلديثة وبلورة هويتها الوطنية

صعوبات وحتديات ، واملرحلة املعارصة وما يواجهها من حتديات 

 هتدد هويتها الوطنية.

أن التعددية يف املجتمعات املعارصة تعترب حقيقة ترتبط بتكوين  -4

، فهو جمتمع متنوع أو تعددي أو وفاقي ، والتباينات يف  املجتمع ذاته

مثل هذا املجتمع ليست تباينات يف الرأي العام بل هي تباينات 

ثقافية ، أو لغوية ، أو عرقية ، أو مذهبية ، أو طائفية ، وهلا حدود 
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؛ ومن ثمَّ فإن تطبيق نظام  معينة ، وتتميز بالثبات وعدم التحرك

قد  -دون وضع ضوابط معينة -املجتمعات تنافيس يف أمثال تلك 

 ، أو اخللل، أو قصور يف املشاركة.  يؤدي إىل نوع من عدم املساواة

ليست هي أن التعددية الدينية والطائفية واملذهبية والقومية  -7

املسئولة عن النزاعات التي قد تعرفها بعض املجتمعات ، إنام 

أي توظيفها يف ،  املسئول عن كل ذلك هو استغالل التعددية

 الرصاعات السياسية واالقتصادية.

وختاًما .. فإن الدولة احلديثة يف بنائها املأمول ستقدم للبرشية    

أنصع الصور النموذجية التي حترتم خصائص اإلنسان ، وتقف عند 

احتياجاته ؛ لتجمعه مع أخيه اإلنسان عىل طاولة معيشية موحدة ، 

وتتـآزر عىل طـاولـة االحرتام ، تشرتك يف قواسمهـا املشرتكة ، 

واحلـــوار ، وتنعم هبوية ثقافية ناضجة ، حتمل ما حتمله من الثبات 

واملركزية التي متيز حضارته ، مع احرتام ما للشخصية الوطنية  أو 

القومية من خصائص تتميز هبا عن اآلخر ، دون إخالل بمكانته 

 . ضمن اهلوية الفردية والعاملية 
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 :التأكيد على ما يليمع  -
ينبغي االجتاه إىل إعادة النظر يف مفهوم عملية بناء الدولة  -

احلديثة؛ ألنه مل يعد حبيًسا للنظريات املهيمنة يف النموذج 

الليربايل، وألّن هذا املفهوم  متغرّي حسب السياقات التارخيية 

 والثقافات اإلنسانية. 

العربية  املجتمعاتأمان  التأكيد عىل أن الدولة الوطنية أساس -

-واإلسالمية واستقرارها، وأن حتقيق املواطنة الشاملة التفاعلية 

 والعمل عىل-واالنخراط يف املجتمع الدويل بني الوالء للوطن

 واجب الوقت، ومسئولية مجاعية. حفظها

تأسيس مرصد دويل يرصد التطورات البرشية وحاجاهتا بام  -

حيافـظ عىل استقرارهـا ، وأمنهـا ، وكرامتها ، ضمن ثوابتهـا 

الوطنية ، والقومية ، ووفق الرشعية الدولية يف جماالت حقوق 

 اإلنسان .
 

*          *          * 
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 املبحث السادس
 

 

 تصرفات النيب )صلى اهلل عليه وسلم(
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 وزير األوقاف

 

 رئيس اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية

 وعضو جممع البحوث اإلسالمية
 باألزهر الشريف
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 تصرفات النيب )صلى اهلل عليه وسلم(
 يف إدارة الدولة

 
ام كان )صىل مل يكن النبي )صىل اهلل عليه وسلم( نبي ا فحسب ، إنَّ    

ا وقاضيًا اهلل عليه وسلم( نبي ا ورسواًل  ، فام  وحاكاًم وقائًدا عسكري 

 فيام يتصل بشئون العقائد ترصف فيه باعتباره نبي ا ورسواًل 

والعبادات والقيم واألخالق وصح نسبته إليه )صىل اهلل عليه 

، وسلم( أحخذ عىل النحو الذي بينه )صىل اهلل عليه وسلم( ألصحابه

كونه من  ، وال خيتلف أمر البيان فيه باختالف الزمان أو املكان

،  كصوم رمضان : سواء اتصل بأمر الفرائض ، األمور الثابتة

، أم اتصل بأمر السنن الثابتة عنه )صىل  والصالة ، والزكاة ، واحلج

 كصوم عرفة أو صوم عاشوراء . :اهلل عليه وسلم(

)صىل اهلل عليه وسلم( بصفته نبي ا أما ما ترصف فيه النبي       

ا ، أو بصفته نبي ا وقاضًيا ،  ، وحاكاًم  أو بصفته نبي ا وقائًدا عسكري 

 فهو ترصف باعتبارين: باعتباره )صىل اهلل عليه وسلم( نبي ا واعتباره 
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)صىل اهلل عليه وسلم( حاكاًم أو قائًدا أو قاضًيا 
(1)

. 

﴿َما َكاَن لة قد ختم بقول اهلل تعاىل : وإذا كان أمر النبوة والرسا     

وَل اهلل ْم َولَكِْن َرسح ٌد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجالِكح َمَّ  َوَخاَتَم النَّبِيِّنَي َوَكاَن اهلل حمح

ٍء َعلِياًم﴾ لِّ ََشْ بِكح
(2)

ْلتح َعىَل "وقوله )صىل اهلل عليه وسلم(:،  فحضِّ

: أحْعطِيتح َجَواِمَع  ْعِب  اْلَكلِمِ اأْلَْنبَِياِء بِِستٍّ تح بِالرُّ ، َوأحِحلَّْت  ، َونحرِصْ

وًرا َوَمْسِجًدا يِلَ اْلَغنَائِمح  ِعَلْت يِلَ اأْلَْرضح َطهح ، َوأحْرِسْلتح إىَِل  ، َوجح

ةً  ْلِق َكافَّ تَِم يِبَ النَّبِيُّونَ  اخْلَ "، َوخح
(3)

، فإن ما ترصف فيه النبي )صىل 

ا أو قاضًيا بقي من  اهلل عليه وسلم( باعتباره حاكاًم أو قائًدا عسكري 

رشوط ورضورات الترصف فيه توفر الصفة األخرى وهي كون 

ا أو قاضًيا بحسب األحوال ،  املترصف حاكاًم أو قائًدا عسكري 

 ولنأخذ أنموذًجا لكل صفة من هذه الصفات :

                                                           

( راجع يف ذلك: اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وترصفات القايض 1)

 وما بعدها . 55ص  ،واإلمام للقرايف 

 42األحزاب :  (1)

علت يل األرض مسجًدا وطهوًرا ، ( 1) صحيح مسلم، كتاب املََْساِجِد، باب جح

 .511حديث رقم 
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 ف فيه النبي )صىل اهلل عليه وسلم( باعتباره رسواًل مام ترصف -

َمْن َأْحَيا َأْرًضا َمْيَتًة "قوله )صىل اهلل عليه وسلم(:  :اوحاكاًم معً 

"َفِهَي َلهح 
(1)

هذا منه )صىل اهلل "، يقول اإلمام أبو حنيفة )رْحه اهلل(: 

، فال جيوز ألحد  -أي بصفته حاكاًم  –عليه وسلم( ترصف باإلمامة 

ألن فيه متليًكا ، فأشبه اإلقطاعات ، ؛ أن حييي أرًضا إال بإذن اإلمام 

"واإلقطاع يتوقف عىل إذن اإلمام فكذلك اإلحياء
(2)

. 

 :وعليه فال جيوز ألحد أن يضع يده عىل قطعة من األرض ويقول   

)صىل اهلل عليه وبيني وبينكم حديث رسول اهلل  ،أحييتهــا فهي يل

وسلم(، نقول له: إن النبي )صىل اهلل عليه وسلم( ترصف يف ذلك 

بصفته حاكاًم ، فال جيوز لغري احلاكم إصدار مثل هذا القرار املتعلق 

باحلق العام ، أو املال العام أو امللك العام ، وإال لصارت األمور إىل 

مللك العام، وفتح أبواب ال تسد من الفتن واالعتداء عىل ا ،الفوىض

                                                           

 . 1275سنن أيب داود ، كتاب اخلراج ، باب يف إِْحَياِء املََْواِت ، حديث رقم  (1)

اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وترصفات القايض واإلمام للقرايف، ص  (1)

111 . 
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واالقتتال بني الناس ، إنام جيب أن يلتزم يف ذلك بام  ربوربام احل

 تنظمه الدساتري والقوانني التي تنظم شئون البالد والعباد.

ومما ترصف فيه النبي )صىل اهلل عليه وسلم( باعتباره قائًدا  -

ا قوله )صىل اهلل عليه وسلم( :  َعَلْيِه َبيِّنٌَة َمْن َقَتَل َقتِياًل َلهح "عسكري 

"َفَلهح َسَلبحهح 
(1)

، فال جيوز ألحد اآلن أن يفعل ذلك ، فإذا قتل إرهابي ا 

: أنا أوىل بسالحه أو  فال جيوز له أن يقول ، يف مواجهة إرهابية

ألن ترصف النبي )صىل اهلل  ؛ سيارته وهاتفه وما كان معه من أموال

ا ، إنام يلتزم يف ذلك عليه وسلم( كان بصفته حاكاًم وقائًدا عسكري  

بام تنظمه القوانني والدساتري العرصية ونظام الدولة وقواهتا 

 املسلحة.

ومما ترصف فيه النبي )صىل اهلل عليه وسلم( باعتباره قاضًيا قوله  -

)صىل اهلل عليه وسلم( يف قضية خلع امرأة ثابت بن قيس ، فَعِن اْبِن 

َم(، َعبَّاٍس، َأنَّ اْمَرَأَة َثابِِت بْ  ِن َقيٍْس َأَتِت النَّبِيَّ )َصىلَّ اهللح َعَلْيِه َوَسلَّ

                                                           

ِس األَْسالََب، حديث  (1) َمِّ ِس، َباب َمْن مَلْ خيح مح صحيح البخاري ، كَِتاب َفْرِض اخلح

1141         .              
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وَل اهلل ٍق َوالَ َفَقاَلْت: َيا َرسح لح ، َثابِتح ْبنح َقْيٍس، َما َأْعتِبح َعَلْيِه يِف خح

ولح اهلل ْفَر يِف اإِلْساَلِم، َفَقاَل َرسح )َصىلَّ اهللح َعَلْيِه  ِديٍن، َولَكِنِّي َأْكَرهح الكح

؟"َم(: َوَسلَّ  يَن َعَلْيِه َحِديَقَتهح دِّ ولح اهلل َقاَلْت: َنَعمْ  "َأَترح  ، َقاَل َرسح

َم(:  ْقَها َتْطلِيَقةً ")َصىلَّ اهللح َعَلْيِه َوَسلَّ "اْقَبِل احَلِديَقَة َوَطلِّ
(1)

، فقد 

ترصف )صىل اهلل عليه وسلم( باعتباره نبي ا وقاضًيا ، وهو أيًضا من 

القانون يف عرصنا وجيب االلتزام فيها بام ينظمه األمور التي ينظمها 

القانون ، وهو ما يعرف يف الفقه اإلسالمي بتطليق القايض ، وله 

 ضوابطه الرشعية والقانونية.
 

*           *           * 

  

                                                           

صحيح البخاري ، كتاب الطالق ، باب اخللع وكيف الطالق فيه ، حديث رقم  (1)

5171. 
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 أسس بناء الدولة احلديثة
 

بمعناه الواسع أساًسا ال غنى عنه  "القانون" يمثل النظام

للمتصدي لدراسة واقع أي دولة، فبدون معرفة األسس التي يقوم 

القانوين  عليها نظام أي دولة وقراءة الواقع فيها سيتحول النظام

ألحداث صامء جمردة من داللتها ومضامينها، وقد أوضح الفكر 

احلديث بكل ثقة واطمئنان أن هناك مقصًدا سادًسا للمقاصد 

"حفظ األوطان"الرضورية وهو 
(1)

، حيث يأيت بوصفه ترمجة 

؛ إذ إن الوطن بمثابة الوعاء الذي حيتضن  حقيقية لبقية املقاصد

سخرة خلدمة اإلنسان  اجلميع من سائر املخلوقات، والتي هي مح

قومات الدولة، واملكلف بحامية  "الشعب" املقوم الثاين من مح

 عن مسئوليته عن تعمريه وفًقا بكل ما فيه، فضاًل  "وطنه"أرضه 

                                                           

أ.د/ حممد خمتار مجعة  وزير األوقاف،  "الكليـات الست"من ذلك كتاب  (1)

اإلسالمية  رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية، وعضو جممع البحوث 

 م.1215هـ/1442 ط:
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وم الثالث ـ، وهنا يأيت دور املق ة الرصحيةـللنصوص القرآني

طن املسئولة بالتضامن مع الشعب يف ْحاية وتعمري الو "السلطة"

 عن مسئوليتها عن رعاية الشعب الذي هو ، فضاًل "األرض"

 أساس قيامها وفًقا للمفاهيم احلديثة لبناء الدول. 

إن مبادئ الرشيعة اإلسالمية هي املصدر الرئيس للترشيع يف         

، وهذا يحربهن عىل أن اإلسالم  معظم البلدان العربية واإلسالمية

بل يزكي ؛  ، وال يتنكر له احلياةيضيق باجلديد يف  دين واقعي ال

ا أو و،  اجلديد ويباركه ما دام حيقق نفًعا ويسد مطلبًا ال خيالف نص 

، حيث إن واقعية اإلسالم تؤمن بأن احلياة  اجتهاًدا أو مصلحة عامة

دث كل يوم حدًثا  . َولوٌد حتح

، وتقودها إىل  لشعوب حتتاج إىل دولة قويٍة فتيٍة حتفظ كرامتهافا     

، وإال لكان البرش مثل اهلوام إذا فقدوا قوة الدولة  التقدم والرقي

؛ لذا كان لزاًما عىل البرش أن يبحثوا عن مقومات هذه  التي حتميهم

، ومن ثمَّ ينضوون حتت رايتها، ويتمسكون  الدولة وخطوات بنائها

، إذ ال وجود هلم حقيقي  بل ويبذلون دماءهم فداًء هلا ؛بقوانينها
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، وهنا نأيت إىل أهم مقوٍم من مقومات أي دولة  حياة بدوهناوال 

،  ، والتنمية االجتامعية : الفصل بني السلطات ويتلخصح يف

، واألرسة ، واالهتامم باملرأة واملرشوعات القومية واالسرتاتيجية

: أحسس اقتصادية،  ، فمنها واألحسس التي تدعم هذه املقومات تتنوع

، واملتأمل يف حقيقة كل هذه  قانونية، وأسس  وأسس اجتامعية

األسس املختلفة األيديولوجيات جيدها يف احلقيقة تنضوي حتت 

؛ لذا فإننا يف هذا البحث قدمنا احلديث  القانون مع تنوعه واختالفه

بدهي ا عن  األسس القانونية لدولة القانون حيث إن دولة القانون؛ 

تي من خالهلا سيتم ، وكذلك احلديث عن األسس ال مبنيٌة عليه

، ثم يعقب ذلك حتليٌل لألحسس االقتصادية  تطبيق هذا القانون

 واالجتامعية املبنية عىل هذا القانون أيًضا. 

 

*        *       * 
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 .أسس بناء الدولة احلديثة
 

 أواًل: مفهوم الدولة احلديثة ومراحل تطورها: -

هي:  باختصارالدولة احلديثة  : مفهوم الدولة احلديثة -1

، "دولة العدل"، أو  "دولة احلقوق"، أو  "القانونية الدولة"

، وعنارص بنائها تتمثل يف الفصل بني "الدولة الدستورية": وهي

ة ـوميـالقروعات ـ، واملش ةـاعيـة االجتمـ، والتنمي طاتـالسل

فت املحكمة الدستورية  ، واالهتامم باملرأة واالسرتاتيجية ، وقد عرَّ

الدولة التي تتقيد يف كافة مظاهر نشاطها "العليا دولة القانون بأهنا: 

ا كانت طبيعة سلطتها بقواعد قانونية تعلو عليها ، وتكون  وأي 

"بذاهتا ضابًطا ألعامهلا وترصفاهتا يف أشكاهلا املختلفة 
(1)

. 

، وجمملها يدور  وقد تعددت تعريفات القانونيني لدولة القانون       

، فقد  حول كوهنا: دولة ذات قانون َيْلتزم به األفراد واملؤسسات

ّرفت بأهن الدولة التي ختضع يف مجيع ترصفاهتا وأعامهلا ":  اـعح

                                                           

م، يف القضية 1551من يناير للعام  4حكم املحكمة الدستورية العليا بجلسة  (1)

 .11رقم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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"لسلطان القانون بمعناه الواسع
(1)

 أن املتحدة األمم ، وقد أعلنت

 عىل ذلك أعلنت كام ،العامل مستوى عىل أسايس مبدأ القانون سيادة

 امليثاق يف ، وبخاصة الدول األمريكية منظمة اإلقليمي املستوى

وال  ، األفريقي االحتاد ، وكذلك األمريكية للبلدان الديمقراطي

 سيادة إىل إشارات عىل العثور ، ويمكن التأسييس قانونه يف سيام

العربية الدول جلامعةوثائق  عدة يف القانون
(2)

، ومن ثمَّ فمعنى 

خضوع الدولة للقانون يف مجيع مظاهر "الدولة القانونية احلديثة: 

"، سواء من حيث اإلدارة، أو القضاء، أو الترشيع نشاطها
(3)

 ،

"التي تلتزم بالقانون وتتقيَّد به"وعرفها بعضهم بأهنا الدولة: 
(4)

 ،

                                                           

مبدأ خضوع الدولة للقانون وتطبيقاته يف النظام الدستوري اإلسالمي، رسالة  (1)

 املنظومة .   ، جامعة اجلزائر،  دار41ماجستري، رشيد غداوية ص

قائمة معايري سيادة القانون، بحث أعدته اللجنة األحوروبية الربيطانية من خالل (1) 

مارس  11، 11بتاريخ  125يف جلستها العامة رقم  -جلنة البندقية -القانون

 . 5، 1م، ص 1214للعام 

 1، العدد 54الدولة القانونية، د. ثروت بدوي ، جملة إدارة قضايا احلكومة، ص (1) 

  .م1555، طبعة 4و 

 م.                          1557، جامعة الكويت،  115النظم السياسية، د. حممد عبد اللطيف، ص  (4)
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قانونية يف إطار عالقتها مع  فهي الدولة التي تضع لنفسها قيوًدا

، وتطبق عليهم أحكاًما تستمدُّ أصلها من قانون موضوع  املواطنني

لُّ القواننييتأسس من الدستور الذي تحبنى عليه جح 
(1)

، وقد عّرفها 

الفيلسوف األملاين )إيامنويل كانط(
(2) 

،  الدولة الدستورية : بأهنا

وهذا  ، املدّون يف الدولةويستند يف منهجه عىل سيادة الدستور 

؛ إذ إن صفات أو طبيعة الدولة  التعريف األخري دقيق للغاية

رية ـة العصـ: الدول أي، "ورـدولة الدست":  ة تعنيـانونيـالق

 ؛ الديمقراطية التي يتم فيها توزيع السلطة واقتسامها ال عىل أفراد

، ، ومؤسسات تنفيذية : مؤسسات ترشيعية، منهابل عىل مؤسسات

، وعند االطالع عىل بعض أحكام املحكمة  ومؤسسات قضائية

                                                           

 -رسالة دكتوراه يف القانون العام  -آليات إرساء دولة القانون يف اجلزائر(1) 

كلية احلقوق والعلوم  -إعداد/ حممد هاميل، أ.د/حممد كحلولة. جامعة أبو بكر

 .5مسان، صتل -السياسية

م، 14/12/1215، مها الصاحلي ، بتاريخ  إيامنويل كانط حياته وفلسفته (1)

          . now.com/ar/173147-http://russia             م.11/4/1215

  

http://russia-now.com/ar/173147
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، فقد قضت بأن دولة  الدستورية العليا نجدها تعضد هذه األسس

القانون هي التي تتقيد يف كافة مظاهر نشاطها بقواعد قانونية
 (1.)

 
 

 التطور التارخيي ملفهوم الدولة احلديثة : -1

 يف أوروبا باعتباره تصوًرا بدياًل إن مفهوم دولة القانون تبلور تدرجيي ا 

عن الدولة اإلمرباطورية، دولة احلكم املطلق والسلطات املطلقة
(2)

 ،

دولة القانون( خرج من رحم  فتشري املصادر إىل أن هذا املصطلح )

املدرسة الوضعية األملانية يف القرن التاسع عرش؛ حيث رأى أصحاب 

فنادوا بإرساء دولة القانونهذه املدرسة انفصال الدولة عن القانون 
(3)

 ،

وال شك أن الترشيع اإلسالمي ال يتناىف أبًدا مع دولة القانون، بل يشد 

بل تقويتها.  من أزرها ويعضد سح

                                                           

 م .1551لعام  11يناير ، يف القضايا رقم  4انظر: حكم املحكمة ، بجلسة  (1)

، دراسة دستورية رشعية  انظر: الدولة القانونية والنظام السيايس اإلسالمي (1)

، الدار العربية للطباعة ، بغداد ، 1، ط وقانونية مقارنة ، د. منري ْحيد البيايت

 .47م ، ص1575

 .  5 ، ص آليات إرساء دولة القانون يف اجلزائر (1)
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 ثانًيا: اأُلسس القانونية لدولة القانون : -
باستقراء بعض كتابات الباحثني القانونيني عن أسس دولة        

مها: ، القانون نجد أن هذه األسس تبنى عىل ركيزتني أساسيتني 

، ومكونات الدولة من مؤسسات أو أفراد حترتم هذا  القانون

، واحلقيقةح أن املؤسسات ال تنضبطح عىل التامم  القانون طوًعا أو جرًبا

، وعىل ذلك يمكن  يعة عمل هذه املؤسساتإال بالقانون املالئم لطب

 حرص أسس دولة القانون وفق هاتني الركيزتني من خالل ما ييل:

 دستور الدولة: -1

ف الدستور بأنَّ      رِّ جمموعة القواعد املتعلقة بتبيان مصدر "ه: عح

، والعالقة بني القابضني عليها،  السلطة وتنظيم ممارستها وانتقاهلا

"املتعلقة باحلقوق واحلريات العامة يف الدولة وكذلك تلك 
(1)

 ،

                                                           
النظرية العامة يف القانون الدستوري والنظام الدستوري يف العراق ، د. إحسان   (1)

، ط دار احلكمة،  ْحيد املفرجي ، ود. كطران زغري نعمة ، ود. رعد ناجي اجلدة

النظام ، ويراجع: مبادئ القانون الدستوري وتطور 14م ، ص 1552بغداد، 

م ، 1552،  ، املوصل السيايس يف العراق ، د. ْحيد الساعدي ، دار احلكمة

، ومذكرات أولية يف القانون الدستوري، د. عبد اهلل إسامعيل البستاين ، 111ص

 م. 1551، ط الرابطة، بغداد،112ص
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، كالدستور اإلنجليزي  والدستور قد يكون مدوًنا أو غري مدون

، وعىل ذلك فدولٌة بدون  ، والسوابق القضائية املستمد من العرف

،  اـار رسيعً ـ، وما ال أساس له ينه دستوٍر دولة بدون أساس

فيها، ووسائل ورشوط فالدستور يبني قواعد ممارسة السلطة 

َراَعى فيه  استعامهلا، ومن ثم يمنع كل استخدام للسلطة العامة ال تح

هذه الرشوط أو تلك القواعد
(1)

، ففي العرص احلديث وخالل 

أو املبنية عىل  -األعوام السابقة أصبح لدولة القانون ذات الدستور

ة، ؛ فهي عالمٌة عىل التقدم والرقي والقو أمهية قصوى -الدستور 

، وبذلك فهي معيار لقياس الديمقراطية  وضدها ختلٌف وضعف

، واالحتاد  ات الدولية كاألمم املتحدةـ، تلجأ إليه املنظم مـيف العال

األحورويب، والبنك الدويل، بل تعدح من أهم الرشوط يف الدول 

ه ـاسح ذلك كلـ، وأس اق باالحتاد األحورويبـة لاللتحـاألوروبي

                                                           
،  ، د. منري ْحيد البيايت انظر: الدولة القانونية والنظام السيايس اإلسالمي (1)

، 42، ويراجع: رقابة دستورية القوانني، د. عبد العزيز حممد ساملان، ص47ص

م ، القانون الدستوري وتطور األنظمة السياسية 1555،  دار الفكر العريب، 1ط 

  م.1571الفكر العريب ،  ، دار 11يف مرص، د. ثروت بدوي ، ص 
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الدستور
(1)

؛ فهو: الترشيع األسايس  فالدستــور هو األعىل درجةً ، 

ة التي ــادئ العامــدد املبـ، وهو الذي حي ةـواألسمى للدول

املجتمع حتكم
 

، وعىل ذلك فالدولة تستمد رشعيتها وقوهتا من هذا 

الدستور
(2)

يؤدي إىل التخلص  "دولة القانون"، وقيام هذه الدولة 

  من الرصاع بني السلطة واحلرية.

بينّا فيام سبق أن ركائز الدولة القانونية هي: القانون،  :املؤسسات -1

ومكونات الدولة من مؤسسات وأفراد حترتم هذا القانون طوًعا أو 

جرًبا، وبينّا بعد ذلك أن القانون يتمثلح أصالة يف الدستور باعتباره 

ولوائح، ، وما ينبثق عنه من قوانني  أساًسا من أسس الدولة القانونية

وأّما مكونات الدولة من مؤسسات وأفراد فهي التي حترتم الدستور 

، ومن اجلدير بالذكر  ، إذ الدستور هو الذي يمنح السلطات والقانون

                                                           

املركز واألطراف،  بحث بعنوان: الدستور العراقي وإشكالية تنظيم العالقة بني (1)

ترشين ثاين للعام  1، 517لغالم إسامعيل حاجم، جملة نظرة قانونية، عدد 

 .1م، ص1225

،   "الدستور العراقي وإشكالية تنظيم العالقة بني املركز واألطراف "بحث  (1)

  .1ص
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أن من أسس الدولة القانونية التي تنبثقح عن األساس األول أهنا دولة 

، وأّن األساس األول لتنظيم هذه  حتكمها املؤسسات ال األفراد

م للدولة القانونية 1214، وقد قام دستور عام  ؤسسات هو الدستورامل

ات للمؤسسات ال ـح السلطـِة ملنـول السليمـرية عىل األصـاملص

األفراد
(1)

 . 

تعد فكرة تدرج القواعد القانونية وتوالدها  :التدرج القانوني -1

من بعضها حجر الزاوية عند املدرسة القانونية
(2)

ن الدولة أ، أي 

ا وهرمي ا ن نظاًما قانوني ا مركزي  ، كل قاعدٍة قانونية فيه تستمد  تكوِّ

، إىل أن تصل إىل الدستور قوهتا من القاعدة األعىل
(3)

، وتقوم هذه 

، أو ما  النظرية عىل أن القواعد القانونية تتوالد من األعىل إىل األدنى

                                                           

 م . 1214يراجع: دستور مجهورية مرص العربية عام  (1)

، جملة 54 ، ص ، د. حييى اجلمل للقضاء الدستوري، األب الروحي  هانز كلسن (1)

 . م 1221الدستورية، العدد األول، السنة األوىل ،  يناير 

لقايض أنيس  -دولة القانون ودور القضاء اإلداري يف تكريسها يف اجلزائر (1)

الصوف ، جامعة منتوري ، / نزَية بو  حتت إرشاف الدكتورة -فيصل

 .15، صقسطنطينة
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انونية أو ، واملقصود به ترتيب القواعد الق يسمى باهلرم الترشيعي

األدوات الترشيعية من األعىل إىل األدنى وفًقا لقوهتا واجلهة املنوط 

هبذا الرتتيب،  –عند التطبيق  –، مع رضورة االلتزام  هبا إصدارها

واهلرم الترشيعي املتعارف عليه يشمل الدستور ثم القانون ثم 

اللوائح
(1)

. 

الدستورية يتبني ومن خالِل استقراء بعض أحكام املحكمة        

، املوسومة  تأصيلها هلذا املبدأ األهم للدولِة القانونية الدستورية

، فقد جاء يف حكم  بتدرج قوانينها وفًقا للرشعية الدستورية

املحكمة الدستورية حول الرقابة القضائية كوهنا أهم ضامنات 

، حيث أكدت املحكمة  خضوع الدولة للقانون وفق هذه الرشعية

وهي بطبيعتها من الدعوى  - اخلصومة يف الدعوى الدستوريةأن 

قوامها مقابلة النصوص الترشيعية املطعون عليها بأحكام  -العينية

                                                           

، بالوحـدة  أ / أْحد عبد احلميـد "مبدأ تدرج القواعد القانونية"مقال بعنوان   (1)

، بتـاريخ  ، يف إطار إرادة املبادرة املرصية إلصالح مناخ األعامل املركزية القانونية

 ، رابط:  م1211من يناير  1

http://www.errada.gov.eg/index.php?op=show_feature_details&id  
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الدستور؛ حترًيا لتطابقها معها وإعالًء للرشعية الدستورية
(1)

، ومن 

وأن هذه القوانني  ، هنا يحعلم سمو الدستور عىل مجيع القوانني

رشعيتها منه، فمبدأ سمو الدستور يُّعد من أهم األدنى رتبًة تستمد 

، وإذا كان مبدأ املرشوعية  األسس التي تقوم عليها دولة القانون

يعني أن تكون مجيع ترصفات السلطات العامة يف الدولة متفقة مع 

، وأن تسود القاعدة القانونية فوق إرادات  أحكام القانون

الدستور يعد أهم ، فإن مبدأ سمو  األشخاص القانونية كافة

النتائج احلتمية واملالزمة ملبدأ املرشوعية
(2)

. 

وعىل ذلك ييل الدستور يف الدرجة القواعد القانونية العامة التي     

، ويف قاعدة هذا البناء  نظم الدستور إصدارها واملسامة بالترشيع

تقوم القواعد القانونية الفردية املسامة بالقرارات اإلدارية، وهبذه 

                                                           

م يف 1551من سبتمرب للعام  5حكم املحكمة الدستورية العليا بجلسة  (1)

 .55، رقم القضية

، دار الفكر 1، ط 42رقابة دستورية القوانني، د. عبد العزيز حممد ساملان، ص (1)

 م. 1555العريب، القاهرة ، 
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، وتنتهي عملية التوالد اآليل التي  القواعد الفردية يتم البناء القانوين

يقوم عليها
(1)

، وهبذا يستطيع مبدأ تدرج القواعد القانونية أن يضع 

 ملشكلة التعارض بني القواعد القانونية املختلفةحال  
(2)

، فيجب أن 

مضمون القاعدة األدنى مع مضمون القاعدة التي تعلوها  يتفق
(3)

. 

  :عدالة القوانني واحرتامها -4

إن عدالة القوانني ترتبط  : عالقة احرتام القوانني بعدالتها -أ 

، حتى وإن قلنا بأن هذا االحرتام يمكن أن  ارتباًطا وثيًقا باحرتامها

يكون جرًبا، سواٌء كان هذا االحرتام من األفراد أم املؤسسات، 

، "الدولة للقانونخضوع "ويطلق عىل األخري مبدأ املرشوعية 

أن ختضع السلطات كافة  :هو،  واملقصود بخضوع الدولة للقانون

                                                           

ي، الرقابة عىل دستورية القوانني يف الواليات املتحدة األمريكية واإلقليم املرص (1)

 م. 1542، مكتبة النهضة املرصية ، القاهرة ، 41د. أْحد كامل أبو املجد، ص 

، دار النهضة 1، ط11الوجيز يف الدعوى الدستورية، د. رفعت عيد سيد، ص (1)

 العربية، القاهرة .

، دار 111،  1/111، د. فؤاد العطار،  النظم السياسية والقانون الدستوري (1)

 م. 1544 -م1545هرة ، النهضة العربية ، القا
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بالدولة للقانون، سواٌء أكانت هذه السلطات ترشيعية أم قضائية أم 

تنفيذية
(1)

ولذلك قضت املحكمة الدستورية العليا بأن الدولة  ؛

ِلُّ ترشيعاهتا باحلقوق التي يعترب  التسليم الدستورية القانونية ال ختح

فيها حلكم القانون مفرتًضا أولي ا
(2)

، وهبذا املبدأ تتميز الدولة 

ا كان نوع هذا النشاط أو -القانونية بخضوع نشاط اجلميع فيها  أي 

ا كان مضمون هذه  -الغرض منه للقواعد القانونية املطبقة أي 

ا كان مصدرها ومستواها يف التدرج اهلرمي للقواعد  القواعد وأي 

ونيةالقان
(3)

 . 

ويعد مبدأ املرشوعية الضامن احليوي واألسايس حلقوق األفراد      

مواجهة السلطة العامة، إذ يكونون بمقتضاه يف مأمن  وحرياهتم يف

من أن تعتدي عليهم
(4)

، فهو الضامن احلقيقي للحقوق واحلريات 

                                                           
 .1/114النظم السياسية ، د. ثروت بدوي،  (1)

م، يف القضية 1554من إبريل لعام  4حكم املحكمة الدستورية العليا بجلسة  (1)

 .12رقم

 .54الدولة القانونية ، د. ثروت بدوي ، ص  (1)

احلامية الدستورية حلق اإلنسان يف قضاء طبيعي، د. أْحد عبد الوهاب السيد، (4) 

 م. 1221، ط مؤسسة بيرت للطباعة ، 151ص
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املكفولة يف الدستور
(1)

، ولعل أهم ما يميز دولة القانون هو أن 

اإلدارية ال يمكنها أن تلزم األفراد بيشء خارج نطاق  السلطات

القوانني املعمول هبا
(2)

، وعىل ذلك يتبني أن سيادة القانون هي ْحاية 

 . للدولة أفراًدا ومؤسسات

 أن حيرتم ، فيجب للعدالة كام يعد مبدأ املرشوعية مؤسًسا      

 عىل املامثلة احلاالت أن يعالج ، حيث جيب املساواة مبدأ الترشيع

 املساواة مع ضامن  متنوع بشكل املختلفة املساواة، واملواقف قدم

حمتم لتمييز أساس بأي فيام يتعلق
(3)

، وعىل إثر ذلك قضت 

ِلُّ  املحكمة الدستورية يف قضايا كثريٍة أن الدولة القانونية ال ختح

ترشيعاهتا باحلقوق واحلريات
(4)

، ومن التطبيقات العملية هلذا 

                                                           

 م.           1214يراجع: باب احلقوق واحلريات بدستور مجهورية مرص العربية للعام  (1)

الوهاب السيد،  ، د. أْحد عبد  احلامية الدستورية حلق اإلنسان يف قضاء طبيعي(1) 

طعيمة  ، د. ، ومبدأ املرشوعية وضوابط خضوع اإلدارة للقانون125ص 

 م.1574، ط دار النهضة العربية 1، ط 11اجلرف، ص 

 .11، ص قائمة معايري سيادة القانون (1)

 .5م يف القضية، رقم 1555 /15/1حكم املحكمة الدستورية العليا بتاريخ (4) 
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القانوين للدولة ما قضت به املحكمة الدستورية العليا  األساس

 ) 51 (املادة األوىل من الفقرة نص دستورية الدعوى بعدم برفض

 أعضاء أقدمية حتديد من فيام تضمنت ، القضائية السلطة قانون من

القضاء  وظائف يف الدرجة هذه يف تعيينهم اإلدارية عند النيابة

 ألنه يرتتب الدرجة؛ هذه يف تعيينهم تاريخ من لدرجاهتم املامثلة

 العامة، وذلك النيابة أو يف القضاء زمالءهم أن يسبقوا ذلك عىل

عليه يف الدستور املنصوص بمبدأ املساواة إخالل
(1)

 . 

املساواة بني الرجل واملرأة باعتبارها أثًرا لعدالة القوانني،  -ب

القوانني سبٌب من ا فيام سبق أن عدالة نَّ بيَّ  ومنظورها الرشعي:

، ومن ثم يؤسس املجتمع وفق هذا االحرتام دولًة  أسباب احرتامها

، وحيثح إّن بعض أفراد املجتمع قد ال حيصلون عىل  قانونية قويةً 

هذه العدالة مقارنًة بآخرين فكان لزاًما أن نشري إىل مثاٍل واقعي يف 

ام سواٌء أمام ، حيثح إهن ، وهو العدالة بني الرجل واملرأة هذا اجلانب

، وإذا أردنا أن  القانون الذي هو بمثابة األداة لتحقيق هذه العدالة

                                                           

 قضاء املحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض القوانني . (1) 
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نلخص هذه العدالة نجدها تتمثل يف العدالة يف احلقوق سواء 

أن  :املساواة هيف؛  ، أو العدالة يف احلريات كانت مادية أو معنوية

الّتعامل ، وأن يتم  حيصل كال اجلنسني عىل نفس الفرص يف احلياة

كان ذلك يف أ، سواء  مع كليهام عىل قدم املساواة بعيًدا عن الّتمييز

، وكذلك  احلياة العامة عموًما م يفتويّل املناصب أ م يفالعمل أ

 . احلصول عىل نفس احلقوق وأداء نفس الواجبات

وألن الرشيعة اإلسالمية قررت هذه احلقيقة يف املساواة بني الرجل  

م1214ستور واملرأة، وألن د
(1)

فقد نص يف  ؛ موافق للرشيعة 

راد الشعب عىل ـاواة بني أفـريات عىل املسـجانب احلقوق واحل

، أم  ، أم االجتامعية كان ذلك يف احلياة السياسيةأ، سواٌء  السواء

، فلم يفرق بني رجٍل وامرأةٍ  االقتصادية
(2)

، وهذا هو هنجح الرشيعة 

اإلسالمية يف املساواة بني الرجل واملرأة ، إذ كانت املساواة يف 

                                                           

ألستاذ ليراجع: إعالم األنام بأن األحنثى ترث أضعاف الذكر يف اإلسالم. بحث  (1)

، عميد كلية الرشيعة والقانون بدمنهور  الدكتور/ْحدي عبد املنعم شلبي

 األسبق . 

 م.1214يراجع: باب احلقوق واحلريات بدستور مجهورية مرص العربية لعام  (1)
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ا ـ، وحقوقه امةـوق العـ، واحلق ابـواب والعقـ، والث العبادات

، حيث إن املرأة يف اإلسالم نصف املجتمع وتلد النصف  اخلاصة

ذي وعىل عاتقها يقع عبء إعداد النشء السوي الصالح ال ، اآلخر

 . عوامل النجاح للمجتمعات املتحرضة يعد أحد أهم

 واحلفاظ عليها: محاية األوطان -

: سبل إرساء دولة  ، وهي ْحاية األوطان تنبني عىل ثالثة أسس       

، فأما سبل إرساء  ، والقيم واألخالق ، والقوة املنفذة لذلك القانون

التنفيذية فيكفينا يف ، وأما القوة  سبق دولة القانون فقد بيناها فيام

ْن  : تعاىل االستدالل عىل كوهنا وسيلة حلامية األوطان قوله ﴿َوْلَتكح

وِف َوَينَْهْوَن َعِن  وَن بِاملَْْعرح رح رْيِ َوَيْأمح وَن إىَِل اخْلَ ٌة َيْدعح ْم أحمَّ ِمنْكح

املْحنَْكِر﴾
(1)

ْم َما اْسَتَطْعتحْم ِمْن  : ، وقوله تعاىل وا هَلح ٍة َوِمْن ﴿َوَأِعدُّ وَّ قح

وَّ اهلل ْرِهبحوَن بِِه َعدح ْيِل تح وهِنِْم اَل  ِرَباِط اخْلَ ْم َوآَخِريَن ِمْن دح كح وَّ َوَعدح

وهَنحمح اهلل ْم﴾ َتْعَلمح هح َيْعَلمح
(2)

: إن العربة بعموم  ، وكام قال العلامء

                                                           

 . 124آل عمران :    (1)

 . 42:   األنفال  (1)
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، فاآلية دالة عىل وجوب إعداد العدة  اللفظ ال بخصوص السبب

، وهذا يتمثل يف جيش الدولة  لدولةوالقوة لكل مرتبص با

، وأما القيم واألخالق باعتبارمها أساًسا لدولة القانون،  ورشطتها

، فيكفينا أن النبي )صىل اهلل عليه وسلم( جاء ليتمم صالح األخالق

َرْيَرةَ ف وَل اهلل)ريض اهلل عنه(  َعْن َأيِب هح  (َصىلَّ اهللح َعَلْيِه َوَسلَّمَ ) َأنَّ َرسح

َِّم َصالَِح اأْلَْخاَلِق "َقاَل:  اَم بحِعْثتح أِلحمَت "إِنَّ
(1)

، وقد أحرسل ال إلقامة  

 بل إلصالح الدول.؛ دولة فحسب 
 

           *            *      * 

  

                                                           

ِق  األدب املفرد للبخاري (1) لح ْسِن اخْلح  .171، حديث رقم ، َبابح حح
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 الدولة القومية احلديثة
 

 
 

 ستاذ الدكتوراأل
 عماد إبراهيم عبد الرازق

 

 أستاذ ورئيس قسم الفلسفة
 .بين سويف –داب كلية اآل
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 الدولة القومية احلديثة
         

من املفاهيم األساسية يف الفكر اإلنساين  إن مفهوم الدولة واحٌد 

 ؛، ويف الفكر السيايس بوجه خاص، فهو مفهوم أساس بوجه عام

ألنه يمثل أبرز احللول املبتكرة ألهم معضالت الوجود اإلنساين يف 

توزعه بني الفردية واجلامعية معضلة التوفيق بني فرديته ومجاعيته 

التي يرتجم عنها الوعي اإلنساين املعارص بمعضلة أو مشكلة 

، ومن هنا احتلت الدولة عىل الدوام  التوفيق بني احلرية والسلطة

التحليل السيايس وصوال إىل املرادفة بني دراسة  مكانة حمورية يف

، وتتجىل تلك املكانة يف  السياسة ودراسة الدولة يف أغلب األحيان

جدالني مهمني يتعلقان بأسس االلتزام السيايس وطبيعة القوة 

السياسية، ولعله من األمهية بمكان أن نشري إىل أن مفهوم الدولة
(1)

 

، وهذا أمر طبعي يف كل  الطويل لإلنسانيةتغري وتتطور عرب التاريخ 

حقول املعرفة أن يتطور املفهوم عرب الزمن، فقد وجد اإلنسان عىل 

                                                           

، ط دار  11ص  د/خملص طه الصيادي ،تطور مفهوم الدولة يف املجتمع ( 1)

 م .1221الثقافة واإلعالم، الشارقة ، الطبعة األوىل، 
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عىل تعاىل ، وقد خلقه اهلل  طالبهموجه األرض وتنوعت احتياجاته و

، ولكن مقابل ذلك  الفطرة والرغبات اجلاحمة التي ال بد من تلبيتها

فاحليوانات الربية والظواهر ،  كانت خماطر احلياة له باملرصاد

، وكان بجانب ذلك يملك ميوله  هءالطبيعية كانت هتدد بقا

مما دفعه إىل التجمع وتكوين العشائر واألرس، ثم عرب ، االجتامعية 

مراحل التاريخ تطورت تلك األرس والعشائر واجلامعات لتستقر 

، وتوسعت لتكون  ، ثم تطورت القرى واملدن وتسكن القرى

 ، واحتدت األقاليم لتكون الدول.  يماألقال

ع ظهرت ـددة املوارد واملطامـة متعـوبظهور الدول املختلف

، وهذا أمر طبيعي ومنطقي أن تتطور الدولة  السياسة واالقتصاد

ثم العشرية فالقبيلة فاألقاليم ، ، تبدأ من األرسة  عرب العصور

سيايس له أمهيته ثم الدولة يف شكلها احلايل كتنظيم ، فالقرى واملدن 

، فهي كيان سيايس ال  يف حفظ أمن واستقرار األفراد واجلامعات

 غنى عنه يتوافق مع تطور حياة األفراد واجلامعات.

 فمنها ما هو بسيط  ؛ ختتلف دول العامل يف أشكاهلا: أشكال الدولة  -
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من حيث تكوينها ، ومنها ما هو مركب والتي يصعب الفصل بني 

ولعل االختالفات يف أشكال الدول تعود إىل نظام ،  ظواهرها بدقة

 احلكم.

هي الدولة التي تكون فيها : الدولة البسيطة املوحدة :أوال -

،  اويكون شعبها متجانًس  ، السلطة واحدة وهلا دستور واحد

وختضع لقوانني واحدة داخل إقليم واحد وتنظيم سيايس واحد 

متارس يف شكل وظائف  ، تكون موزعة عىل عدة هيئات ، للسلطة

، ولكن كل هذه  أو حكومات خمتلفة بمبدأ الفصل بني السلطات

اهليئات والسلطات هي عبارة عن جهاز سلطوي واحد يف الدولة 

 البسيطة .  

هي الدول التي ترتكب من احتاد  :(1)الدولة املركبة :اثانًي -

دولتني أو أكثر غري أن هذا االحتاد ينقسم إىل عدة أشكال بسبب 

                                                           

، جلون  عن الطبيعة اإلنسانية ، مناظرة بني نعوم تشومسكي وميشيل فوكو( 1)

 -دار التنوير للطباعة والنرش  : ، ط 154ص: ، : أمري زكي  رامكان ، املرتجم

 القاهرة .  –مرص 



030 

 

اختالف نوع وطبيعة االحتاد الذي يقوم بني هذه الدول والتي 

ر يف االحتاد الشخيص ، وهو أضعف أنواع االحتاد بني ـتنحص

ألنه نتيجة حادث عارض يف حياة الدول يتمثل يف تويل ،  الدول

مع احتفاظ الدول باالستقالل الكامل ، خص واحد الرئاسة ش

 .  واالحتاد

ىل حقيقة تارخيية إلعلنا نشري هنا  :الدولة و تطورها عرب العصور -

وهي أن أهم ما يميز التطور التارخيي للدولة هو مرورها ، مهمة 

 : بأربع مراحل رئيسة

الدولة وفيها تطورت  : مرحلة اجملتمعات البدائية : أوال -

ر ذات األصل الواحد إىل جمتمع العشرية ـسالبدائية من اجتامع األح 

التي تالْحت مع عشائر أخرى وكونت القبيلة ، وبذلك تم 

 . اكتساب القوة والتمتع بفوائد احلياة حتت قيادة سلطة موحدة

ومن أمثلة ذلك  :(1) الدول واإلمرباطوريات القدمية ا:ثانًي -

وهي دولة قد نشأت من جتمع عدة  ، يف اليونانظاهرة دولة املدينة 

                                                           

 الرياض . ،العبيكان : ، ط  114ص  العامل والغرب فيليب كورتن ، (1)
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قبائل، وأهم ما يميز حضارة هذه املدينة الثقافة املشرتكة التي كانت 

جتمع بني اليونانيني ، إضافة إىل أن النظام الطبقي يف تلك املدن 

اليونانية قد اختذ أساسا للنظام السيايس يف تلك املدن ، ثم تأيت 

لتتشكل من جتمع مدن صغرية مستقلة عن ؛ اإلمرباطورية الرومانية 

ة ـأت اإلمرباطوريـة ، وهكذا نشـاملدن اإلغريقي : ا مثلـبعضه

 الرومانية وتوسعت يف الرشق والغرب معتمدة عىل القوة والقانون. 

بعد اندثار اإلمرباطورية الرومانية  :ا: دول القرون الوسطىثالًث -

واإلقطاعية قطاع.إلتالشت وضعفت الدولة يف أوروبا وساد ا
(1) 

جتمع اقتصادي وسيايس تتداخل فيه امللكية اخلاصة مع امللكية  :هي

 ،نتاجية أكربإر تتبع وحدة ـالعامة، حيث إن اإلقطاعية األصغ

وهكذا مهدت هذه التشكيلة اهلرمية إىل ظهور ملكيات وصفت 

 بضعف سيطرة مالكها عىل املناطق التابعة هلا. 

 فيها مقاطعات ،  : مت إىلـالعصور الوسطى قسدولة امللكية يف ـفال

                                                           

، ط  117حسن السلوك احلافظ دولة امللوك ملحمد بن عبد الكريم البعيل ، ص  (1)

 دار الوطن . الرياض .
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حتكم بواسطة النبالء الذين أقسموا والءهم للملك  اعياتـإقط

 إقطاعتيهم .ولكنهم احتفظوا باالستقالل يف حكم 

  :الدولة القومية احلديثة :ارابًع -
الدولة القومية من حيث الشكل هي الدول السائدة حاليا يف      

ا إىل القرن الرابع عرش بعد أن متكن بوجودها تارخييً العامل ، وتعود 

 .  عليهم سيطرهتموملوك إسبانيا وفرنسا من أسياد اإلقطاع 

أنه بظهور الدولة القومية ظهرت فكرة إىل ونشري يف هذا السياق      

أنه تم ترسيخ وجود الدولة القومية  عىل ، احلايلاملواطنة بمعناها 

م(1441وستفاليا عام )وسيادهتا الوطنية يف أوروبا بعد معاهدة 
(1)

 

والتي اعرتفت بحدود الدول وأقرت االحرتام املتبادل لسيادة هذه 

 الدول عىل أراضيها ومواطنيها.

 ، ومرَّ  أن مفهوم الدولة تطور عرب التاريخ :صفوة القولو -

بمراحل متعددة بداية من األرسة فالعشرية فالقبيلة فالدولة القديمة 

، وكل مرحلة هلا سامهتا وخصائصها  ثم الوسطى ثم احلديثة

                                                           
. سبقت  1441أكتوبر  14و 1441يناير  12صلح وستفاليا الذي تم يف ( 1)

 . 14اإلشارة إليه ص 
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والدولة مفهوم جوهري وحموري من أجل ،  وطبيعتها يف احلكم

 تلبية احتياجات املجتمع وطموحات األفراد.

 

*          *          * 
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