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مقدمة ال�سل�سلة

�إن فكرة هذا امل�شروع الذي �أُط ِلق عليه «�إعادة �إ�صدار كتب الرتاث
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر
الهجري نْ ِي /التا�سع ع�شر
َّ
والع�شرين امليال ِد َّي نْي» ،قد نبعت من الر�ؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ش�أن
�ضرورة املحافظة على الرتاث الفكري والعلمي يف خمتلف جماالت املعرفة،
وامل�ساهمة يف نقل هذا الرتاث للأجيال املتعاقبة ت�أكي ًدا لأهمية التوا�صل بني
�أجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري؛ �إذ �إن الإنتاج الثقايف  -ال َّ
�شك  -تراكمي،
و�إن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�صبة بعطاء ال�سابقني ،و�إن التجديد الفعال ال
يتم �إال مع الت�أ�صيل .و�ضمان هذا التوا�صل يعترب من �أهم وظائف املكتبة التي
ا�ضطلعت بها ،منذ ن�ش�أتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.
وال�سبب الرئي�سي الختيار هذين القرنني هو وجود انطباع �سائد غري
�صحيح؛ وهو �أن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية ،ومل تتجاوزها .ولكن احلقائق املوثقة ت�شري �إىل
غري ذلك ،وت�ؤكد �أن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�ضوي التنويري  -و�إن
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مر ٍّمبد وجزر � -إمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة ،مبا يف ذلك احلقبة
احلديثة واملعا�صرة التي ت�شمل القرنني الأخريين.
يهدف هذا امل�شروع  -فيما يهدف � -إىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة،
ت�ضم خمتارات من �أهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�سالمي
املذكور ْين .واملكتبة �إذ ت�سعى لإتاحة هذه املختارات
الهجري نْي
خالل القرنني
َّ
َ
على �أو�سع نطاق ممكن ،عرب �إعادة �إ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة ،وعرب الن�شر
أي�ضا على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)؛ ف�إنها ت�ستهدف يف
الإلكرتوين � ً
املقام الأول �إتاحة هذه املختارات لل�شباب وللأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة.
وي�سبق كلَّ كتاب تقد ٌمي �أعده �أحد الباحثني املتميزين ،وفق منهجية
من�ضبطة ،جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة ،والتعريف
بال�سياق التاريخي /االجتماعي الذي ظهرت فيه تلك االجتهادات من جهة
أ�سا�سا على
�أخرى؛ مبا كان فيه من حتديات وق�ضايا نه�ضوية كربى ،مع الت�أكيد � ً
�آراء امل�ؤلف واجتهاداته والأ�صداء التي تركها الكتاب .وللت�أكد من توافر �أعلى
معايري الدقة ،ف�إن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من
كبار الأ�ساتذة املتخ�ص�صني ،وذلك بعد مناق�شات م�ستفي�ضة ،وحوارات علمية
ر�صينة ،ا�ستغرقت جل�سات متتالية لكل تقدمي� ،شارك فيها كاتب التقدمي ونظرا�ؤه
من فريق الباحثني الذين �شاركوا يف هذا امل�شروع الكبري .كما قامت جمموعة
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من املتخ�ص�صني على تدقيق ن�صو�ص الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�صلية
للكتاب.
أي�ضا  -يف �إطار هذا امل�شروع  -برتجمة تلك املختارات
هذا ،وتقوم املكتبة � ً
�إىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة �أبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية ،كما
�ستتيحها ملراكز البحث واجلامعات وم�ؤ�س�سات �صناعة الر�أي يف خمتلف �أنحاء
العامل .وت�أمل املكتبة �أن ي�ساعد ذلك على تنقية �صورة الإ�سالم من الت�شويهات
زورا وبهتانًا ،وبيان زيف كثري من االتهامات الباطلة التي
التي يل�صقها البع�ض به ً
ُي َّتهم بها امل�سلمون يف جملتهم ،خا�صة من ِق َبل اجلهات املناوئة يف الغرب.
كبريا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي
�إن ً
ق�سما ً
خالل القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني ،ال يزال بعي ًدا عن الأ�ضواء،
ومن ثم ال يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا.
�سببا من �أ�سباب
ورمبا كان غياب هذا الق�سم من الرتاث النه�ضوي الإ�سالمي ً
تكرار الأ�سئلة نف�سها التي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك الرواد يف �سياق واقعهم
�سببا من �أ�سباب تفاقم الأزمات
الذي عا�صروه .ورمبا كان هذا الغياب � ً
أي�ضا ً
الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض لها �أبنا�ؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا
العربية والإ�سالمية وخارجها .ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �أعمال �أمثال :حممد عبده،
والأفغاين ،والكواكبي ،وحممد �إقبال ،وخري الدين التون�سي ،و�سعيد النور�سي،
ومالك بن نبي ،وعالَّل الفا�سي ،والطاهر ابن عا�شور ،وم�صطفى املراغي ،وحممود
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�شلتوت ،وعلي �شريعتي ،وعلي عزت بيجوفت�ش ،و�أحمد جودت با�شا  -وغريهم -
ال تزال مبن�أًى عن �أيدي الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف �أغلبية البلدان العربية
والإ�سالمية ،ف�ض ًال عن ال�شباب امل�سلم الذي يعي�ش يف جمتمعات �أوروبية �أو
�أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على املكتبة عب ًئا م�ضاع ًفا من �أجل ترجمة هذه
(ورقيا
الأعمال ،ولي�س فقط �إعادة ن�شرها بالعربية وتي�سري احل�صول عليها ًّ
إلكرتونيا).
و�
ًّ
�إن هذا امل�شروع ي�سعى للجمع بني الإحياء ،والتجديد ،والإبداع،
والتوا�صل مع الآخر .ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث �إ�شارة �إىل رف�ض اجلديد الوافد
ثراء،
علينا ،بل علينا �أن نتفاعل معه ،ونختار منه ما ينا�سبنا ،فتزداد حياتنا الثقافية ً
وتتجدد �أفكارنا بهذا التفاعل البناء بني القدمي واجلديد ،بني املوروث والوافد،
فتنتج الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد� ،إ�سها ًما يف الرتاث الإن�ساين امل�شرتك،
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها.
و�أملنا هو �أن ن�سهم يف �إتاحة م�صادر معرفية �أ�صيلة وثرية لطالب العلم
والثقافة داخل �أوطاننا وخارجها ،و�أن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�ستلهمة
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه �أولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني
الهجريني الأخريين ،وتفاعلوا مع ق�ضايا �أمتهم ،وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا
يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من �أجل نه�ضتها وتقدمها.

مقدمة ال�سل�سلة

11

11

لقد وجدنا �أن من �أوجب مهماتنا ومن �أوىل م�سئولياتنا يف مكتبة
الإ�سكندرية� ،أن ن�سهم يف توعية الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف م�صر ،ويف
غريها من البلدان العربية والإ�سالمية ،وغريهم من ال�شباب امل�سلم يف البالد غري
الإ�سالمية بالعطاء احل�ضاري للعلماء امل�سلمني يف الع�صر احلديث ،خالل القرنني
يرت�سخ االنطباع ال�سائد اخلاطئ ،الذي
امل�شار �إليهما على وجه التحديد؛ حتى ال َّ
�صحيحا �أن جهود العطاء احل�ضاري والإبداع الفكري
�سبق �أن �أ�شرنا �إليه؛ فلي�س
ً
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ضت عليها عدة قرون ،وال�صحيح هو
�أنهم �أ�ضافوا اجلديد يف زمانهم ،واملفيد لأمتهم وللإن�سانية من �أجل التقدم واحلث
على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�شر جمي ًعا.
و�إذا كان العلم ح�صاد التفكري و�إعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة،
ف�إن الكتب هي �آلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني
الأمم.
إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�شرف العام على امل�شروع
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I.S.B.N
978-977-453-038-8

تقدمي
تقديم دريسا تراوري

((( 1حياة َع ّ
الل الفا�سي
حممد عالّل الفا�سي(((،
ا�ش ُتهر با�سم «عالّل الفا�سي» ،و ُيعرف � ً
أي�ضا بـّ :
ري
ال�سالم ال ِف ْه ّ
وهو ابن مفتي مدينة فا�س املغربية ،ال�شيخ عبد الواحد بن عبد ّ
(املحرم
الق�صري ثم
ن�سبا،
ّ
الفا�سي مول ًدا ً
ً
ودارا ون�ش�أة .ولد عالّل مبدينة فا�س يف ّ
ّ
احلجة 1327هـ /يناير 1910م)((( ،وكان يل ّقب ب�أبي املحا�سن
1328هـ �أو ذي ّ
كثريا ما يوقّع مقاالته بهذا
كا�سم م�ستعار يف احلركة
املغربية ،وكان ً
الوطنية ّ
ّ
اللّقب(((� ،أو بحريف (ع.ف)(((.
(((
(((

(((
(((

جملة الأ�صالة ،ع � ،20آيار  -حزيران (مايو ،يونيو)1974 ،م� ،ص.153 :
املرجع ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها؛ القباج ،حممد ،الأدب العربي يف املغرب الأق�صى ،املطبعة الوطنية بدرب
الفا�سي ،عدد  ،3الرباط ،ط� ،1سنة 1347هـ1929 /م 1/2 ،؛ الزركلي ،خري الدين ،الأعالم ،دار العلم
للماليني ،بريوت ،لبنان ،ط1980 ،5م ،246/4 ،والتاريخ ح�سب الزركلي والقباج ( 1394 - 1326هـ/
1974 - 1908م).
انظر جملة املنهل ،ع� ،15س ،6متوز (يوليو) 1979م� ،ص.53 :
َعالّل الفا�سي وكتابه مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ومكارمها؛ ال�شارين ،منري� ،أطروحة دكتوراه احللقة الثالثة،
املكتبة املركزية بجامعة الزيتونة� ،ص.13 :
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فرارا
وينحدر عالّل
عربية عريقة هاجرت من الأندل�س ً
الفا�سي من عائلة ّ
ّ
بعقيدتها من حماكم ال ّتفتي�ش الإ�سبانية ،وا�ستوطنت مبدينة فا�س حتت ا�سم �آل
الفا�سي نف�سه يحكي
الفا�سي �أو الفا�سي الفهري((( .ولندع
اجلد ،وعرفت بعائلة
ّ
ّ
ّ
لنا عن هذه الهجرة �إذ يقول�« :إ ّنني واحد من �إحدى الأ�سر التي عا�شت �سبعة
�صرانية عليها،
قرون يف الأندل�س امل�سلمة ،وهاجرت منها حينما تغلّبت ال ّن ّ
ومنعت �أ�سالفنا من �إعالن ديانتهم و�إقامة �شعائرهم .وها هي ذي قرون �أخرى
ال�شوق �إىل ذلك املا�ضي
نح�س فيها بنوع من ّ
قد م�ضت علينا ونحن يف املغرب ّ
الديار ّمما �أ�صابها،
ال ّزاهر يف الأندل�س ،ونتم ّنى بكلّ �إخال�ص لو �أنقذ اهلل تلك ّ
ولك ّننا ال نعترب الأندل�س �أب ًدا وط ًنا لنا ،و�إنمّا نعترب املغرب وطننا ك�أ ّننا مل ننحدر
�إليه من غريه؛ لأ ّنه ا ّلذي يح ّقق لنا مدلول هذه الآية القر�آنية ﮋﯦ ﯧ ﯨ
متبو�أنا يف الأر�ض ويف الإميان»(((.
ﯩﮊ [احل�شر ،]9 /ففي املغرب فقط جند ّ
�سن ال ّتمييز �أدخله والده الك ّتاب لتل ّقي مبادئ الكتابة
وملّا بلغ عالّل ّ
احلرة ليتل ّقى
والقراءة ،وملا حفظ فيه القر�آن الكرمي نقله والده �إىل املدر�سة ال ّنا�صرية ّ
الدين وقواعد اللغة العربية .ويف �سنة (1345هـ1927 /م) التحق بجامع
مبادئ ّ
العاملية �سنة (1348هـ1930 /م) وعمره �آنذاك
ّ
وتخرج فيه ب�شهادة ّ
القروينيّ ،
ع�شرون �سنة(((.
((( غالب ،عبد الكرمي ،مالمح من �شخ�صية َعالّل الفا�سي� ،ص200 :؛ ال�شارين ،مرجع �سابق� ،ص.5 :
((( الفا�سي ،عالل ،دفاع عن ال�شريعة ،الطبعة احلالية� ،ص.32-31 :
((( جملة الأ�صالة ،العدد ال�سابق� ،ص157 :؛ جملة �أبحاث ،الرباط ،ع� ،13س ،4خريف 1986م� ،ص.83 :
مالمح من �شخ�صية عالل الفا�سي ،مرجع �سابق� ،ص ،200 :ويرى �أن التاريخ هو 1932م=.
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درو�سا يف اجلامعة ،واع ُت ِقل لأول ّمرة �سنة (1348هـ/
و�شرع يلقي ً
1930م) ،ثم أُ�فرِج عنه ،ومنع من ن�شاطه العلمي �سنة (1352هـ1933 /م)،
فقام بجولة يف ال�شمال ،وعاد �سنة (1353هـ1934 /م) ،وا�شرتك يف تنظيم
�سرية .ويف عهد املواجهة ال�شعبية �سنة (1355هـ1936 /م)،
حركة �سيا�سية ّ
�أعلن عن حزب «كتلة العمل الوطني» بزعامته ،وبعد مرور احلرب � ّأ�س�س �سنة
(1356هـ1937 /م) «احلزب الوطني» .واعتقلته فرن�سا �إثر حوادث دامية ونفته
رئي�سا حلزب اال�ستقالل الوطني
�إىل الغابون �سنة (1356هـ1937 /م) ،وانتخب ً
وهو ما يزال يف املنفى ،و�أفرج عنه �سنة (1365هـ1946 /م) ،و�سافر �إىل القاهرة
يف ( 5رجب 1366هـ� 25 /آيار (مايو) 1947م) ،وات�صل فيها برجال تون�س
واجلزائر وعملوا يف « جلنة حترير املغرب » التي تكونت يف (املحرم 1367هـ /كانون
وزيرا للدولة مك ّل ًفا بال�ش�ؤون الإ�سالمية �سنة
الأول (دي�سمرب) 1947م) .وعينّ ً
(1380هـ1961 /م) ،وبقي يف هذا املن�صب ح ّتى �سنة (1380هـ1962 /م)،
فرتك الوزارة ورجع �إىل املعار�ضة .وانتخب يف الربملان �سنة (1381هـ1963 /م)،
وحتالف حزبه �سنة (1389هـ1970 /م) مع «االحتاد الوطني للقوات ال�شعبية»
فكونوا جبهة «الكتلة الوطنية»،
وهو الذي قد ان�شق عن حزب اال�ستقاللّ ،
وانحلّت يف (ربيع الآخر 1389هـ /متوز (يوليو) �سنة 1970م).
= وقد تلقى درو�سه القر�آنية والعلمية حتت نظر والده الذي �أفرغ و�سعه يف تهذيبه وتنمية معلوماته ،وغر�س
الف�ضيلة واملبادئ القومية يف قلبه ،حتى ن�ش�أ مث ً
اال للعفة والنزاهة و�صحة العقيدة و�صدق اليقني .القباج ،مرجع
�سابق� ،2 ،ص.2 - 1 :
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حممد
وكان �أ�ستاذًا بجامعة القرويني
وبكليتي احلقوق بجامعة ّ
ّ
ع�ضوا برابطة العامل الإ�سالمي ّمبكة .وتويف
اخلام�س بالرباط وفا�س ،وانتخب ً
الفقيد  -رحمه اهلل تعاىل  -يوم االثنني  21ربيع الآخر �سنة 1394هـ املوافق 13
�آيار (مايو) 1974م ،مبدينة بوخاري�ست عا�صمة رومانيا ،ونقل جثمانه �إىل موطنه
حيث احتفل بدفنه احتف ً
عظيما من طرف احلكومة وال�شعب(((.
اال ً
لقد ا�ستقى َعالّل علومه من خرية علماء ع�صره ،قال رحمه اهلل عنهم:
القرويني العامرة نخبة من علماء الفقه امل�شار
« لقد �أدركنا ونحن طالّب بجامعة ّ
�إليهم بالبنان ،واملُثنى عليهم بكلّ ل�سان ،مثل عالّمة املغرب �سيدي �أحمد
إ�سالمية ،و�سيدي �أحمد بن
اجليدة يف العلوم ال ّ
ابن ّ
اخلياط ا ّلذي له امل ؤ� ّلفات ّ
و�شدة املالحظة،
اجليالين الأمغاري ،ا ّلذي كانت درو�سه الفقهية متتاز بال ّتدقيق ّ
ومفتي املغرب �سيدي املهدي الوزاين �صاحب املعيار اجلديد وغريه من الكتب
وال�سيد عبد اهلل
الفا�سي ،ووالدي عبد الواحد الفا�سي ،ا ّلذي
الفقهية املمتازةّ ،
ّ
ال�ش�أن،
علو كعبه يف هذا ّ
ترك جمموعة ّقيمة من الفتاوى والأحكام تدلّ على ّ
و�سيدي �أحمد بن م�أمون البلغيثي ،و�سيدي �أحمد بن املواز ،و�سيدي حممد
الدر�س و�إجادة الفتوى
ابن العربي العلوي وغريهم كثري .كلّهم امتازوا ب�إتقان ّ
والفهم يف الق�ضاء»((( .يعترب هوالء املذكورون من �شيوخه ا ّلذين �سمع منهم،
وانتفع بهم و�شاركوا يف تكوينه بدرو�سهم وت�آليفهم .وقد ا�شتهر من بينهم العالّمة
((( جملة الأ�صالة ،العدد ال�سابق� ،ص153 :؛ ال�شارين ،مرجع �سابق� ،ص 33 :وما بعدها.
((( دفاع عن ال�شريعة ،مرجع �سابق� ،ص.270 :
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إ�صالحية ،وا ّت�صاله
لفية ،و�أفكاره ال
العربي
ّ
الإمام ّ
العلوي بنزعته ّ
ّ
ال�س ّ
حممد بن ّ
�شبان املغرب،
إ�سالمية ،وت�أثريه يف طالّبه وكلّ من ا ّت�صل به من ّ
برجال ال ّنه�ضة ال ّ
خلي
فكان يف املغرب مبثابة ّ
حممد عبده ور�شيد ر�ضا يف م�صر ،وابن عا�شور وال ّن ّ
يف تون�س ،وابن بادي�س و�أ�صحابه يف اجلزائر ،وكان على ا ّت�صال بعلماء اجلزائر
بجمعية العلماء((( .وكان لنزعة هذا ال�شيخ
ورجال نه�ضتها ،وانتخب ً
ع�ضوا ًّ
�شرفيا ّ
الدكايل ت�أثري كبري على الفا�سي ،كما كان
لفية وكذلك ال�شيخ �أبو �شعيب ّ
ّ
ال�س ّ
(((
إ�صالحية اجلزائرية من خالل ما كانوا ين�شرونه يف جملة ال�شهاب
للحركة ال
ّ
أي�ضا((( ،فكان ينتمي �إىل االتجّاه
مب�شاركة علماء املغرب ت�أثري يف تكوين
�شخ�صيته � ً
ّ
ال�سلفي يف الإ�صالح والتجديد ،قال عالل عن دور هذا االتجّاه يف تكوينه:
ّ
«فا ّلذي ال ّ
النف�سية وتوجيه تفكرينا
لفية عملت يف ت�سيري �آلتنا
�شك فيه هو � ّأن ّ
ّ
ال�س ّ
التجدد املن�شود يف جميع مظاهر حياتنا»((( ،وقال عنه تلميذه عبد الكرمي
نحو هذا ّ
�سلفيا من وجهة النظر التاريخية»(((.
غالب« :نعترب الفا�سي ًّ
ال�سلفية اجلديدة
(((2ان�ضمامه �إىل ّ

كان لل�سلفية تاريخ عريق وح�ضور قوي يف املغرب ،ويلخ�ص ذلك عالل
وكيف ان�ضوى حتت لواء هذه احلركة يف كتابه عن احلركات اال�ستقاللية يف
(((
(((
(((
(((
(((

جملة الأ�صالة ،العدد ال�سابق� ،ص.160 - 159 :
التي كانت ت�صدرها جمعية علماء امل�سلمني باجلزائر.
انظر جملة الأ�صالة ،مرجع �سابق� ،ص.160 :
الفا�سي ،عالل ،احلركات اال�ستقاللية يف املغرب ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الرباط ،ط� ،4ص.137 :
مالمح من �شخ�صية عالل ،مرجع �سابق� ،ص.130 :
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املغرب �إذ يقول� :إنه «مل تقم احلركة الوهابية حتى كان لها �صدى ا�ستح�سان
وقبول يف الق�صر امللكي؛ حيث ّرحب مببادئها ال�سلطان موالي �سليمان ،ثم
كان لل�شيخ عبد اهلل ال�سنو�سي حظ حماية موالي احل�سن الذي مكنه من ن�شر
مبادئ ال�سلفية والدعوة �إليها ،وكان ملحمد عبده ات�صال بعد ذلك بنخبة من
املث ّقفني باملغرب العربي كلّه ...ولكن هذا كله مل يكن له من الأثر ما �أحدثه
رجوع امل�صلح الكبري ال�شيخ ابن �شعيب الدكايل ،فقد رجع وكله رغبة يف الدعوة
والتف حوله جماعة من ال�شبان النابغ يوزعون
لهذه العقيدة والعمل يف ن�شرهاّ .
الكتب التي يطبعها ال�سلفيون ،وكان ملوالي عبد احلفيظ ف�ضل كبري يف �إظهار هذه
املبادئ وت�أييدها ..غري � ّأن هذا نف�سه مل يكن �إال مقدمة �أوىل للحركة ال�سلفية التي
ال�سيد حممد بن العربي
وخرج رجالها �أ�ستاذنا العالمة امل�صلح ّ
دعا �إليها وب ّثها ّ
العلوي  -حفظه اهلل ،فقد كان لهذا الرجل من اجلر�أة والإقدام والثبات ما جعله
كبريا و�إقب ً
عظيما ،وقد دخل الريف يف حرب فرن�سا،
يالقي يف دعوته ً
اال ً
جناحا ً
ونحن من حول �أ�ستاذنا نعمل لهذه العقيدة ،وجناهد يف ن�شرها»(((.
�سلفيا باملفهوم املتعارف عليه الآن
�سلفيا غري �أنه مل يكن ًّ
نعم كان عالل ًّ
 وهو كون لفظ ال�سلفية مرادفًا للرجعية واالنغالق؛ لأن ال�سلفية �آنذاك كانتو�سيلة للإ�صالح واحلرية الفكرية ال االنغالق .ملا جاءت احلركة الإ�صالحية
اعتمدت على ال�سلفية للإ�صالح االجتماعي ،وذلك بالرجوع باملجتمع �إىل ما
((( احلركات اال�ستقاللية يف املغرب ،مرجع �سابق� ،ص.134 - 133 :
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كان عليه يف ال�صدر الأول ق�صد حتريره من اخلرافات والأوهام التي الت�صقت
خ�صو�صا
به ،الأمر الذي جعلهم يدخلون يف �صراع مع �أ�صحاب الطرق ال�صوفية
ً
بعد �أن ظهر من بع�ضهم تواط�ؤ مع اال�ستعمار ليربروا وجوده وليحافظ هو على
وجودهم((( .كما رجعوا �إىل ال�سلفية لتحرير الفكر من التقليد؛ لأن ع�صر ال�سلف
مقيدة باملوا�ضعات وال باملذهبية ،فانطلقت احلركة
كان يتم ّتع بحرية فكرية غري ّ
للدعوة �إىل فتح باب االجتهاد ،فكانت �سلفيتهم �سلفية
ال�سلفية من هذه املالحظة ّ
باملفهوم الإيجابي ،ولي�س باملفهوم ال�سلبي ال�سائد انطالقًا من ت�سعينيات القرن
للر�أي املخالف .قال
املا�ضي ،وهو املفهوم املرادف ّ
للتحجر الفكري ،وعدم التفتح ّ
الفا�سي« :ففكرنا الإ�سالمي يجب �أن ي ّتجه اليوم قبل كلّ �شيء �إىل �إ�صالح
حالتنا ،وحترير �أمتنا من عبث الذين ُي َع ِّبدونها للخرافات والأوهام ،و�إنقاذها من
والر ّقي ،وحتول بني عقلها وبني
كثري من التقاليد البالية التي متنعها من ّ
التقدم ّ
تكونت
التف ّتح لأ�سرار الكون ،ومعامل الإميان ،ومتنعها من تغيري ذهنيتها التي ّ
تدريجيا يف عهد االنحطاط الأخري»((( ،كان الفا�سي متف ّت ًحا يرى �ضرورة «اال ّت�صال
ًّ
(((
الدائم بالفكر الإن�ساين يف �ش ّتى �أ�شكاله  ،والتعاون مع ذوي النية ال�صادقة من
ّ
احلر والنظر امل�ستقل والت�آخي
جميع االجتاهات ما داموا يحملون «عقيدة الفكر ّ
�ضد الطغيان»((( .هذه الروح املنفتحة جعلت
الب�شري ،ون�صر العدل والكفاح ّ
(((
(((
(((
(((

املرجع ال�سابق� ،ص133 :؛ مالمح من �شخ�صية عالل ،مرجع �سابق� ،ص.128 :
الفا�سي ،عالل ،النقد الذاتي ،جلنة ن�شر تراث زعيم التحرير عالل الفا�سي ،الرباط ،ط� ،5ص.123 :
املرجع ال�سابق ،وال�صفحة نف�سها.
املرجع ال�سابق� ،ص.125 :
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ال�سلفية اجلديدة ال ت�ستنكف عن «امتزاج الدعوة ال�سلفية بالدعوة الوطنية الذي
كان ذا فائدة مزدوجة على املغرب الأق�صى وعلى الوطنية م ًعا»(((.
ثوريا((( وذلك وا�ضح من ا�ستعماله لعبارات من قبيل
�سلفيا ًّ
كان عالل ًّ
التقدمية»(((« ،التطور»(((« ،التجديد»(((« ،التجدد
«الأفكار الثورية»(((« ،الروح ّ
الدائبة»(((« ،الثورة على اجلمود»(،((1
التقدمي»(((« ،احلركة ّ
املن�شود»(((« ،العمل ّ
«الثورة على املجتمع الفا�سد»(« ،((1الرقي»(« ،((1تفكري غري رجعي»(« ،((1تفكري
(((1
(((1
(((1
تنم عن
ثوري» « ،البورجوازية» « ،العمران»  .وغريها من العبارت التي ّ
اجتاهه الثوري.

((( احلركات اال�ستقاللية ،مرجع �سابق� ،ص.134 :
((( مالمح من �شخ�صية عالل ،مرجع �سابق� ،ص.132 :
((( احلركات اال�ستقاللية ،مرجع �سابق� ،ص.135 :
((( النقد الذاتي ،مرجع �سابق� ،ص.126 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.127 :
((( املرجع ال�سابق ،وال�صفحة نف�سها.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.137 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.126 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.129 :
( ((1املرجع ال�سابق ،وال�صفحة نف�سها.
( ((1املرجع ال�سابق� ،ص.123 :
( ((1املرجع ال�سابق ،وال�صفحة نف�سها.
( ((1املرجع ال�سابق� ،ص.19 :
( ((1املرجع ال�سابق� ،ص.20 :
( ((1املرجع ال�سابق� ،ص.21 :
( ((1املرجع ال�سابق� ،ص.22 :
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ومن �أ�سلوب الفا�سي يف الت�أليف يظهر �أنه كان ال يلتفت �إىل املا�ضي �إال
لأخذ العرب منه لإ�صالح احلا�ضر ،والتخطيط للم�ستقبل ،واملطلع على م�ؤلفاته
يلحظ �أنها �إما لإ�صالح و�ضع راهن� ،أو لطرح ر�ؤية م�ستقبلية ،وال تكاد جتد فيها
م�ؤل ًفا يعي�ش يف املا�ضي فقط.
ومن �أ�سلوبه يف التفكري ،التفكري امل�ستقبلي� ،إذ كان ال ي�ألو جه ًدا يف
اقرتاح الر�ؤى والربامج امل�ستقبلية ،وكتابه «النقد الذاتي» م�شروع �إ�صالحي على
جميع امل�ستويات :الفكرية ،وال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية .وما زال
لأفكاره التي طرحها يف هذا الكتاب راهنيتها .وهذا ما ّمييز الفا�سي عن غريه
من الإ�صالحيني� ،إذ كان �صاحب م�شروع �إ�صالحي متكامل يف �إطار املنظومة
الإ�سالمية ،فلم يكتف بهدم املوجود كما فعله الكثريون ،بل اقرتح البديل ،وقلما
جتد هذه امليزة يف غريه ،ورمبا يعود ذلك �إىل �أنه كان رجل �سيا�سة بامتياز.
و�أما عن االجتاه ال�سيا�سي «لل�سلفية اجلديدة» ح�سب تعبريه ،فكان يرمي
�إىل تطهري الدين مما علق به من خرافات يف ع�صر االنحطاط ،ق�صد بناء ال�شخ�صية
الإ�سالمية على �أ�سا�س املبادئ التي جاءت بها الن�صو�ص ال�شرعية ،فالإ�صالح
ينطلق من امل�ستوى الفردي� ،إىل امل�ستوى االجتماعي� ،إىل الإخاء على امل�ستوى
كثريا من الت�سامح مع
الإ�سالمي ،و�إىل امل�ستوى الإن�ساين« ،وذلك ي�ستوجب ً
املخالفني ،يف الوقت الذي يدعو للوقوف �ص ًّفا واح ًدا يف الدفاع عن الإ�سالم
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وعن الأمم الإ�سالمية كلها»((( وذلك ي�ستدعي قبول املبادئ التي تعطي للفرد
حرية العقيدة ،وحرية الفكر ،وتعطي للأمم احلق يف تقرير م�صريها ،واختيار النظم
التي تريدها»(((.
وكان لل�سلفية اجلديدة ر�أي يف م�س�ألة اخلالفة ،فهي مل تر تنظيم اخلالفة
على �أ�سا�س حديث كما مال �إليه كثري من احلركات الإ�صالحية ،ومل تر كذلك
تكوين جامعة �أمم �شرقية((( ،و�إمنا اقتنعت ب�ضرورة القومية املبنية ال على الروح
العن�صرية �أو الدينية ،ولكن على �أ�سا�س الروابط الإقليمية(((.
ويف املجال الت�شريعي ف�إن ال�سلفية ترى �ضرورة عودة امل�سلمني �إىل ال�شريعة
ال�ستمداد القانون منها ،وذلك ال يت�أ ّتى �إال �إذا تعاملنا مع الفقه الإ�سالمي
�أ�صوله وفروعه كمادة ت�شريع مدين عام((( .كما ترى �أنه ينبغي �أن تكون احلكومة
«�إ�سالمية د�ستورية» مبنية على حكم ال�شعب بوا�سطة النواب الأكفاء (�أهل احلل
والعقد) الذين يختارهم وينوبون عنه يف الت�شريع(((.

(((
(((
(((
(((
(((
(((

احلركات اال�ستقاللية ،مرجع �سابق� ،ص.135 :
املرجع ال�سابق� ،ص.136 :
كما ذهب �إىل ذلك ال�سنهوري يف اقرتاح « �إن�شاء جامعة �شعوب �شرقية » .انظر كتابه فقه اخلالفة وتطورها
لت�صبح ع�صبة �أمم �شرقية ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب1989 ،م� ،ص.357 :
احلركات اال�ستقاللية ،مرجع �سابق� ،ص .136
املرجع ال�سابق� ،ص.136 :
املرجع ال�سابق� ،ص.136 :
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وحممد عبده
وكان لعالّل �صلة باحلركة ال
إ�صالحية ا ّلتي قادها الأفغاين ّ
ّ
بامل�شرق «فف�ضلهما على الثقافة الإ�سالمية وعلى التجديد الإ�سالمي �شيء ال
ميكن �أن ينكر»((( ،غري �أن ت�أ ّثر الفا�سي مبحمد عبده كان �أعمق ،وافتتانه ب�أفكاره
أ�شد ،وال �أدلّ على ذلك من ثنائه عليه وتعداده خل�صاله يف كثري من حما�ضراته(((،
� ّ
ومن انخراطه يف اجتاهه الإ�صالحي.
كما ت�أ ّثر ب�أفكار الأمري �شكيب �أر�سالن (1366 - 1286ﻫ-1869 /
1946م) الإ�صالحية �أثناء زياراته للمغرب ،وكان الفا�سي يزوره خارج املغرب
�شابا مل
بدعوة منه ،وقد التقى الفا�سي ب�شكيب �أر�سالن بجنيف ،وكان الفا�سي ًّ
�شخ�صية عالل
يتجاوز الرابعة والع�شرين من عمره ،ومع ذلك وجد الأمري �أن
ّ
«تف�ضل
يت�صوره ،يقول �شكيب �أر�سالن معبرّ ًا عن �إعجابه بالفا�سيّ :
�أعظم ّمما كان ّ
ال�سيد عالل الفا�سي ،وكان لنا بلقائه �سرور،
بزيارتنا هذه ّ
املدة الأ�ستاذ النابغة ّ
املدة»(((.
ور�أيناه فوق ما ك ّنا ن�سمع ،و�سنم�سكه عندنا هذه ّ
(((3التيارات الفكرية يف ع�صر الفا�سي

ملّا ا�ستفاق العامل الإ�سالمي �إثر احتكاكه بالغرب من �سباته العميق،
وا�ستيقظ على �أ�صوات املدافع والر�شا�شات التي ال عهد له بها ،وجد نف�سه
((( دعوة احلق ،ع� ،10س ،1ني�سان� /إبريل1958 ،م� ،ص.8 :
((( عالل الفا�سي وكتابه مقا�صد ال�شريعة ،مرجع �سابق� ،ص.28 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص30 :؛ نق ًال عن ن�ضالنا القومي� ،ص421 :؛ انظر جملة الأ�صالة ،العدد ال�سابق� ،ص.153:
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تفوقت عليه من كلّ النواحي ،ف�أ�صبحت خري �أ ّمة
م�شدو ًها �أمام أ� ّمة �أخرى ّ
عما �أ�صابها ،وعن ال�سبيل �إىل اخلروج من حالتها التي
�أخرجت لل ّنا�س تت�ساءل ّ
ال حت�سد عليها ،و�أ�صبح ال�شغل ال�شاغل لل�سا�سة والعلماء حماولة الإجابة عن
�س�ؤال مركزي ،وهو :كيف ميكن �إخراج العامل الإ�سالمي من و�ضعه الراهن؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال انطلقت احلركات الإ�صالحية(((.
ابتداء من الثلث الثاين من القرن التا�سع
فقد ر�أى ر ّواد الفكر الإ�صالحي ً
فوجهوا جهودهم �إىل �إعادة
ع�شر �أن م�شكلة التخلف تكمن يف بنية املجتمعّ ،
تنظيم املجتمع ق�صد �إقامة منظومة جديدة قادرة على ا�ستيعاب املتغيرّ ات العاملية،
�سمي بع�صر التنظيمات ،ونادوا ب�ضرورة اقتبا�سها من الغرب لكن يف
وهو ما ّ
حدود ال�شريعة الإ�سالمية ،وركّ زوا على �إقناع الفقهاء ب�ضرورة ذلك م�ستدلني
ب�أعمال ال�سلف يف ع�صر الرتجمة ،وبقول الر�سول  -عليه ال�صالة وال�سالم:
َ
«الك ِل َم ُة ا ِحلكْ َم ُة َ�ضا َّل ُة امل�ؤ ِمنِ َ ،ح ْي ُث َما َو َج َد َها َف ُه َو �أَ َح ُّق ِب َها»((( ،وغريها من الأدلة.
وكتاب خري الدين با�شا التون�سي (1225هـ 1308 -هـ1810/م 1890 -م)
خ�ص�ص املقدمة لهذا الغر�ض.
«�أقوم امل�سالك» خري مثال على ذلك� ،إذ ّ

((( لقد ا�ستفدت من حما�ضرات �أ�ستاذنا يف الفكر املعا�صر �أحميدة النيفر يف الكتابة عن هذه التيارات ،وكان
يدر�سنا الفكر املعا�صر يف مرحلة املاج�ستري �سنة 2004 - 2003م.
ّ
((( �سنن ابن ماجه ،بيت الأفكار الدولية ،اململكة العربية ال�سعودية ،كتاب الزهد ،باب احلكمة ،رقم،1469 :
�ص.450 :
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ثم جاء بعد هذا اجليل تالمذتهم ،وميكن ت�سميتهم بالإ�صالحيني:
جيل حممد عبده (1266هـ 1323 -هـ1849 /م 1905 -م) ،فلم يرجعوا
�سبب التخلف �إىل التنظيمات كما فعله �سلفهم ،بل �أرجعوه �إىل �أ�سباب معرفية
وثقافية .وملا كان الفقهاء وامل�ؤ�س�سات الفقهية م�سئولني عن البنية الثقافية
واملعرفية  -باعتبارهم امل�ستند الأ�سا�سي للمجتمع �آنذاك؛ بحيث كان الفقيه
وجه الإ�صالحيون �أ�صابع االتهام يف
يجتهد يف تنظيم جميع عالقات املجتمع ّ -
تراجع امل�سلمني �إىل امل�ؤ�س�سة الفقهية والفقهاء و�إىل الأ�صول التي يعتمدون عليها،
و�ش ّنوا عليهم هجو ًما ال هوادة فيه ،و�سيزداد هذا الهجوم بظهور «املثقف» الذي
�سيحتكم �إىل مرجعية �أخرى غري مرجعية الفقهاء ،وهو ما �أ ّدى �إىل ظهور مقولة
و�سيتم جت�سيدها فع ًال �إثر ظهور الدولة احلديثة.
«جتاوز الفقهاء»ّ ،
نادى الإ�صالحيون ب�ضرورة االقتبا�س من الغرب ،غري �أنهم مل يقفوا عند
قيد �أ�سالفهم يف كونه يف حدود ال�شريعة الإ�سالمية ،بل اجتهدوا يف التوفيق
بينهما و�إن كان ذلك �أحيانًا على ح�ساب الن�صو�ص ال�شرعية ،فكانوا يعتمدون
على املنهج التوفيقي((( الذي يجمع بني �أفكار ال تقبل �أن جتمع يف �إطار منظومة
فكرية متنا�سقة.
((( وهو النهج الذي يحاول التوفيق بني املبادئ الإ�سالمية والثقافة الغربية� ،أي دفع التعار�ض بينهما و�إن كان على
ح�ساب الن�صو�ص ال�شرعية �أحيانًا .ولال�ستزادة ينظر عبد املجيد عبد ال�سالم ،املحت�سب ،اجتاهات التف�سري يف
الع�صر الراهن ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،ط1393 ،1هـ1973 /م� ،ص 101 :وما بعدها.
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وانطالقًا من مطلع القرن الع�شرين ،بد�أ الفكر الإ�صالحي يف الرتاجع
لأ�سباب منها عدم وجود برنامج �إ�صالحي وا�ضح املعامل لدى كثري من
الإ�صالحيني� ،إ�ضافة �إىل اعتمادهم على املنهج التوفيقي الذي ال ي�أخذ تاريخية
الأفكار بعني االعتبار.
أي�ضا �أنه ملا ق�ضي على الدولة العثمانية ،و�سيطرت
ومن �أ�سباب الرتاجع � ً
الدول الأوروبية �سيطرة �شبه كاملة على الدول الإ�سالمية� ،أ�صبح القول ب�ضرورة
االقتبا�س من الغرب ك�أنه قول م�صطنع يلزم جتاوزه� ،أ�ضف �إىل ذلك ظهور حركات
�سيا�سية واجتماعية يف العامل الإ�سالمي مع بداية القرن الع�شرين� ،ستعتمد على
مرجعيات غري دينية  -كالقومية ،لي�س فيها �أية �إحالة �إىل ما يقول به الإ�صالحيون،
حتما �إىل تراجع الفكر الإ�صالحي.
فا�ستبعاد املرجعية الدينية �سي�ؤ ّدي ً
وبعد وفاة حممد عبده ان�شطر الفكر الإ�صالحي �إىل تيارين كبريين :الأول:
اجته نحو احلداثة ،بينما اجته الثاين نحو ال�سلفية ،التي كانت ر ّدة فعل على الأول،
وعلى الأحداث اجلارية وقتئذ .بد أ� هذا االن�شطار مع تواتر الأحداث ال�سيا�سية:
االنقالب الد�ستوري العثماين �سنة (1326هـ1908 /م) ،معل ًنا دخول �أكرب دولة
�إ�سالمية يف النظام الأوروبي .وثورة ال�شريف ح�سني((( الذي �أراد قطع عالقته مع
تركيا لتوحيد الدول العربية �سنة (1334هـ1916 /م) ،و�إلغاء م�صطفى كمال
�أتاتورك اخلالفة العثمانية �سنة (1342هـ1924 /م) ،واعتماده على نظام علماين
�ضد الدولة العثمانية.
((( هو ال�شريف احل�سني بن علي ،الذي قاد ثورة عربية ّ
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يعتمد على �سيا�سة تغريبية ،الأمر الذي �أ ّدى �إىل خيبة �أمل كبرية لدى امل�سلمني.
فكان لهذه الأحداث دورها يف االن�شطار.
�أما اخلطّ التحديثي فقد اعتمد على مفهوم العلم لتربير الوحدة التاريخية،
باعتبار �أن االكت�شافات العلمية اكت�شافات عاملية �صاحلة لكل جمتمع ،فما هو
وو�سع رجاله هذا املفهوم �إىل املجال
�صالح يف �أوروبا �صالح يف العامل الإ�سالميّ ،
االجتماعي والقيمي ،ف�أ�صبحت النتيجة �أن كل ما هو �صالح يف الغرب على
امل�ستوى االجتماعي والقيمي� ،صالح يف املجتمعات الإ�سالمية ،وملا كان الغربي
ي�سمى تخ ّل ًفا يجب جتاوزه.
هو املتقدم �أ�صبح كل ما يخالف املجتمعات الغربية ّ
لقد ركّ ز هذا االجتاه على عاملية العلم وعلى �إن�سانية اخل�صو�صية الدينية
والثقافية واللغوية ،و�أن هذه اخل�صو�صية مدعاة لالنقرا�ض لأنها وجدت لع�صر
غري ع�صر العلم .يقول �سالمة مو�سى «احل�ضارة الآن هي ال�صناعة وثقافة احل�ضارة
هي العلم ،بينما ثقافة الزراعة هي الأدب والدين والفل�سفة»((( .و�سيتحول هذا
م�صدرا
املوقف مع بع�ضهم �إىل موقف �إداين للرتاث والتقاليد والدين باعتبارها
ً
أ�سا�سا لتخلف املجتمع.
لالنحطاط و� ً
ويف ال�سبعينيات ظهر �إىل جانب هذا اخلط خطّ حتديثي مارك�سي ،ويدعو
هذا االجتاه �إىل �ضرورة القطيعة مع الرتاث ب�صفة كاملة باعتباره ميثل عائ ًقا
((( انظر عبد اهلل العروي ،الإيديولوجيا العربية املعا�صرة ،املركز الثقايف العربي ،ط1995 ،1م� ،ص.47 :
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حقيقيا دون التقدم ،ومن �أ�شهر رجاالت هذا االجتاه عبد اهلل العروي �صاحب
ًّ
كتاب «العرب والفكر التاريخي» ،وم�صطفى حجازي �صاحب كتاب «التخلف
االجتماعي :مدخل �إىل �سيكولوجية الإن�سان املقهور» .ويف الثمانينيات ظهرت
يف هذا االجتاه مقولة «مبد أ� النخبة الثورية» ،وهو االعتقاد يف م�شروعية ا�ستعمال
العنف وال�ضغط من النخب التحديثية لفر�ض اجتاهاتها على اجلماهري.
وانطالقًا من الثمانينيات ظهر اخلط التجديدي كر ّد فعل على اخلط
التحديثي ،فرتاجع عن القول بالقطيعة مع الرتاث ،ودعا �إىل �ضرورة العودة �إليه
لقراءته قراءة نقدية لإحداث تغريات فكرية من داخله ال من خارجه .ومن �أ�شهر
م�شاريع هذا االجتاه لإعادة قراءة الرتاث :م�شروع «نقد العقل العربي» ملحمد
عابد اجلابري ،وم�شروع «الرتاث والتجديد» حل�سن حنفي ،وم�شروع «نقد العقل
الإ�سالمي» ملحمد �أركون ،وم�شروع «قراءة جديدة للرتاث» حل�سني مروة .وغريها
من امل�شاريع الكربى.
و�أما االجتاه الآخر فهو االجتاه ال�سلفي الذي قاده حممد ر�شيد ر�ضا
(1354 - 1282هـ1935 - 1865 /م) بعد وفاة حممد عبده :ملَّا �ألغيت اخلالفة
الإ�سالمية ،وانحازت الدول احلديثة �إىل احلركة التحديثية التي نادت بالقطيعة
فعليا بعد اال�ستقالل� ،شعر
مع الرتاث ،و�إىل جتاوز الفقهاء الذي �أ�صبح جتاو ًزا ًّ
االجتاه ال�سلفي باخلطر على الدين وعلى ال ُه ّوية ،ف�شرعوا يف �إبراز ّمميزات ال�شريعة
الإ�سالمية وخ�صائ�صها الت�شريعية ،ومدى �صالحيتها لكل ع�صر ومكان ،كما
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هو ظاهر يف كتاب عالل الفا�سي«دفاع عن ال�شريعة» ،ونادوا ب�أن الإ�سالم هو
البديل الوحيد لإنقاذ الب�شرية ،و�أن هذه الأمة ال ت�صلح �إ ّال مبا �صلح به �أولها.
وجهوا
ولذلك �أطلق اخل�صوم على هذا االجتاه «ال�سلفية التمجيدية» .ويف املقابل ّ
مادية بحتة ،خاوية من اجلانب
نق ًدا عني ًفا �إىل احل�ضارة الغربية باعتبارها ح�ضارة ّ
الروحي ،وذلك ظاهر يف م�ؤلفات حممد قطب ،ككتابه «جاهلية القرن الع�شرين»،
و«التطور والثبات يف حياة الب�شرية».
وهكذا وجد يف العامل الإ�سالمي ثالثة حلول تتجاذب يف قيادته :احلل
احلداثي الليربايل ،واحلل اال�شرتاكي املارك�سي ،واحلل الإ�سالمي ال�سلفي،
الذي كان ينتمي �إليه امل�ؤلف(((.
وجهها احلداثيون �إىل الفقه والفقهاء �أنهم �ساعدوا
و�أهم االتهامات التي ّ
مكبالً؛ العتمادهم املفرط على الآلية القيا�سية:
على جعل امل�سلم ً
�شخ�صا ّ
فعلى امل�ستوى الفكري ،فهو يعتمد على النظر والتفكري على املنهج القيا�سي
بن�ص يحول
دائما ب�أ�صل يقي�س عليه� ،أو ّ
ومكبل ً
اال�ستنباطي ،مبعنى �أنه حمكوم ّ

((( كان امل�ؤلف ينتمي �إىل ال�سلفية اجلديدة التي كانت متتاز بن�شاطاتها ال�سيا�سية ،وهي امتداد لل�سلفية الإ�صالحية،
ويف الآونة الأخرية بد أ� يظهر يف املغرب �سلفية ت�سمي نف�سها بال�سلفية املجددة �أو املتجددة ،ويبدو �أن معاملها مل
تتحدد بعد.
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دائما فرع لأ�صل ،يدور يف �إطار �سابق ال ميتلك
بينه وبني الطالقة يف التفكري ،فهو ً
اال�ستقاللية واحلرية(((.
وعلى امل�ستوى العملي :قالوا �إن امل�سلم يفقد يف التعامل مع الرتاث
العربي الإ�سالمي الوعي التاريخي والر�ؤية التاريخية للأحداث والأ�شياء ،وهكذا
ا�ستمرارا
ي�صبح الزمن عنده لي�س
وتراكما ،و�إمنا هو تكرار ،وهو زمن جامد راكد،
ً
ً
ميجدها ،وتب ًعا لذلك يحاول امل�سلمون ا�ستعادتها ،والعودة
م�شدود للحظة تاريخية ّ
�إليها ،لكونها تعترب يف �أذهانهم �أ�صفى و�أ�شرف ما يف التاريخ والزمن؛ لأنها ح�سب
وعيهم عنوان العدالة والعنفوان(((.
وعلى امل�ستوى الت�شريعي :قالوا � ّإن الفقهاء يعتمدون على حرفية الن�صو�ص،
وعلى املنطق ال�صوري يف القيا�س ،يقي�سون امل�سائل املعا�صرة على حلول �سابقة،
حا�ضرا.
مما يجعل املجتمع مكب ًال وم�شدو ًدا �إىل الوراء ،ويجعل املا�ضي ً
هذه اتهامات فاقدة لل�سند؛ لأن اجلانب الت�شريعي  -حتى يف القوانني
اال�ستقرائي ،و�إمنا على املنهج القيا�سي
الأجنبية  -ال يعتمد على املنهج
ّ
جزئياتها ،و�إمنا تعتمد البحوث التجريبية
اال�ستنباطي؛ لأنه ّ
يطبق القواعد على ّ
على املنهج اال�ستقرائي وقد اعتمده امل�سلمون يف هذا املجال .ح ّتى الفقهاء
((( انظر كنعان� ،أحمد حممد� ،أزمتنا احل�ضارية يف �ضوء �سنة اهلل يف اخللق ،دار النفائ�س1411 ،هـ1990 /م� ،ص:
8 - 7؛ ينظر م�ؤلفات اجلابري عن نقد العقل العربي يف ذلك.
((( ابن عثمان ،ح�سن ،مع حممد الهيلة يف �ش�ؤون الدين والدنيا ،دار �سرا�س للن�شر1990 ،م� ،ص.48 :
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والأ�صوليون اعتمدوا على هذا املنهج يف العلوم ال�شرعية :ففي الفقه اعتمدوه
ال�ستخال�ص القواعد الفقهية ،ويف الأ�صول ال�ستخال�ص القواعد الأ�صولية،
ويف املقا�صد ال�ستخال�ص الكليات املقا�صدية .كما اعتمدوه لبناء املناهج .ثم �إن
أي�ضا على اال�ستح�سان
الفقهاء مل يكونوا يعتمدون ب�صفة �آلية على القيا�س ،و�إمنا � ً
�سد الذرائع �إذا ا ّتخذ احلكم
�إذا كان يف الأخذ باحلكم القيا�سي م�شقة� ،أو على ّ
اجلائز ذريعة �إىل ما ال يجوز �شر ًعا� ،أو على اال�ست�صالح (امل�صالح املر�سلة) عند
غياب الن�ص ال�شرعي الذي يقا�س عليه .ولمِ هذا الرتكيز املبالغ فيه على القيا�س
فقط؟ �أَلمَ يكن الأح�سن تناول املنهج اال�ستنباطي ككلّ ؟ بالإ�ضافة �إىل ذلك
ف�إن عمل الفقيه هو �إيجاد الأحكام ال�شرعية املالئمة للوقائع ،ولي�س �إيجاد احللول
نحملهم وزر اجلمود يف هذه املجاالت؟ ثم لي�س
االقت�صادية وال�سيا�سية ،فكيف ّ
كل رجوع �إىل القدمي ممقو ًتا خا�صة �إذا كان القدمي �صا ًحلا� ،ألمَ يرجع الغرب �إىل
ما�ضيه يف ع�صر نه�ضته؟ ومنذ �أكرث من ن�صف قرن� ،أبعدنا الفقه والفقهاء عن
توجيه املجتمع ،ورجعنا �إىل ما�ض �آخر غري ما�ضينا  -وهو ما�ضي الغرب  -فهل
بذلك ا�ستطعنا النهو�ض؟
ورمبا كان التهام الفقهاء بالنظرة التجزيئية واحلرفية للن�صو�ص(((� ،أن ركّز
االجتاه ال�سلفي على مزيد االهتمام مبقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،ف�أ ّلف حممد الطاهر
ابن عا�شور (1393 -1294هـ1877 /م 1973 -م) يف تون�س «مقا�صد ال�شريعة
((( انظر ال�شريف ،عبد املجيد ،الإ�سالم واحلداثة ،الدار التون�سية للن�شر ،ط1991 ،2م� ،ص.169 :
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الإ�سالمية» وعالل الفا�سي يف املغرب «مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ومكارمها» وكرث
االهتمام باملوافقات لل�شاطبي (790هـ1388 /م) ،وقواعد العز بن عبد ال�سالم
(577هـ 660 -هـ1181 /م 1262 -م) ،وفروق القرايف (684هـ1285 /م) ،كما
ظهرت يف الآونة الأخرية م�صطلحات «كالقيا�س امل�صلحي» �أو «القيا�س املعنوي» �أو
«القيا�س املر�سل» �أو «القيا�س املقا�صدي» ق�صد تعوي�ض مقولة القيا�س يف الفروع .كما
بد�أت بع�ض النظريات يف املقا�صد يف الظهور.
الكتاب و�أ�سباب ت�أليفه

خا�ض االتجّاه ال�سلفي اجلديد يف املغرب حرب اال�ستقالل مع احلركات
الوطنية الأخرى لتحرير البالد من اال�ستعمار الذي ا�ستوىل عليها يف جميع
امل�ستويات :ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية ،والثقافية .وملا ّمت ا�ستقالل
البالد من الناحية ال�سيا�سية ،كان االجتاه ال�سلفي يرى �أن يكون اال�ستقالل
�شامالً ،و�أال يقت�صر فقط على اجلانب ال�سيا�سي ،بينما مل ير االجتاه التحديثي
ذو الثقافة الأجنبية �ضرورة لذلك ،فركن �إىل احلفاظ على الأو�ضاع القائمة زمن
اال�ستعمار ،التي عمل امل�ستعمر على تكييفها ح�سب �أغرا�ضه اال�ستعمارية .لقد
ظهر هذا االختالف يف وجهات النظر بني التيارين على امل�ستوى الت�شريعي ،ففي
حني كان يرى االجتاه التحديثي �ضرورة احلفاظ على القوانني الو�ضعية التي جلبها
مك�سبا؛ لأنهم كانوا يرون �أن ال�شريعة الإ�سالمية غري
�إلينا امل�ستعمر باعتبارها
ً
قادرة على م�سايرة الأو�ضاع احلديثة ،ف�إن االجتاه ال�سلفي كان يرى �ضرورة الرجوع
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�إليها ،باعتبار ذلك و�سيلة من و�سائل اال�ستقالل الثقايف ،ومن ناحية �أخرى ،ف�إن
هذا االجتاه كان ينطلق من منطلق ديني؛ بحيث �إن جمتمعاتنا جمتمعات تدين
بالإ�سالم ،وال ينبغي للم�سلم �أن يبتغي بال�شريعة بد ًال ،خا�صة بقوانني و�ضعها من
يكيدون لنا .وملا ر�أى االجتاه ال�سلفي �أن الرياح ال جتري ل�صاحله كتب امل�ؤ ّلف كتابه
ق�ضية حمورية:
«دفاع عن ال�شريعة» وا�سم الكتاب ا�سم على ّ
م�سمى ،تناول فيه ّ
ومميزات ال�شريعة الإ�سالمية ،وبيان مدى �صالحيتها لكل
هي �إبراز خ�صائ�ص ّ
التعر�ض لبع�ض الأغرا�ض اال�ستعمارية من القوانني الو�ضعية
زمان ومكان .مع ّ
التي و�ضعها امل�ستعمر ،وذلك ليلفت النظر �إىل خطورة ما تقدم عليه ال ُّن َخب
التحديثية.
أ�ضطر �إىل �إعادة هيكلته وفق الأفكار الرئي�سية؛ لأن
ولتقدمي الكتاب �س� ّ
مبوب ،والفكرة الواحدة مبثوثة �أحيانًا يف ثنايا الف�صول .و�س�أتناوله
الكتاب غري ّ
يف مقدمة وجوهر م�ؤ ّلف من ثالث ق�ضايا ،حتت كل ق�ضية ق�ضايا جزئية ،وخامتة.
�صدر امل�ؤ ّلف كتابه مبجموعتني من الآيات القر�آنية  :الأوىل قوله تعاىل
ّ
ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ.
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ

ﯖﮊ [اجلاثية ،]19 - 18 /والثانية قوله تعاىل ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
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ﭹ ﭺ ﭻ .ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ .ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮊ [يون�س،]17 - 15 /
تلخ�ص هاته الآيات م�ضمون الكتاب� ،إذ تدلّ الأوىل على وجوب حتكيم ال�شريعة
ّ
يف جميع �شئوننا؛ لأن اهلل تعاىل �أمر با ّتباعها ،والأمر يف هذه الآية للوجوب ،لعدم
وجود قرينة �صارفة عن داللته على الوجوب .وهذا موقف احلركات الإ�سالمية.
والثانية للر ّد على الذين يريدون تبديل ال�شريعة التي �أمرنا اهلل با ّتباعها بغريها من
القوانني الو�ضعية.
املقدمة بينَّ امل�ؤ ّلف غر�ضه من ت�أليف الكتاب ،وانطلق من حالة
ويف ّ
امل�سلمني الذين �سعى امل�ستعمر لف�صلهم عن هويتهم ،وذلك ب�إ�ضعاف ثقتهم
موج ًها �إىل امل�ستعمر� ،أ�صبحت ال�شعوب الإ�سالمية
برتاثهم .فبينما كان الن�ضال ّ
بعد اال�ستقالل �أمام جبهة داخلية م ؤ� ّلفة من ُن َخب مث ّقفة �صاغهم امل�ستعمر على
مت�سك هذه النخب املث ّقفة
مقيا�سه ،تر ّدد ما تقول ،وتعمل مبا توحي به .فرغم ّ
يف الغالب باالنت�ساب �إىل الإ�سالم ،وافتخارهم بح�ضارته ف�إ ّنها تقاوم كلّ حماولة
للرجوع �إىل الإ�سالم وال�شريعة الإ�سالمية.
وخرج من �صفوف هذه النخب القادة الذين و�صلوا �إىل مقاليد احلكم
مب�ساعدة �شعوبهم امل�سلمة يف ن�ضالها من �أجل احلرية ،ولكنها  -تلك النخبة -
�أ�ضحت نائبة عن امل�ستعمرين يف الذّ ب عن لغتهم وثقافتهم وفكرهم املتم ّثل
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يف قوانينهم الو�ضعية .كما مل ت� ُأل جه ًدا يف �إبعاد الفقه الإ�سالمي عن م�سرح
املوجه �إليه ،و�إىل رجاله ،و�إبعاد دعاة الرجوع �إليه
الأحداث ،وذلك بكيل الطعن ّ
عن مركز القيادة ،الذين وقفوا بال حول وال قوة �أمام هذا الزحف اال�ستعماري(((.
«ويف املغرب مل يكن يخطر ببال �أحد من املنا�ضلني الأولنيّ � ،أن القانون
الذي و�ضعه الفرن�سيون ملقا�صد ا�ستعمارية� ،سي�صبح املتحكم يف كل الن�شاط
الإ�سالمي يف املغرب»((( ،فكان االجتاه العام بعد اال�ستقالل هو الرجوع �إىل
فبمجرد �إعالن اال�ستقالل وتكوين احلكومة الأوىل� ،أمر جاللة امللك
ال�شريعة،
ّ
حممد اخلام�س بت�أ�سي�س جلنة لتدوين الفقه الإ�سالمي ،والتي كان يرت�أ�سها
امل ؤ� ّلف .وبعد �أن �أجنزت هذه اللجنة الق�سم املتعلّق بالأحوال ال�شخ�صية ،و�شرعت
يف ق�سم الأموالّ ،مت �إيقاف �سري التدوين يف بقية �أبواب الفقه بت�أثري من ق�سم
الت�شريع بالكتابة العامة((( الذي كان ي�شرف عليه م�ست�شارون فرن�سيون �آنذاك.
وبعد م�صادقة الربملان املغربي بالإجماع على م�شروع القانون املتعلّق
بتوحيد املحاكم والقوانني يف املغرب ،والذي كان مبوجبه �أن حتلّ حمل القوانني
م�ستمدة من الفقه الإ�سالمي� .إ ّال � ّأن الرياح
الو�ضعية اال�ستعمارية ،قوانني مغربية
ّ
جرت مبا ال ت�شتهي ال�سفن ،فحاولت ال ُّن َخب التحديثية احلفاظ على القوانني
الو�ضعية مع ن�سخ املواد التي تنايف ال�شريعة الإ�سالمية ،بدعوى «�أن من ال�صعب
((( دفاع عن ال�شريعة ،مرجع �سابق� ،ص.4-3 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.4 :
امل�ستعمر.
((( وهي اجلهاز الإداري الذي كان ي�شرف عليه املقيم العام الفرن�سي الذي كان يتوىل �إدارة �شئون البلد
َ
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نظرا ملنافاتها لكثري
�أو امل�ستحيل تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية يف املغرب احلديث ً
مما جرى به العمل و�سارت عليه الأحوال»((( ،رغم دعوة اجلماهري �إىل العودة �إىل
مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية.
ولهذه الأ�سباب ر�أى امل�ؤ ّلف � ّأن من واجبه �أن يكتب هذا الكتاب الذي
ليو�ضح لأويل الأمر ،ولل�شباب امل�سلم يف املغرب ويف
�سماه «دفاع عن ال�شريعة»؛ ّ
ّ
�سائر بالد الإ�سالم حقيقة ال�شريعة وما فيها من حما�سن ،وما لها من ّمميزات،
ومقدرتها لأن تكون �شريعة كلّ زمان ومكان ،مع بيان مقا�صد القوانني اال�ستعمارية
د�س وغ�ش وهدم للعدل وللكيان(((.
التي ورثناها ،وما فيها من ّ
وكان امل�ؤ ّلف ي�أمل �أن ي�ساعد عمله على الوعي بواقع امل�سلمني ،وعلى
الرجوع �إىل ال�شريعة؛ لأنه كان ي�ؤمن �أن اال�ستقالل ال�سيا�سي وحده غري كاف �إن
مل يواكبه ا�ستقالل ثقايف ،وهذا ما مل يتفطّ ن �إليه كثري من النخب املث ّقفة ،فقد
ا�ستقللنا على امل�ستوى «ال�سيا�سي» غري �أن اال�ستعمار الثقايف ما زال موجو ًدا �إىل
اليوم ،وقليل من الدول حاول و�ضع برنامج وطني لال�ستقالل الثقايف.

((( دفاع عن ال�شريعة ،مرجع �سابق� ،ص.5 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.6 :
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ويف جوهر الكتاب تناول امل�ؤ ّلف ثالث ق�ضايا كربى ،الأوىل� :أ�صالة
ال�شريعة الإ�سالمية ،والثانية� :صالحية ال�شريعة لكل زمان ومكان ،والثالثة� :إبراز
بع�ض مقا�صد القوانني اال�ستعمارية.
الق�ضية الأوىل�« :أ�صالة ال�شريعة الإ�سالمية»

الأ�صالة التي ق�صدها عالل الفا�سي يف كتابه نوعان� :أ�صالة ال�شريعة
الإ�سالمية يف ذاتها ،و�أ�صالة وجودها يف املغرب.
((( 1أصالة الشريعة يف ذاهتا

وقد تولىّ �سبحانه حفظ ال�شريعة بحفظ القر�آن ،فلم ي�صبها ما �أ�صاب ال�شرائع
ال�سالفة من حتريف وتبديل وحمو وزيادة ونق�ص((( .وعلى الرغم من حماوالت
الد�س يف العلوم ال�شرعية ف�إن « ال�شريعة الإ�سالمية بقيت حمفوظة يف �أ�صولها
ّ
وفروعها وا�ضحة املعامل ،بينة املقا�صد ،متينة القواعد ،با�سقة امل�شاهد ،وما ذلك
�إ ّال لأن م�صدرها الأ�سا�سي هو كتاب اهلل  ،وقد التزم �سبحانه بحفظه حني قال
ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮊ [احلجر.]9 /

((( املرجع ال�سابق� ،ص.63 :

دري�سا تراوري

38

38

ثم ّقي�ض اهلل تعاىل لهذه ال�شريعة من ي�سهر عليها من العلماء يف كل ع�صر
من الع�صور((( .ح ّتى بلغتنا اليوم خال�صة لي�ست فيها �شوائب(((.
وبحفظ ال�شريعة بقي الفكر الإ�سالمي حمفوظًا((( وال ميكن �أن يقال� :إننا
�إذا �أردنا التخلّي عن مناهج الغرب وما تعلّمناه منه من �أفكار ،فكيف ال�سبيل
ن�ستمدها ،و�إذا كان القر�آن حمفوظًا ،ف�إن
�إىل العودة �إىل �أفكار الإ�سالم ،ومن �أين
ّ
يف �آراء العلماء يف تف�سريه ويف ما تت�ضارب فيه الأقوال من م�سائل وم�شاكل ما
(((
يجعلنا نقف حيارى وال ندري � ّأي �سبيل ن ّتبع؟
و�إزاء هذه الآراء التي مت ّثل ثراء الفكر الإ�سالمي ،فما علينا -ح�سب
امل�ؤلف� -إال �أن نرى فيها اجتهادات نختار منها الأح�سن والأجدى لع�صرنا� ،أو
�أن ن�سلك م�سلكهم يف االجتهاد اعتما ًدا على الأ�صول التي اعتمدوها ال�ستنباط
الأحكام املالئمة للنوازل املعا�صرة(((.
و�أما احلرية فال موجب لها؛ لأنه ما دام الأ�صل الذي هو القر�آن حمفوظًا
ف�إن كل ما �أ�شكل ير ّد �إليه .ويوجد احلل يف �أمره لديه ،كما قال تعاىل ﮋﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﮊ [الن�ساء.]59 /
(((
(((
(((
(((
(((

املرجع ال�سابق� ،ص.64 :
املرجع ال�سابق� ،ص.65 :
املرجع ال�سابق� ،ص.64 :
املرجع ال�سابق� ،ص.71 :
املرجع ال�سابق� ،ص.72-71 :
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ونحن �إذا ت�أملنا الرثوة الفقهية على اخل�صو�ص جندها خري ما يحفظ لأمتنا
الفكر الإ�سالمي ال�صحيح الذي مل ُت�ش ْبه �شائبة من �أي فكر �أجنبي ،فالفقه
الإ�سالمي م�ستقلّ يف وجوده ويف م�صادره ويف �أفكار رجاله ،ال ميكن لأحد �أن
ّيدعي ب�صدق ت�أ ّثره مبذهب من املذاهب الأجنبية �أو الأفكار غري الإ�سالمية(((.
((( 2أصالة الشريعة يف اجملتمع املغربي

(�أ) القانون واملجتمع
انطلق امل�ؤلف لإثبات �أ�صالة ال�شريعة يف بالد املغرب من فكرة �أ�سا�سية
هي «انبثاق القانون عن فكر اجلماعة»((( للإجابة عن �أ�سئلتها ،مواف ًقا بذلك ر�أي
املدر�سة االجتماعية �أو التاريخية يف فل�سفة القانون ،يف �إرجاعهما القانون �إىل ُروح
يف�سر بعثة الر�سل من القوم �إليهم ليحكموا
اجلماعة �أو ما�ضي ال�شعب ،وهو ما ّ
(((
يف�سر
بينهم «طب ًقا ملا ي�شعرون به من حاجة وما يرت�ضونه من حكم»  ،وذلك ّ
اختالف ال�شرائع يف الفروع ،و�إن ا ّتفقت يف الأ�صول واملبادئ العامة.

((( املرجع ال�سابق� ،ص.72 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص27 :؛ انظر قوله عن دور العقيدة يف حفظ كيان املجتمع يف �صفحة 40؛ انظر الأبحاث،
الرباط ،ع ،2ني�سان  -حزيران (�إبريل  -يونيو)1983 ،م� ،ص24 :؛ انظر وقيدي ،حممد ،بناء النظرية الفل�سفية،
دار الطليعة ،بريوت ،لبنان ،ط1990 ،1م� ،ص.133 :
((( دفاع عن ال�شريعة ،مرجع �سابق� ،ص27 :
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وهذه احلقيقة التي هي انبثاق القانون عن فكر اجلماعة مل تغب عن
امل�ستعمر الذي عمل على طم�س النموذج الوطني يف الدول امل�ستعمرة «خللق
م�ستعمرات على �صورتها� ،أي نقل النموذج الأم �إىل الأمة اجلديدة»(((.
فالقانون ينبثق عن اجلماعة ميتزج بنموذجها النف�سي ،وال ميكن �أن ينتزع
وتتع�صب له((( ،وبذلك نعلم
منها انتزا ًعا ويفر�ض عليها قانون �أجنبي عنها فرت�ضاه ّ
تاريخا
ن�شاز هذه القوانني الو�ضعية يف املجتمعات الإ�سالمية التي تختلف عنها ً
وح�ضارة.
وال�شريعة الإ�سالمية ح�سب امل�ؤلف �أ�صيلة يف املجتمع املغربي ،ممتزجة
بكيانه ،ومنبثقة من �إميانه ب�أنها وحي ،ومن مالءمة ال�شريعة لكثري من الأعراف
مغربيا
فكرا ًّ
والتقاليد املغربية ،فتقبلها املجتمع املغربي ح ّتى «�أ�صبحت مت ّثل ً
(((
مت�سك املغاربة بال�شريعة �أن املغرب خالل �أكرث من
ً
�صميما»  ،والدليل على ّ
ع�شرة قرون مل يثبت �أن ابتغى عن ال�شريعة بد ًال ،وما زال ملتز ًما بها على
امل�ستوى الر�سمي وال�شعبي ،وال يت�صور مغربي  -مهما كان م�شربه  -ير�ضى
بجعل املغرب جمتم ًعا غري �إ�سالمي .وما كان قيام املغاربة جمي ًعا ،وحتى القبائل
احتجاجا على الظهري الرببري �سنة (1349هـ1930 /م)� ،إال «دفا ًعا عن
الرببرية،
ً
((( املرجع ال�سابق� ،ص.28 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.29 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.29 :
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(((
�سببا يف تعجيل
ال�شريعة الإ�سالمية ،وعن وحدة البالد الدينية»  ،والذي كان ً
ا�ستقالل البالد.

ثم �إن ال�شريعة  -ح�سب الفا�سي  -املتمثلة يف املذهب املالكي يف املغرب،
تت�ضمن من احللول اال�ستح�سانية واال�ست�صالحية ما يجعلها �صاحلة ملواكبة
ّ
امل�ستجدات.
(ب) ف�صل الدين عن الدولة
يرى امل�ؤلف �أن الإ�سالم ال يقبل «نظرية ف�صل الدين عن الدولة»(((؛ لأن
املجرد ،فاالعتقاد ح�سب العقيدة ال�سنية « اعتقاد
الإ�سالم ال يعترب االعتقاد ّ
بالقلب ،وقول بالل�سان ،وعمل باجلوارح» ،فمن جمموع هذه الثالثة يتكون مفهوم
طردي ،وال ميكن
الدين يف الفكر الإ�سالمي((( ،فبني العقيدة والعمل تنا�سب ّ
�صور م�ؤمن حقيقي ال يعمل مبقت�ضى �إميانه ،وكذلك املجتمعات .ويعترب
�أن ُي َت َّ
�أن القول ب�أن «الدين م�س�ألة �شخ�صية»((( ،و�أن ننظم حياتنا الدنيوية وفق �إرادتنا
واختياراتنا غر�ض ا�ستعماري لإبعاد امل�سلمني عن دينهم؛ لأن الأعمال جزء من
الدين ،والأعمال ينظمها القانون ،فالقانون جزء ال يتج ّز�أ عن الدين((( ،ومن ثم
(((
(((
(((
(((
(((

املرجع ال�سابق� ،ص.33 :
املرجع ال�سابق� ،ص.54 :
املرجع ال�سابق� ،ص.45 :
املرجع ال�سابق� ،ص.47 :
املرجع ال�سابق� ،ص.49 :
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مهم من الدين .ودليل ذلك �أن
تخليا عن جزء ّ
يكون التخلّي عن اجلانب القانوين ًّ
اهتمت باجلانب الت�شريعي
الديانات ال�سماوية مل تكتف باجلانب الإمياين فقط ،بل ّ
أي�ضا ،وح ّتى امل�سيحية التي يقال عنها �إنها جمرد روحانيات وعقائد و�أخالق ،فلم
� ً
واجبا عليها �أن ت�سري مبقت�ضى �شريعة مو�سى .
تكن كذلك ،بل كان ً
وال�شريعة الإ�سالمية التي تعترب خامت ال�شرائع ال�سماوية ،واملهيمنة عليها،
م�ؤلفة من العقائد ،والأخالق وال�شريعة .وال�شريعة هي النظم التي �شرعها اهلل تعاىل
لتنظيم العالقة بني النا�س وخالقهم� ،أو عالقتهم مع بع�ضهم� ،أو مع غريهم ،وفر�ض
ال�شارع علينا اتباعها يف قوله تعاىل ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮊ [اجلاثية ،]18 /ورتب اجلزاء على الإميان املقرون
بالعمل ،قال تعاىل ﮋﭑ .ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ .ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
أي�ضا ﮋﯟ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﮊ [الع�صر ،]3 - 1 /وقال � ً
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨﮊ [الكهف.]107 /
املهدد من قبل
وال�شريعة عبادات ومعامالت ،وجانب املعامالت هو ّ
القوانني الو�ضعية لكونها ال تعتني �إال باجلانب املتعلق بالعالقات ،والذي تريد
ال ُّن َخب املثقفة �إحالل القوانني الو�ضعية حملها اعتما ًدا على نظرية ف�صل الدين
عن الدولة التي ا�ستوردوها من الغرب ،وبدعوى عدم �صالحية ال�شريعة للع�صر
احلديث(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.53 :
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�إن مفهوم الدين عند امل�ؤلف ي�شمل الدولة؛ لأنه يرى �أن مفهوم الدين يف
الفكر الإ�سالمي ،ال ينطبق �إ ّال على «جمموع العقيدة والعمل والقانون والدولة
واحلكومة»((( ،فالدولة واحلكومة من الدين لأنهما ما وجدا �إال خلدمة الدين ،وال
�صور ف�صل الدين عن الدولة يف الإ�سالم؛ «لأنه �إذا ف�صل عنها وجب �أن تزول
ُي َت َّ
ويبقى هو»((( ،ولذلك ال يرت�ضي امل�ؤلف عبارة « الإ�سالم دين ودولة»((( ،بل يرى
�أن ال�صواب �أن يقال� :إن « الإ�سالم دين»((( ،وبذلك ميكن القول �إنه جعل مفهوم
الدين مفهو ًما �شامالً ،ي�شمل العقيدة والعبادة والأنظمة الأخرى من معامالت
وق�ضاء وحكم((( ،فف�صل �إحدى هذه املكونات عن الأخرى يعترب �إخال ًال للدين.
ويرى �أن عدم الف�صل بني الدين والدولة كان موجو ًدا يف ال�شعوب امل�سيحية
وغريها ،و�إمنا ظهرت الفكرة يف الغرب كر ّد فعل على مفهوم الدين الذي �آلت
�إليه الكاثوليكية ،يف وجود كهنوت يتحكم يف نفو�س امل�ؤمنني و�سلوكهم .وظهرت
الفكرة يف �أملانيا من الأو�ساط الكاثوليكية لئال يخ�ضعوا للحكومة الربوت�ستانتية
املنت�صرة((( .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن املفكرين امل�سيحيني كانوا يرون امل�سيحية دي ًنا

(((
(((
(((
(((
(((
(((

املرجع ال�سابق� ،ص.49 :
املرجع ال�سابق� ،ص.55 :
املرجع ال�سابق� ،ص.54 :
املرجع ال�سابق� ،ص.54 :
املرجع ال�سابق� ،ص.54 :
املرجع ال�سابق� ،ص.56 :
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وخل ًقا ال �شريعة ،فال حرج عليهم تب ًعا لذلك �أن يكت�شفوا القوانني بطريق البحث
يف حدود الأخالق امل�سيحية(((.
مبجرد االعتقاد ،ويحكموا
و�أما الإ�سالم فال يبيح ملعتنقيه �أن يكتفوا ّ
بغري ما �أنزل اهلل ،فوجوب اتباع ال�شريعة معلوم من الدين بال�ضرورة ،والأدلة
مت�ضافرة على ذلك .من ذلك قوله تعاىل ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩﮊ[الن�ساء ،]64 /وقوله ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮊ [احل�شر ،]7 /وقوله ﮋﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﮊ[املائدة ،]49 /وقوله ﮋﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ[املائدة.]44 /
ثم ت�ساءل امل�ؤلف قائالً« :فهل بعد هذا ميكن مل�ؤمن �صحيح الإميان �أن
يقبل �إحالل قوانني و�ضعية حمل القوانني ال�شرعية ،وير�ضى باجلاهلية نظا ًما،
ويتخلّى عن املعرفة احلق �سبيالً؟ ﮋﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈﮊ[املائدة.]50 /
(ج) توحيد املحاكم والق�ضاء يف املغرب
ا�ستطاع الكفاح الوطني املغربي �أن يجمع القلوب على فكرة �إلغاء املحاكم
وقدم
الأجنبية ،وتوحيد الق�ضاء يف حمكمة وطنية واحدة يحتكم �إليها املواطنونّ .
((( املرجع ال�سابق� ،ص.57 :
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�إىل الربملان املغربي م�شروع قانون يتعلّق بتوحيد املحاكم والقوانني ،و�صادق عليه
الربملان بالإجماع .و�أ�صبح اجلزء املتعلّق بتوحيد املحاكم مقبو ًال لدى اجلميع،
و�أما اجلانب املتعلّق بتوحيد القوانني ف�أ�صبح مغفو ًال عنه ب�سبب رغبة البع�ض
يف احلفاظ على القوانني الو�ضعية مع تغيري بع�ض القوانني التي ال تتما�شى مع
ال�شريعة ،بدعوى عدم �صالحية ال�شريعة للتطبيق يف املغرب احلديث(((.
و�إزاء هذا الرت ّدد يف ا�ستمداد القوانني من ال�شريعة ،كان امل�ؤلف يرى
�ضرورة توحيد كل من املحاكم والقوانني املطبقة فيها ،ووجوب كونها وطنية� ،إذ
كان يعترب �أن توحيد الق�ضاء مظهر لل�سيادة اخلارجية للدولة ،بينما كان يعترب �أن
توحيد القانون وقوميته مظهر لل�سيادة الداخلية(((.
فقومية القوانني تعني ا�ستمدادها من الفقه الإ�سالمي؛ لأن املغاربة منذ
منهجا ي�سريون عليه يف احلكم وال�سلوك �إىل
اعتناقهم الإ�سالم ارت�ضوا ال�شريعة ً
أ�سا�سيا لذهنية املغاربة ولظواهر حياتهم االجتماعية،
�أن �صار هذا املنهج مكونًا � ًّ
كما �ساهموا بق�سط وافر يف تطوير الفقه الإ�سالمي .وقد حافظ املغرب منذ ذلك
احلني على �إقليمية الق�ضاء و�إقليمية الت�شريع ،فكانت املحكمة ال�شرعية هي
الق�ضاء الوحيد الذي يرجع �إليه املتقا�ضون من �أي جن�س((( ،طاملا هم مقيمون
((( املرجع ال�سابق� ،ص.5 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.21 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.12 :
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يف املغرب ،والت�سامح الذي كان للأحبار للنظر يف ق�ضايا الأحوال ال�شخ�صية،
مل يكونوا ينظرون فيها ب�صفتهم ق�ضاة ،بل ب�صفتهم حمكمني �أو ق�ضاة �صلح،
ي�سمى «دار الديانة»((( ،ويف
ومل تكن لهم حمكمة بل كانوا يجتمعون يف مكان ّ
�صورة االختالف� ،أو �إذا كانت الق�ضية يف املعامالت �أو العقوبات ،ف�إن املرجع يف
ذلك كان ال�شريعة الإ�سالمية ،وعلى هذا م�ضى العمل يف تاريخ الإ�سالم .ويف
الع�صر احلديث ا�ستغلوا هذا الت�سامح مع الأجانب و�سيلة المتيازات((( ال تتفق
مع الأنظمة وال مع مقت�ضى الكرامة الوطنية و�أوامر ال�شريعة الإ�سالمية؛ فتحولت
املحاكم الدينية �إىل حماكم قن�صلية ،ثم تغيرّ ت �إىل حماكم خمتلطة �أو خا�صة
بالأجانب يحكم فيها با�سم امللك� ،أو ا�سم رئي�س اجلمهورية الفرن�سية �أو رئي�س
دولة �إ�سبانيا بح�سب مناطق النفوذ ،ثم اتخذت التدابري زمن احلماية لتو�سيع دائرة
اخت�صا�ص هذه املحاكم الأجنبية ،وجعلها هي الأ�صل الذي ير ّد له غريه ،وال ير ّد
�إىل غريه((( ثم �أ�صبحت ت�ضاف �إىل اخت�صا�صها ق�ضايا مغربية �صرف ،بدعوى
عدم �صالحية املحاكم ال�شرعية للف�صل فيها((( ،وكان الغر�ض الأ�سا�سي من هذه
ال�سيا�سة �إزاحة ال�شريعة عن الف�صل حتى يف ق�ضايا ال�سكان الأهليني.
واتخذت احلماية الفرن�سية لذلك و�سائل يف مقدمتها:
(((
(((
(((
(((

املرجع ال�سابق� ،ص.13 :
املرجع ال�سابق� ،ص.16 :
املرجع ال�سابق� ،ص.17 :
املرجع ال�سابق� ،ص.17 :
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((�(1إهمال املحاكم املغربية ،وعدم العناية ب�ش�أنها �أو �إدخال �أي تطور عليها.
(((2اقتطاع ق�سم من اخت�صا�صاتها و�إعطا�ؤه للمحاكم الأجنبية.
(((3تقوية املحاكم الإ�سرائيلية (�أي اليهودية).
((�(4إحداث املحاكم العرفية ،والتو�سيع التدريجي ملناطق اخت�صا�صها.
(((5تقوية اخت�صا�ص املحاكم املخزنية غري اخلا�ضعة لقانون ما ،على ح�ساب
تطبق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية(((.
املحاكم الأ�صلية التي ّ
فتعدد نظم التقا�ضي ،و�إبعاد ال�شريعة عن الق�ضاء والأخذ بقوانني و�ضعية،
�سيا�سة ا�ستعمارية بامتياز ،لذا يرى امل�ؤلف� ،أن ال�سيادة الوطنية تقت�ضي التحرر
من كل مظاهرها ،وذلك بتوحيد املحاكم يف حمكمة وطنية واحدة ،وتوحيد
القوانني بقوانني
م�ستمدة من ال�شريعة الإ�سالمية((( .وهذه الدعوة نف�سها نادت
ّ
بها احلركة الإ�صالحية الإ�سالمية يف م�صر خالل الع�شرينيات والثالثينيات من
القرن املا�ضي.

((( املرجع ال�سابق� ،ص.18-17 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.21 :
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(د) تخلّي امل�سلمني عن ال�شريعة
كان الفقه الإ�سالمي ال يزال ركيزة املجتمعات الإ�سالمية قبل اال�ستعمار،
وكان ال يزال حافظًا على وحدة امل�سلمني ،وملا جاء امل�ستعمر عمل على « م�سح
الأحكام ال�شرعية يف املحاكم ،ويف عقول املتعلمني للقانون ،وقد جنحوا يف ذلك؛
حيث حذفوا مع ال�شريعة �إطار الوجود الإ�سالمي للطائفة الإ�سالمية وللم�سلمني،
وانتزعوا من العلماء مركز القيادة يف �صفوف الأمة؛ حيث رفعوا �إليها كنتيجة
يتلق الفكر
عملية من تكونوا على �صورة امل�ستعمر ممن ال يعرف ال�شريعة ،ومل ّ
الديني الذي حتفظه»(((.
فكمل نائب امل�ستعمر ما بد�أه معلّمه ،وكان التلميذ �أجر�أ من املعلم �أحيانًا،
ّ
تو�سعت
ّ
فد�شن الهند �إلغاء ال�شريعة الإ�سالمية حتت احلكم الربيطاين ،ثم ّ
دائرة الإلغاء �إىل �أن �شملت كامل �أنحاء الهند ،ومل يتبق لل�شريعة �إ ّال الأحوال
ال�شخ�صية ،و�أعلنت تركيا و�ألبانيا يف القرن الع�شرين �أنهما دولتان ال دينيتان،
فغيرّ تا قوانينهما ح�سب قوانني �إيطاليا و�سوي�سرا وفرن�سا((( ،وح ّتى �أحكام الأحوال
ال�شخ�صية فلم ت�سلم من التغيري.
و�أما الدول العربية فقد انق�سمت بالن�سبة لقوانينها املدنية ثالث طوائف:
تطبق الفقه الإ�سالمي ،ومل يكن
طائفة كانت تتحاكم �إىل املحاكم ال�شرعية التي ّ
((( املرجع ال�سابق� ،ص.151 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.152 :
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لها قانون مد ّون ،كاململكة العربية ال�سعودية ،واليمن واملغرب بالن�سبة للأهايل.
والثانية كانت حتكم مبقت�ضى املجلة العثمانية ،وهي البالد التابعة للدولة العثمانية،
وظلت معمو ًال بها بعد انهيار الدولة العثمانية يف �سورية وفل�سطني و�شرق الأردن،
والعراق وليبيا ،والثالثة اقتب�ست قانونها املدين من القانون املدين الفرن�سي ،وهذه
هي م�صر ولبنان وتون�س واجلزائر واملغرب(((.
وهكذا ا�ستطاع امل�ستعمرون �إقناع بع�ض ال ُّن َخب املثقفة ذات التوجه
التغريبـي بعدم �صالحية ال�شريعة الإ�سالمية يف حماكمنا القومية ،فراحوا يتخلّون
عنها ،ومل يجدوا البديل �إ ّال فيما و�ضعه امل�ستعمرون.
الق�ضية الثانية� :صالحية ال�شريعة لكل زمان ومكان

الق�ضية الأ�سا�سية الثانية التي تناولها امل�ؤلف هي �صالحية ال�شريعة
الإ�سالمية للتطبيق يف كل زمان ومكان ،وذلك ر ًّدا على القائلني بق�صورها عن
تنظيم احلياة املعا�صرة .لقد بد�أ امل ؤ� ّلف هذه الق�ضية بذكر ما متتاز به ال�شريعة
الإ�سالمية عن غريها من القوانني الو�ضعية ،ثم �أردف ذلك بذكر الآليات
الت�شريعية التي تربهن على �صالحيتها ال�ستيعاب الق�ضايا املعا�صرة ،ثم ت�ساءل
عن �إمكانية الرجوع �إىل ال�شريعة الإ�سالمية.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.154-153 :
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((( 1مميزات الشريعة اإلسالمية

ومميزات جوهرية لل�شريعة الإ�سالمية عن
تناول امل�ؤلف فيها فوارق �أ�سا�سية ّ
غريها من القوانني ،بع�ضها راجع �إىل طبيعة ال�شريعة نف�سها ،وبع�ضها راجع �إىل
(((
املميزات الراجعة �إىل طبيعة
الغاية التي تعمل له ،و�شرعت من �أجله  .ومن ّ
تتطور مثل
ال�شريعة �أنها �إلهية امل�صدر؛ فقد نزلت من عند اهلل تعاىل كاملة ،فلم ّ
بقية القوانني من حالة بدائية �إىل �أعراف ثم �إىل قوانني مكتوبة((( .وملا كانت
وحى به من عند اهلل تعاىل ،اعتمدت يف �إقرارها قوة
جزءا من الدين املُ َ
ال�شريعة ً
واملادي م ًعا ،عك�س القوانني الو�ضعية اخلالية من البعد الروحي،
الروحي ّ
الإلزام ُّ
وهذا ما يجعل الرقابة يف ال�شريعة رقابتني :رقابة �إميانية ،ورقابة �سلطانية ،بينما
الرقابة يف القوانني الو�ضعية �سلطانية فقط ،فال ي�شعر خمالفها ب� ّأي ت�أنيب �ضمري �إن
متلب ً�سا باملخالفة(((.
مل ي�ضبط ّ
أي�ضا �أنها م ّت�صفة بالكمال لأنها �صادرة من عليم خبري ال يخفى
ومن مميزاتها � ً
عليه �شيء ،على عك�س القوانني الو�ضعية ال�صادرة من �إن�سان خلق �ضعي ًفا ،ق�صري
النظر ،حتكمه الغرائز والأهواء .ويرى � ّأن كل من قام بدرا�سة ال�شريعة درا�سة
واعية يف �أ�صولها وقواعدها ومقا�صدها مع مقارنتها بالقوانني القدمية واحلديثة ،ال
((( املرجع ال�سابق� ،ص.77 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.77 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.80-79 :
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أي�ضا �أن ال�شريعة مبا �أنها �إلهية ،فهي ال
ميكنه �إال الإذعان لهذا اال ّدعاء((( .ومنها � ً
تكتفي برعاية اجلانب املادي املتم ّثل يف حفظ النظام ،بل تعنى كذلك بحماية
اجلانب الأخالقي للفرد واملجتمع ،يف حني ال تعنى القوانني الو�ضعية �إال باجلانب
املادي املتم ّثل يف حفظ النظام فقط((( .ومبا �أنها �صادرة من عند الرحمن ،فقد
ّ
ا�شتملت على ي�سر الأحكام ،وخفة التكاليف ،وعدم الع�سر واحلرج((( .فال�شريعة
يف منطقها العام مبنية على قاعدة «يجب عليك لأنك ت�ستطيع»� ،أي ﮋﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮊ [البقرة ]286 /على عك�س القوانني الو�ضعية املبنية يف
منطقها العام على قاعدة «ت�ستطيع لأنه يجب عليك» وال ت�أخذ بالتي�سري �إال يف
الظروف القاهرة ،ومن ي�سر ال�شريعة م�ساعدتها للمكلف على اعتناق الدين عن
والتدرج((( .ومنها �أن ال�شريعة داخلة يف
اقتناع وطواعية التباعها �سيا�سة التي�سري ّ
الإميان ،وبالتايل فهي جزء من عقيدة امل�ؤمن ،ولذلك ال ُي َت َ�ص َّور م�ؤمن �إ ّال ووجوده
(((
يف�سر ح�سب الفا�سي عدم ف�صل
جت�سيد لل�شريعة يف كافة املجاالت  .وهذا ما ّ
الدين عن الدولة يف الإ�سالم .ومنها �أنها جاءت وفق مقت�ضيات الفطرة ال�سليمة
يف �أ�صولها وفروعها ،فلم يكلفنا ال�شارع الإميان مبا يناق�ض العقل ،وال العمل
مبا يخالف الفطرة .وما يهتدي �إليه رجال القانون من قواعد عامة �أو جزئيات
(((
(((
(((
(((
(((

املرجع ال�سابق� ،ص.80 :
املرجع ال�سابق� ،ص.84 :
املرجع ال�سابق� ،ص.86 :
املرجع ال�سابق� ،ص.89 :
املرجع ال�سابق� ،ص.90 :
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موافقة ملا جاء به ال�شرع ،لي�س �إ ّال ناب ًعا من فطرتهم التي احتفظوا بها((( .ومنها �أن
ال�شريعة لطف من اهلل تعاىل ،فرغم �أنه �أر�شد عباده �إىل مبادئ الدين عن طريق
الفطرة ال�سليمة� ،إال �أنه تف�ضل عليهم ب�إر�سال الر�سل �إليهم لهدايتهم باحلكمة
واملوعظة احل�سنة((( .ومن مميزات ال�شريعة �أنها �شريعة متعادلة؛ اهتمت بجانب
جانبا على ح�ساب �آخر ،كما
الروح بقدر ما ّ
اهتمت بجانب املادة ،فلم تهمل ً
�أنها مل تهمل الدنيا للآخرة ،وال العك�س ،لقوله تعاىل ﮋﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﮊ [الق�ص�ص ]77 /وقوله 
اعمل لدنياك ك�أنك تعي�ش �أب ًدا ،واعمل لآخرتك ك�أنك متوت غ ًدا ،ولذلك كان
م�صح ًحا ما وقع يف بع�ضها من طغيان
الإ�سالم مهيم ًنا على ال�شرائع ال�سابقة عليه ّ
اجنر عن ذلك
اجلانب ّ
الروحي كامل�سيحية ،وما ّ
املادي كاليهودية� ،أو طغيان اجلانب ُّ
من �آثار �سلبية(((.
ومن مميزاتها الدميومة ،فهي �شريعة دائمة؛ لأنها جاءت ب�أ�صول وقواعد
بتبدل الزمان واملكان؛ لأنها موافقة لفطرة الإن�سان،
تتبدل ّ
�أ�سا�سية ال تتغيرّ وال ّ
ولأنها كليات غري خا�ضعة لعن�صري الزمان واملكان ،و�إمنا اخلا�ضع لهما فروعها(((.

(((
(((
(((
(((

املرجع ال�سابق� ،ص.93-91 :
املرجع ال�سابق� ،ص.93 :
املرجع ال�سابق� ،ص.94 :
املرجع ال�سابق� ،ص.101 :
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ومن ثمرات ما �سبق �أن الأحكام التي جاء بها الدين احلنيف ،ال تقبل
التطور والتطوير يف علم الإن�سان بها
التطور وال التطوير يف �أ�صولها ،و�إمنا يقع ّ
ّ
ي�ستجد من اجلزئيات((( .ومن مميزات ال�شريعة
وا�ستنباطه لها ،وتطبيقه لها على ما
ّ
�أنها رغم ثبات الأ�صول �إال �أنها م�سايرة للظروف والأزمنة؛ لأن الأ�صول لي�ست
جامدة ،بل تت�ضمن �آليات ال�ستنباط احلكم املنا�سب للظروف والأزمنة((( .ومن
مميزاتها �أنها فتحت باب االجتهاد للقادرين عليه من امل�سلمني يف كل ع�صر ويف
كل مكان ،وذلك كفيل مب�سايرة ال�شريعة لكل ع�صر ،وذلك باالعتماد على
الأ�صول االجتهادية من �إجماع وقيا�س وا�ستح�سان ومبد�أ امل�صالح ومن نتائج
االجتهاد يف الإ�سالم حرية الر�أي ،فلكلٍ �أن يديل بر�أيه ،و�أن يعلن باحلكم الذي
ا�ستنبطه� ،أو مبا فهمه من امل�صادر ال�شرعية� ،أو يعلن مب�آخذه على غريه ،وهذا ما
يف�سر ثراء املدونة الفقهية يف الإ�سالم((( .ويرت ّتب على ميزة احلرية ميزة عموم
معينة ،بل يدخل
امل�صدر ،فحرية االجتهاد غري منح�صرة يف طائفة معينة �أو �أ�سرة ّ
يف جملة املجتهدين كل من بلغ رتبة االجتهاد((( .ومن مميزات ال�شريعة �أنها ت�سري
مبقت�ضى ال�شورى يف البحث والق�ضاء ﮋﮞ ﮟ ﮠﮊ[ال�شورى،]38 /
فال ا�ستبداد بالر�أي باحلكم يف الإ�سالم((( .ومن مميزات ال�شريعة �أنها ال تعتمد
(((
(((
(((
(((
(((

املرجع ال�سابق� ،ص.103 :
املرجع ال�سابق� ،ص.105 :
املرجع ال�سابق� ،ص.108-106 :
املرجع ال�سابق� ،ص.110 :
املرجع ال�سابق� ،ص.111 :
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اجللي ،ك�ضمري امللك �أو العدالة �أو الإن�صاف �أو
على غريها عند غياب الن�ص ّ
القانون الطبيعي ،بل ننظر يف مقا�صد ال�شريعة �أو نرجع �إىل ال�سيا�سة ال�شرعية(((.
وحرية االجتهاد واالختيار تقت�ضي التفرقة بني �أ�صول الأحكام الثابتة بالن�صو�ص
القطعية ،وبني �آراء املجتهدين والفقهاء ،فحرية االجتهاد تعني حرية االختيار بني
الآراء ،فال ع�صمة لالجتهادات وال للمدونة الفقهية((( .وحرية االختيار هي التي
تعطي للقا�ضي ا�ستقالليته التامة عن جميع ال�سلط(((.
ومن مميزاتها �أن احلرية فيها غري مطلقة ،بل هي يف حدود الأحكام الأ�سا�سية
للدين ،فلي�س للإمام وال للقا�ضي احلق يف اخلروج عن حدود ال�شرع ،وال تخطّ ي
امل�صلحة العامة املعتربة �شر ًعا ﮋﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ [البقرة.(((]229 /
ومن مزايا ال�شريعة �أنها زيادة على �إجلامها للإمام والقا�ضي بلجام ال�شرع ،ف�إنها مل
تفر�ض على املحكومني طاعة القا�ضي فيما يق�ضي به ،واحلاكم فيما ي�أمر به �إال �إذا
كان مواف ًقا لل�شرع احلنيف(((.

(((
(((
(((
(((
(((

املرجع ال�سابق� ،ص.116 :
«وال�سيا�سة ال�شرعية ما كان فع ًال يكون معه النا�س �أقرب �إىل ال�صالح و�أبعد عن الف�ساد ،و�إن مل يفعله الر�سول،
وال نزل به وحي» انظر :رفيق العجم ،مو�سوعة م�صطلحات �أ�صول الفقه عند امل�سلمني.390/1 ،
دفاع عن ال�شريعة ،مرجع �سابق� ،ص.117 :
املرجع ال�سابق� ،ص.119 :
املرجع ال�سابق� ،ص.122 :
املرجع ال�سابق� ،ص.124 :
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كل ما ذكر يعترب من ّمميزات ال�شريعة ،يعترب من حما�سنها ،وي�ضاف �إىل ذلك
�أن من حما�سنها� ،إقامتها على العدل بني النا�س ،و�سماحها للم�سلمني باتخاذ كل
الو�سائل امل�ؤدية �إليه .قال تعاىل ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
أي�ضا ﮋﮂﮃﮄ
ﭘﭙﭚﭛﮊ[احلديد ،]25 /وقال � ً
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ [البقرة .]213 /فاهلل �أر�سل
�إلينا الكتاب الذي هو امل�صدر الأ�سا�سي للت�شريع ،وهو الذي يحتوي على �أ�صول
امل�سائل وقواعدها ال على جزئيات �أحكامها ،ولذلك �أنزل مع الكتاب املقيا�س،
وهذا املقيا�س هو العقل الذي ي�ستعمله الق�ضاء و�أهل العلم لإحلاق اجلزئيات
بالكليات .فعمل الكتاب هو احلكم وعمل الق�ضاء واملجتهدين هو تطبيقه و�إحلاق
النوازل اجلزئية بالأ�صول الكلية لإقامة العدل بني العباد« ،ف�أ�صبح الت�شريع راج ًعا
�إىل الوحي و�إىل الق�ضاء ال لغريه من الأمور ،ومل يبق للدولة حق التدخل ال يف
م�سائل الت�شريع لأنها منزلة من ال�سماء ،وال يف �شئون الق�ضاء لأنه مف�صول عن
ال�سلطة التنفيذية»(((.
وعلى هذا جرى العمل يف عهود الإ�سالم احلرة ،فلم تكن الدولة تتدخل
يف �شئون الت�شريع �إال يف بع�ض اجلزئيات املتعلقة بتنظيم الإدارة واملالية وال�سلطة
العامة ،وكانت فتاوى الفقهاء و�أحكام الق�ضاء هي امل�صدر املبا�شر لأوامر ال�سلطة،
ال�سر يف كون الفقه الإ�سالمي مل يد ّون يف �شكل بنود كالقوانني
وهذا هو ّ
((( املرجع ال�سابق� ،ص.128 :
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الو�ضعية؛ لأن �أحكامها كانت تتبع النوازل �سواء �أكان يف ع�صر الر�سالة �أم يف
ع�صر االجتهاد(((.
ومن حما�سنها عدم الف�صل بني العقيدة وال�شريعة ،فال ّبد من �أن يكون
هناك ان�سجام بني الفكر وال�سلوك «فالإميان باهلل وبوحدانيته وبر�سالة ر�سوله ،ومبا
جاء به عن اهلل من �أوامر ونواه ،و�أخالق و�آداب ،يجب �أن يظهر �أثره يف �سلوك الفرد
منظما على
واملجتمع ،وال ي�صح �أن يكون العمل
ً
متناق�ضا مع املبادئ ،واملجتمع ً
غري الأ�سا�س الوجداين»((( .ولي�س يف الإ�سالم ف�صل بني القانون والأخالق مثلما
وقع الف�صل يف القوانني الغربية انطالقًا من فل�سفة كا ْنت ( 1219 - 1136هـ/
حدا فا�ص ًال بني « قانونية الفعل و�أخالقيته»(((.
1804 - 1724م) التي و�ضعت ًّ
فرديا ،بل هو
ومن حما�سنها �أن املجتمع يف نظر الإ�سالم لي�س جمتم ًعا ًّ
جمتمع جماعي ،ومن ثم ف�إن قوانينه جماعية «مبعنى �أنها يف الوقت الذي ت�ضمن
للفرد حقوقه الكاملة تراعي �أن تكون هذه احلقوق مفيدة للجماعة ونافعة لها»(((،
ف�إذا تعار�ضت امل�صلحة العامة مع امل�صلحة اخلا�صة ق ُِّدمت امل�صلحة العامة ،يف حني

(((
(((
(((
(((

املرجع ال�سابق� ،ص.129-128 :
املرجع ال�سابق� ،ص.131 :
املرجع ال�سابق� ،ص.132 :
املرجع ال�سابق� ،ص.135 :
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مت�س
�أن القوانني الغربية مبناها على فردية مغرقة «حتى �أ�صبح الفرد يتمتع بحقوق ّ
ب�صالح املجموع وت�ؤ ّدي به �إىل اخلراب»(((.
((( 2صالحية الشريعة اإلسالمية

�إذا كان القر�آن الكرمي الذي نزل بال�شريعة ما زال حمفوظًا ،وال�سنة التي تبينه
ما تزال حمفوظة ،وال�شريعة قد �صلحت لكل الع�صور ال�سابقة يف كل املجاالت
االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية ،فما الذي يحول دونها ودون ال�صالحية لأن
تكون مرج ًعا للم�سلمني اليوم يف ال�سيا�سة واملعامالت؟(((.
اعترب امل ؤ� ّلف �صالحية ال�شريعة � ًأمرا مفروغًا منه النعقاد الإجماع على
ذلك من ال�صدر الأول �إىل الآن «لأن اهلل ما �أمرنا بطاعة �شريعته � ًأمرا موقوفًا على
زمن معني ،وال قطر خا�ص ،ولكنه �أمر عام جلميع الأزمنة والأمكنة»(((.
امل�ستجدة غري متناهية،
و�إذا كانت الن�صو�ص ال�شرعية متناهية ،والوقائع
ّ
فكيف نحكم بق�ضاء املتناهي على الالمتناهي؟

((( املرجع ال�سابق� ،ص.135 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.138 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.138 :
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يرى الفا�سي �أن االجتهاد هو الكفيل ب�صالحية ال�شريعة لكل الع�صور،
امل�ستجدة»((( و�أ�صول
وذلك «بتطبيق الكليات القر�آنية على جزئيات الأحكام
ّ
االجتهاد يف ال�شريعة ح�سب الفا�سي هي :الإجماع والقيا�س واال�ستح�سان
ومبد�أ امل�صالح املر�سلة((( واال�ست�صحاب وال�شرائع ال�سابقة ،ومراعاة اخلالف،
و�سد الذرائع ،والعرف(((.
ومل يكتف الفا�سي بذكر الأ�صول االجتهادية التي يعتمد عليها املجتهد
امل�ستجدة ،بل ذكر عنا�صر خلود ال�شريعة ،وهي
يف �إيجاد احللول املالئمة للوقائع
ّ
العنا�صر املتوفّرة فيها والتي جتعلها �صاحلة لكل زمان ومكان .وهي:
(((1عمومها� :أي توجيهها اخلطاب جلميع الب�شر بحيث ال يخت�ص بها قبيل
دون �آخر ،وال قوم دون غريه ،وال ع�صر دون ع�صر.
(((2موافقة �أحكامها ل�صريح العقل وعدم مناق�ضتها له.
(((3اعتبار مقا�صدها لل�صالح العام واخلا�ص ،والإر�شاد �إليه عن طريق �أ�صولها
ودالئلها اخلا�صة.

((( املرجع ال�سابق� ،ص.140 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.106 :
((( مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ومكارمها ،مرجع �سابق� ،ص 117 :وما بعدها.
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ور ّد الفا�سي على ال�شبهة القائلة ب�أن التطورات الهائلة التي حدثت يف
الأنظمة االقت�صادية ،وما ترتب على ذلك من �آثار على احلياة يجب �أن ي�ؤ ّدي �إىل
�ضرورة تغيري ال�شريعة يف �أ�صولها وفروعها .ر ّد عليها ب�أنه �إذا كانت ال�شريعة قد
تتبدل ،فال�شريعة
جاءت مبا يوافق مقت�ضيات الفطرة ،والفطرة الإن�سانية ثابتة ال ّ
�إذن ثابتة ،فال موجب �إذن لتغيري ال�شريعة وتبديلها ،مهما ح�صل من تطور(((؛
لأن التطور مهما ح�صل يجب �أن يكون داخل كيان ثابت ،وال�شريعة هي املقيا�س
الذي يقا�س به هذا التطور.
((( 3هل ميكن الرجوع إىل الشريعة؟

ت�ساءل امل�ؤلف عن �إمكانية الرجوع �إىل ال�شريعة الإ�سالمية والتخلي عن
جدا؛ لأننا �أمة م�ستقلة حتكم
القوانني الأجنبية ،وهو يرى �أن ذلك �أمر �سهل ًّ
نف�سها بنف�سها ،ولها من احلرية يف �أن تختار من الأنظمة وال�شرائع ما تريده ،ب�شرط
�أن تر�ضى عنه الأمة ويتفق مع وجهتها(((.
ووجهة نظره يف العودة �إىل ال�شريعة الإ�سالمية هي �أنه يجب �أ ّال تكون دفعة
واحدة ،بل يجب �أن نتبع �سيا�سة التدريج يف �إقرار الأحكام وتطبيقها ،ح ّتى ال
�سببا يف عزوف النا�س عنها ،ثم �إذا دعت بعد ذلك
يكون تطبيقها دفعة واحدة ً
((( دفاع عن ال�شريعة ،مرجع �سابق� ،ص.141 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.225 :
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�ضرورة لت�أجيل العمل مبقت�ضى حكم من الأحكام كاحلدود فما علينا �إ ّال �أن
جنعله مث ًال من ُم ُثلنا العليا التي نعمل لها ،ونبذل اجلهد لتحقيق تطبيقها((( ،وهذه
نظرة ثاقبة منه يف اعتماد نف�س ال�سيا�سة التي اعتمدها ال�شارع يف بناء املجتمع
الإ�سالمي الأول.
وتعر�ض لل�صعوبات التي تعرت�ض الرجوع �إىل ال�شريعة ،وميكن �إجمالها يف
ّ
�صعوبات معنوية متعلقة بنف�سيتنا (اخلوف) ،و�صعوبات مادية تنح�صر يف تدوين
ال�شريعة ،وم�شكلة الربا ،والت�أمني ،واحلدود(((.
�أما فيما يتعلق بخوفنا من الرجوع �إىل ال�شريعة فهو �إما خوف من العراقيل
وال�صعوبات التي �ست�ضعها �أمامنا الدول العظمى خوفًا على م�صاحلها ،و�إما خوف
مث ّقفينا من اتهامهم بالرجعية والظالمية من امل�ستعمر (املعلم)� ،إال �أن هذا اخلوف
ما هو �إال �أوهام ال تقوى على ال�صمود �أمام الإرادة ال�صادقة(((.
و�أما ال�صعوبات املادية فهي كما يلي:
(((1تدوين ال�شريعة
وال�صعوبة املتعلقة بالتدوين هي �أن الفقه الإ�سالمي غري مدون كما دونت
يتي�سر الرجوع �إليه .يرى امل�ؤلف �أن هذا القول
القوانني الأجنبية بحيث ال ّ
((( املرجع ال�سابق� ،ص.228 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.228-226:
((( املرجع ال�سابق� ،ص.227-225 :
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«�سف�سطة ظاهرة الت�صنع لأن التدوين لي�س بالأمر ال�صعب ،فلو �أردنا �أن جنعل
ال�شريعة الإ�سالمية هي املهيمنة يف وطننا لعمدنا �إىل تدوين الفقه الإ�سالمي على
الطريقة امل�ستحدثة عند الأوروبيني»((( .وما ذلك علينا بعزيز .فعدم التدوين لي�س
راج ًعا �إىل �صعوبته وال �إىل م�ش ّقة ا�ستخراجه من مظا ّنه ولكنه راجع �إىل �إعرا�ض
وجهها �إليه امل�ستعمرون من قوانني
احلكومات الإ�سالمية عنه و�إقبالها على ما ّ
�أجنبية.
م�سلما به عند امل�سلمني؛ فقد رف�ض الإمام مالك
ثم �إن التدوين لي�س � ًأمرا ً
يجمد حركة االجتهاد ،وكذلك
حمل النا�س على ما د ّونه يف املوطّ �أ؛ لأن التدوين ّ
لف ل ّفهم مذهب التدوين ،بينما مال
عند الأوروبيني ،فقد ذهب الفرن�سيون ومن ّ
الأمريكان والإجنليز �إىل مذهب عدم التدوين(((.
ومال امل�ؤلف �إىل �أن �أ�سلم طريقة يف التدوين هي الطريقة الإ�سالمية :وهي
التدوين مع عدم اعتباره كقانون �إيجابي ،بل اعتبار م�صادر الت�شريع التي ا�ستمد
امل�ستجدة
منها على �أنها جمموعة مبادئ �أ�سا�سية ال�ستنباط الأحكام للق�ضايا
ّ
عن طريق االجتهاد الذي يعترب العرف والظروف االجتماعية ،وتقلبات احلياة

((( املرجع ال�سابق� ،ص.229 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.232-230 :
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مفتوحا
الإن�سانية ،ويراعي م�صالح الفرد واجلماعة ،وبذلك يظل باب االجتهاد ً
�أمام املفتي والقا�ضي(((.
(((2القر�ض بالفائدة
انطلق امل ؤ� ّلف من �إ�شكالية مفادها �أنه :كيف ميكن تطبيق ال�شريعة
الإ�سالمية وهي تقول بعدم القر�ض بالفائدة؟ هل �سنعطّ ل هذا احلكم ونبيح
الربا �أو نت�أ ّوله على �أن الربا املحرم هو ما كان �أ�ضعافًا م�ضاعفة� ،أو غري ذلك من
الت�أويالت التي �أخذ بها فقهاء معا�صرون ح ًّال للم�شكلة التي يتوقّف على حلها
�سري االقت�صاد الع�صري يف البالد الإ�سالمية؟
ويجيب عن ال�س�ؤال الأول بجملة ا�ستفهامات ،هي :هل ّفكر امل�سلمون قبل
بويا يف تعطيل �أحكام الإ�سالم؟
�أن يبني اال�ستعمار يف وطنهم نظا ًما
اقت�صاديا ِر ًّ
ًّ
وهل عاقهم منع الربا عن املعامالت االقت�صادية مع بع�ضهم ومع الدول اخلارجة
تطو ًرا هائ ًال وقع يف االقت�صاد ،ولكن هذا التطور كان ميكن  -لوال
عنهم؟ ويرى �أن ّ
اال�ستعمار الذي احتل وطننا� - أن يقع يف �إطار �إ�سالمي يحرم الربا ومينع من
التعامل به(((.

((( املرجع ال�سابق� ،ص.234 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.236 :
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�ضروريا الزدهار االقت�صاد ،بل هو بعك�س ذلك عائق
ويرى �أن الربا لي�س
ًّ
عن قيام بناء اقت�صادي �سليم ال غ نَْب فيه وال حتاقد وال حروب(((.
ثم تناول وظيفة النقود التي خلقت من �أجلها وهي كونها و�سيلة للتبادل،
لي�ست لها قيمة ذاتية ،ولذلك ال تعترب �سلعة بنف�سها ،بل هي مقيا�س لأ�سعار ما
نتبادله من الأ�شياء((( .وعلى هذا املفهوم يرتكز الفكر االقت�صادي الإ�سالمي،
فالنقود و�سيلة ال غاية ،وهي ال تكت�سب �إال عن طريق اجلهد والعمل ،وكل نقد
مبجرد االنتظار وا�ستغالل حاجة املحتاج
يك�سبه �صاحبه دون جهد وال عمل ،بل ّ
فهو ربا(((.
ربويا ،فواجبنا �إزالته
و�إذا كان امل�ستعمر قد � ّأقر يف وطننا نظا ًما
اقت�صاديا ًّ
ًّ
وتعوي�ضه بنظام �إ�سالمي.
�أما عن ال�صعوبات التي تظهر �أثناء التطبيق فريى �أنه يجب ت�أميم جميع
امل�صارف لت�صبح امتدا ًدا لبيت املال؛ لأنها ت ؤ� ّدي وظيفة ال تنبغي �إال للدولة،
�إذ هي القاب�ضة على االئتمان ،والقاب�ض على االئتمان يتحكم يف كل ن�شاط
اقت�صادي.

((( املرجع ال�سابق� ،ص.236 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.237-236 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.237 :
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ف�إذا مت و�ضع يد الدولة على امل�صارف كلها كما و�ضعته على حق �إ�صدار
العملة معدنية وورقية� ،أ�صبح عليها �أن ت�ضع الأنظمة الكفيلة بتوزيع االئتمان طب ًقا
للمخطط االقت�صادي العام.
و�أما نفقة الأبناك التي �أ�صبحت حكومية ،فتكون من مدخول ال�ضرائب
وغريها من موارد الدولة(((.
وخال�صة قوله عن �إن�شاء م�صرف خال من الربا هي :ت�أميم ال�صريفة �أو ًال،
ثم و�ضع الأنظمة التي يتوقف عليها �سري م�صرف القر�ض احل�سن.
و�أما عن ت�أويل الربا على �أنه �أ�ضعاف م�ضاعفة �أو غري ذلك من الت�أويالت
التي قال بها بع�ض العلماء املعا�صرين ،ف�أجاب �أنه حماولة لتربير �أقبح مظهر من
مظاهر النظام االقت�صادي ،و� ّأن الإ�سالم ال يقبل الر�أ�سمالية الربوية بوجه من
الوجوه؛ لأن �أحكامه وا�ضحة �صريحة ال تقبل الت�أويل وال التخ�صي�ص ،وال
يلحقها تطور �أو تغيري؛ لأنها من عند اهلل العلي الأعلى ،و�أنه ما علينا �إال �أن جنتهد
يف جزئيات �أحكامها وو�سائل تطبيق قاعدتها الكلية على تلك اجلزئيات(((.
أخريا يرى �أن عدم تطبيق �أحكام اهلل يف الربا يجعل امل�سلمني
و� ً
ال�ساكتني عليه �آثمني؛ ومن َث َّم فواجبنا �إذن هو ا�ستنكار ما عليه الدول من
((( دفاع عن ال�شريعة ،مرجع �سابق� ،ص.239 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.253 :

تقدمي
65

65

التعامل بالربا ،وحملها على تغيريه و�إحالل النظام الإ�سالمي حمله((( .هذه
�أحكام الإ�سالم ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﮊ[� آل عمران.]85 /
(((3ال�ضمان (الت�أمني)
ومن ال�صعوبات التي ي�ضعونها يف طريق العودة �إىل ال�شريعة �أنظمة الت�أمني
�أو ال�ضمان� ،إذ هي من العقود التي تختلف فيها �آراء الفقهاء املعا�صرين والتي
يرى فيها ورثة الأنظمة اال�ستعمارية عقبة ال �سبيل �إىل التخلي عنها �أو وجود حل
لها داخل النظام ال�شرعي.
ي�سمى املُ َؤ� ِّمن ،والثاين املُ�َؤ َّمن له ،يلتزم
وال�ضمان «عقد بني طرفني �أحدهما ّ
مرتبا� ،أو �أي
فيه املُ�ؤَ َّمن ب�أن ي�ؤ ّدي �إىل املُ�ؤَ ِّمن مل�صلحته مبل ًغا من املال �أو �إيرا ًدا ً
عو�ض مايل �آخر يف حالة وقوع حادث� ،أو حتقق خطر مبني يف العقد ،وذلك يف
مقابل ق�سط� ،أو �أية دفعة مالية �أخرى ،ي ؤ� ّديها املُ ؤَ� َّمن له �إىل املُ ؤَ� ِّمن»(((.
وهذا العقد مل يعرف يف البالد الإ�سالمية �إال منذ القرن الثالث ع�شر
الهجري ،واختلف فيه الفقهاء منذ ذلك اليوم؛ فقد �أفتى بتحرميه ابن عابدين
احلنفي (1252 - 1198ﻫ1836 - 1784 /م) ،وال�شيخ بخيت املطيعي احلنفي
((( يق�صد الفا�سي لكالمه هذا مقاومة اال�ستعمار ملحاولته تقوي�ض �أركان ال�شريعة.
((( دفاع عن ال�شريعة ،مرجع �سابق� ،ص.254 :
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مفتي الديار امل�صرية (1354 - 1271ﻫ1935 - 1854 /م) .بينما �أفتى ال�سيد
�أحمد طه ال�سنو�سي ،وال�سيد يو�سف مو�سى ،وحممد احلجوي ،وال�شيخ م�صطفى
الزرقا (1420 - 1322ﻫ1999 - 1904 /م) بجوازه.
فالذين قالوا بتحرميه يرون �أنه �ضرب من املغامرة� ،أو �أنه قبيل من الرهان� ،أو
حتديا لل َق َدر الإلهي� ،أو �أنه ينطوي على غرر وعقود الغرر ممنوعة يف الإ�سالم،
�أن فيه ً
ربويا.
�أو �أنه ينطوي على اجلهالة� ،أو �أن فيه تعام ًال ًّ
والذين قالوا باجلواز قا�سوه على عقد املواالة ،و�ضمان خطر الطريق
عند احلنفية ،وقاعدة االلتزامات والوعد امللزم عند املالكية ،ونظام العواقل يف
الإ�سالم(((.
واعرت�ض امل�ؤلف على هذه الأقي�سة باعتبارها قيا�سات مع فوارق بني املقي�س
واملقي�س عليه ،فال يتم �إذن.
وفرق �أبو زهرة (1394 - 1316ﻫ1974 - 1898 /م) بني الت�أمني التعاوين
فحرمه(((.
واالجتماعي ف�أجازه ،وبني الت�أمني غري التعاوين ّ
وا�ستغرب الفا�سي من الطريقة التي واجه بها ال�سادة الفقهاء � -أثابهم اهلل -
هذا املو�ضوع ،ك�أن ال�ضمان عقد مل ت�سبق �إليه �إ�شارة يف الفقه الإ�سالمي باملرة،
((( املرجع ال�سابق� ،ص.257 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.258 :
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وال وجود له يف احلديث النبوي ،مع �أن الواقع بعك�س ذلك «�إذ ال�ضمان عقد
مباح ب�شروطه التي ال تتوفر يف عقود �شركات الت�أمني .والقاعدة الأ�سا�سية يف
ال�ضمان هي �أنه ال يكون لغري اهلل� ،أي يجب �أن يقع بدون مقابل».
وبذلك ت�صبح �شركات الت�أمني الر�أ�سمالية التي ت�ستغلّ امل�ست�أمنني حمرمة
�شر ًعا.
عدد امل�ؤلف �أنوا ًعا من الت�أمني اجلائز �شر ًعا ،وهي:
ثم ّ

•ت�أميم الدولة لل�ضمان فهو من قبيل ال�ضمان االجتماعي ب�شرط �أن ال
تدخل فيه معامالت ِربوية تخرج به عن �إطار قيام الدولة بواجبها نحو
املواطنني.
•توليِّ �شركة القطار �أو ال�سيارات �أو الطائرات �أو البواخر �أو الربيد �ضمان
الركاب و�سلعهم على �أن يكون ذلك من جملة العقد الأ�سا�سي للنقل؛
لأن هذا ال�ضمان واجب عليها يف ما م�ضى عليه احلنفية.
•جواز الت�أمني املتبادل ملن ي�شرتكون يف �شراء �سلع واحدة ب�أن ي�ضمن كل
واحد منهم الآخر يف خ�صو�ص تلك ال�سلع امل�شرتكة بينهم ،دون �أن ي�أخذ
تعوي�ضا على �ضمانه.
�أحد منهم ً
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•�أما �صندوق ال ّتعاون الذي ت�ؤ�س�سه جماعات املوظفني �أو النقالني يكتتبون
ل�سد احلاجة التي يقع فيها الواحد منهم� ،أو ل�ضمان
فيه مببالغ من املال ّ
راتب يف �أثناء تقاعده� ،أو �صيانة �أوالده عند عجزه �أو موته ،فهي من قبيل
التعاون الذي حث عليه ال�شارع وانتدب �إليه ،وال تعترب من قبيل ال�ضمان،
و�إمنا هي من قبيل االحتياط ،و�إن جرت العادة على ت�سميتها ب�صناديق
الت�أمني ،وعليه فهي مباحة ومندوب �إليها.
تطوع �أي �أحد �أو جماعة ب�ضمان النا�س جائز ولو يف املجهول وهذا
• ُّ
ت�شجعه وت�شرف على تنمية
باب من �أبواب الوقف ،ميكن للدولة �أن ّ
مدخوالته(((.
•وبهذه الأنظمة املذكورة :ت�أميم الدولة لل�ضمان ،وت�أ�سي�س ال�صناديق
التعاونية ،و�إلزام �شركات النقل الربي والبحري واجلوي ب�ضمان ما
ينقلونه ،تزول �صعوبة التوافق بني �أنظمة الت�أمني وبني مقت�ضيات ال�شريعة
الإ�سالمية(((.

((( املرجع ال�سابق� ،ص.262 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.262 :
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(((4احلدود
ومن الأبواب ال�شرعية التي يق�شعر لها �أن�صار القوانني الأجنبية ووارثو
القوامة على الأنظمة الغربية �أبواب احلدود والق�صا�ص ،ويرون �أن تطبيقها ال
يتما�شى مع الع�صر احلديث ملخالفته حلقوق الإن�سان.
يرى امل�ؤلف �أن ال�شريعة الإ�سالمية �أخف الت�شريعات الإن�سانية يف ميدان
اجلرمية ،وقد امتازت مبميزات نذكر منها :قلة �أنواع العقوبات فيها ،وا�شتمالها على
كالد َية يف القتل اخلط�أ ،وا�شتمالها على عقوبات �أدبية كر ّد �شهادة
تعوي�ضات مالية ِّ
الفا�سق �أو القاذف بعد ثبوت التهمة عليه ،واخت�صا�ص ال�شارع بتقدير العقوبات،
فلم يعط لأحد حق القيا�س عليها وجماوزتها �إىل غريها ،وو�ضع قواعد ينعدم معها
وجوب تطبيق العقوبات :ومن هذه القواعد:
•قاعدة درء احلدود بال�شبهات.
•قاعدة الت�ضييق يف �إثبات اجلرائم (الإقرار وال�شهادة فقط).
•قاعدة دفع اجلرمية قبل التحقيق فيها.
•قاعدة �إ�سقاط العقوبة بالتوبة �إذا كان ذلك قبل تنفيذ العقوبة يف املتهم(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.265 :
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ثم يرى امل�ؤلف �أنه ال مانع من تطبيق احلدود اليوم ،فتناول كل جرمية على
حدة مع بيان وجهة نظره فيها ،وهي كما يلي:
(((1القتل العمد ،واحلكم بالق�صا�ص فيه موجود يف جميع الأنظمة والقوانني
وحث على العفو والر�ضا
ال�شرعية ،وقد جعل ال�شارع ذلك لويل القتيل ّ
بالدية ،ثم يبقى بعد ذلك الأمر لويل الأمر حق التعزير �أو العفو �إن اقت�ضت
امل�صلحة ذلك .و�إذن فلي�س هناك ما يدعو �إىل ا�ست�صعاب احلكم الإ�سالمي
يف هذه اجلرمية.
(((2قطع يد ال�سارق ،والأن�سب �أن ن�أخذ مبذهب �أبي حنيفة باالكتفاء بتغرمي
ال�سارق وعدم اجلمع بني ذلك وبني القطع ،ثم �أخذ ال�سارق بالتعزير �إذا
مل تكن ثم �شبهة كاملجاعة ونحوها.
((�(3أي مانع من اتباع حكم ال�شارع يف القذف؟ ولكن ال�شارع ال يعرتف ب�أي
ي�سمى بالقذف اليوم� ،إنه قذف خا�ص بالزنا للرجل �أو للمر�أة.
ّ
حد ملا ّ
((�(4إذا ثبت ال�سكر ومل تكن َث َّم �شُ ْبهة فال مانع من تطبيق العقوبة الإ�سالمية.
ي�ضر باملجلود ،ف�إذا
و�إمنا يجب �أن يطبق ا َجللد مبح�ضر الطبيب وب�أ�سلوب ال ّ
تاب بعد ذلك فال حمل لت�سجيل اجلرمية عليه ،وال لأخذه بها يف دفرت
حد ال�سكر� ،أمكن االنتقال
�شخ�صيته .على �أنه �إذا تاب قبل �أن يقام عليه ّ
�إىل التعزير.

تقدمي
71

71

((�(5أما قطع الطريق فهي م�س�ألة راجعة لأمن الدولة ،و�إذا تاب �أ�صحابها قبل
احلد عليهم ،و�إمنا ينتقل �إىل العفو �أو
�أن تقدر عليهم الدولة فال حمل لإقامة ّ
ق�سرا فيعاقبون بالقتل �أو بعقوبة تعزيرية دونه.
التعزير ،و�أما �إذا �أخذوا ً
(((6والداهية الكربى يف الإ�سالم هي عقوبة الزنا ،وهي الرجم بالن�سبة
للم ْح َ�صن من الن�ساء والرجال واجللد بالن�سبة لغري املُ ْح َ�صن .وهنا يجب
ُ
(((
نطبق القاعدة التي تقول بدرء احلدود بال�شبهات .
�أن ّ
ويرى �أنه يف �صورة الإقرار بالزنا� ،أن التربج اليوم واختالط اجلن�سني يف جميع
املنا�سبات �شبهة كافية لدرء احلد عنه .ويف �صورة ال�شهادة يرى كذلك �أن ف�ساد
الزمان �شبهة لدرء احلد لإمكان تواط�ؤ �أربعة على �إذاية خام�س ،و�إقامة احلد عليه،
ففي كلتا احلالتني هناك �شبهة لدرء احلد ،فننتقل �إىل التعزير ح�سب ما يراه الإمام.
ويف اخلتام تكلّم امل�ؤلف عن الواقع الدرا�سي لل�شريعة الإ�سالمية يف املغرب،
تعر�ض فيه للم�شاكل الأ�سا�سية التي تعاين منها املعاهد واجلامعات الدينية بعد
ّ
أ�ضرت بها �أكرث مما نفعت ،لإ�سناد الأمر
ا�ستقالل البالد ب�سبب الإ�صالحات التي � ّ
�إىل غري �أهله .ومن هذه امل�شاكل ال�ضعف النوعي يف ميادين العلوم الإ�سالمية(((،
و�إهمال الدولة للكليات الإ�سالمية ،و�ضعف �إقبال الطلبة على هذه الكليات
((( املرجع ال�سابق� ،ص. 267 :
تقدم املواد الدينية يف �شكل «مداخل» ،وهذا ما جعل هذه اجلامعات
((( ويف بع�ض اجلامعات الإ�سالمية اليوم ّ
تخرج متخ�ص�صني يف تاريخ العلوم الإ�سالمية ال يف العلوم الإ�سالمية!
ّ
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الدونية خلريجيها ،كمنع حاملي اللي�صان�ص من جامعة القرويني
نتيجة للمعاملة ُّ
من االنخراط يف �سلك املحاماة((( .وهذا تفريق بني خريجي اجلامعات الوطنية ال
يجد تف�سريه �إال يف كون « اال�ستعمار الفكري الفرن�سي قد �أثر يف املغرب �أكرث من
ت�أثريه يف البلدان الأخرى»(((.
ومل يكتف الفا�سي بذكر املعايب ،بل كانت لديه بع�ض االقرتاحات ،منها:
•دعوته للم�سئولني �إىل مزيد العناية باجلامعة القروية وكلية ال�شريعة على
اخل�صو�ص؛ لأنها متثل اال�ستمرار الثقايف الإ�سالمي.
•تو�سعة ما يف اجلامعة القروية من الكليات الإ�سالمية واللغوية ،و�إ�ضافة كليات
علمية �إليها ،ح ّتى تعود ملا كانت عليه يف املا�ضي من االزدهار والتقدم.
•اختيار �أح�سن الأ�ساتذة لتكوين الطلبة فيها ،وال يرى مان ًعا من الزيادة على
ِ�س ِني الدرا�سة فيها ليكون �أحكم للتكوين.
•تقوية درو�س ال�شريعة الإ�سالمية يف كلية احلقوق بجامعة حممد اخلام�س
أي�ضا ،حتى �إذا وقع تدوين القانون الإ�سالمي اجلديد مل يجد قدماء
� ً
املتخرجني �صعوبة يف العمل مبا يحتويه من ن�صو�ص تختلف �أحيانًا عن
حاليا يف املغرب.
القانون الإيجابي املعمول به ً
((( املرجع ال�سابق� ،ص.272 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.274 :
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•تو�سعة دائرة الدرا�سة املقارنة بني ال�شرائع يف �أق�سام الدبلوم يف الكليتني م ًعا
(كلية ال�شريعة بالقرويني ،وكلية احلقوق بجامعة حممد اخلام�س).
•�ضرورة ت�أ�سي�س معهد للبعوث الإ�سالمية تابع جلامعة القرويني ال�ستقبال
البعوث اخلارجية.
•�ضرورة ت�أ�سي�س معهد عال للدرا�سات الإ�سالمية(((.
الق�ضية الثالثة :بع�ض مقا�صد القوانني اال�ستعمارية

(((

كان غر�ض امل�ؤلف من هذا الف�صل ذكر بع�ض مقا�صد امل�ستعمر يف ت�شريعه
الذي و�ضعه يف املغرب لإحكام ال�سيطرة عليه وعلى موارده ،ليعلم من يريد
الإبقاء عليه عدم �صالحيته بعد اال�ستقالل الذي يجب �أن يكون تا ًّما يف كل
املجاالت ،فال ينبغي االكتفاء باال�ستقالل ال�سيا�سي كما يريده تالميذ امل�ستعمر،
أي�ضا .و�إليك ما ذكره امل�ؤلف من
بل يجب �أن ي�شمل املجال الت�شريعي والثقايف � ً
مقا�صد امل�ستعمر:

((( املرجع ال�سابق� ،ص.276-275 :
((( املراد مبقا�صد القوانني اال�ستعمارية :الغايات التي على وفقها �صاغ امل�ستعمر قوانينه باملغرب لإحكام ال�سيطرة
عليه.
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(((1الق�صد من الرجوع �إىل العرف (الظهري الرببري)
مل يكن غر�ض امل�ستعمر من الظهري الرببري القا�ضي با�ستقالل القبائل
تطبق الأعراف املحلية ،بعث الأعراف املحلية و�إمنا
الرببرية مبحاكمها التي ّ
(((
«التمهيد للق�ضاء النهائي على املحاكم املغربية ،و�إلغاء ال�شريعة الإ�سالمية»
لإحكام �سيطرتها على البالد بناء على قاعدة «فرق ت�سد»؛ ذلك لأن الأعراف
الرببرية غري �صاحلة للبقاء ،ولأن اللغة الفرن�سية �أ�صبحت هي لغة هذه اجلماعات
العرفية ،فقد �أ�صبح من ال�سهل االنتقال التدريجي �إىل املحاكم الفرن�سية ،وتطبيق
القوانني املقتب�سة من القوانني الفرن�سية(((.
اتخذ امل�ستعمر �سالح الظهري الرببري لهذا الغر�ض� ،إال �أنه مل يكن يعب�أ
بالعوائد �إذا كان فيها م�سا�س بامل�صالح الفرن�سية ،ففي النظام العقاري بالقبائل
الرببرية ،رغم كون جلّ الأرا�ضي جماعية ،وال ير�ضون بحق ال�شفعة لغري �أبناء
القبيلة ،ح ّتى ال تخرج ملكية الأرا�ضي �إىل �أجنبي عن اجلماعة ،ف�إن امل�ستعمر
يتورع من انتزاع �أرا�ضي اجلماعة وتوزيعها على امل�ستعمرين يف �شكل �إيجار
مل ّ
ظهريا يف (� 20شوال 1340هـ15 /
م�ؤبد ،وا�ست�صدرت احلماية لهذا الغر�ض ً
يونية 1922م).
ونقل الفا�سي كال ًما لعمر عبد اجلليل عن هذا الظهري جاء فيه:
((( املرجع ال�سابق� ،ص.161 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.161 :
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�إن املعامالت العقارية يف القبائل الرببرية مل تكن قبل هذا الت�شريع تتم �إال
حمظورا،
بني �أفراد القبيلة الواحدة ،و�إن تفويت � -أي بيع  -العقار للأجنبي كان
ً
تقدم املحافظون على العوائد الرببرية با�سم احرتام
ولكن بهذا الت�شريع اجلديد ّ
تلك العوائد لتحطيم قاعدة �أ�سا�سية من العرف؛ لأن تلك القاعدة غري مرغوب
فيها؛ لأنها حتول دون انت�شار اال�ستعمار الفالحي يف قبائلنا ،وال �شيء يف نظر
امل�ستعمرين يقف يف وجه م�صلحة اال�ستعمار العليا(((.
(((2القوانني الفرن�سية يف املغرب
لقد تناول امل�ؤلف يف هذا املبحث مقا�صد القوانني الفرن�سية يف املغرب،
ليبينّ على وجه اخل�صو�ص لرجال الفقه والقانون الذين يريدون الإبقاء على
هذه القوانني بعد ا�ستقالل البالد ما فيها من اخلطر ،وليعلموا �أن مراجعتها غري
م�ستمدة من
كافية ،بل يرى امل�ؤلف �ضرورة اال�ستغناء عنها ،وو�ضع قوانني جديدة
ّ
ال�شريعة الإ�سالمية.
القوانني الفرن�سية يف املغرب اثنان:
الأول :ظهري احلالة املدنية للفرن�سيني والأجانب املقيمني يف منطقة احلماية
الفرن�سية يف املغرب .والثاين :الظهري املتعلق بالعقود وااللتزامات.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.165-164 :
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(((1ظهري احلالة املدنية
كانت القنا�صل الأجنبية تتم ّتع بامتيازات ق�ضائية يف املغرب قبل احلماية.
وبعد انت�صاب احلماية الفرن�سية على املغرب ،حاولت فرن�سا احتكار الق�ضاء يف
املغرب ،فا�ستدعى ذلك منها �إقناع الأجانب بالدخول يف دائرة اخت�صا�ص حماكم
احلماية ،فقبلت الدول الأجنبية الرجوع �إىل الق�ضاء الفرن�سي مقابل �ضمانات،
هي:
•احلرية االقت�صادية� :أي امل�ساواة يف احلرية التجارية بني الفرن�سيني وغريهم
من الأجانب.
•امل�ساواة العدلية :بني الفرن�سيني وغريهم من الأجانب ،وذلك بخلق ق�ضاء
وقانون فيه امتيازات �أمام الأهايل حتل حمل االمتيازات القن�صلية.
•ال�سماح ببقاء الأجانب متم ّتعني بجميع احلقوق اخلا�صة املعرتف لهم بها
يف قوانني بالدهم يف عهد االمتيازات(((.
ونظرا ال�ستحالة اجلمع بني امل�ساواة الق�ضائية واحرتام احلالة املدنية لكل
ً
متقا�ض ،ر�أوا «من ال�ضروري و�ضع قانون دويل يجمع يف �شكل واحد النظريات
ا�ستمدت جلنة امل�شروع من �أ�شغال امل�ؤمترات
غالبا»((( .ولو�ضع هذا القانون ّ
املقبولة ً
((( املرجع ال�سابق� ،ص.169-166 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.168 :
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العلنية الدولية �أو �أعمال م�ؤمترات الهاي ،كما اعتمدت على ت�شريعات الدول
يهمها الأمر ،كالقوانني الأملانية والإ�سبانية والإيطالية «والغر�ض من ذلك
التي ّ
كله �إر�ضاء الظروف ال�سيا�سية القائمة»((( ،فو�ضعت اللجنة بذلك قانونًا هو خليط
عدة عنا�صر قانونية فرن�سية و�أجنبية العتبارات �سيا�سية.
من ّ
وتربز هذه الفقرات التي نقلها امل�ؤلف عن مدخل الظهري املقا�صد
اال�ستعمارية لهذه القوانني ،وهي ما يلي:
•�إن احلماية نف�سها مل تكن خمتارة فيما و�ضعته من قوانني ،و�إن امل�صلحة
اال�ستعمارية اجلماعية �أي الراجعة لكل دولة يهمها الأمر روعيت متا ًما يف
�أثناء الت�شريع ،وذلك مقابل م�صلحة ا�ستعمارية �أجنبية هي قبول الأجانب
التحاكم �إىل الق�ضاء الذي و�ضعته احلماية لهم ،والقوانني التي �شاركوا
معنويا ولأ�سباب التوازن اال�ستعماري يف و�ضعها.
ًّ
•�إن هذه القوانني و�ضعت بروح االمتيازات الأجنبية ،فهي مل تنظر �أب ًدا
�إىل م�صلحة ال�شعب املغربي كلما كان بينه وبني دولة �أجنبية ،و�إمنا عملت
لت�ضع امتيازات جماعية حتت قيادة فرن�سا ،هذه القيادة التي هي امتياز �آخر
أي�ضا ،مكان االمتيازات اخلا�صة بكل دولة �أجنبية.
� ً

((( املرجع ال�سابق� ،ص.168 :
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•�إن �أمريكا و�إجنلرتا مل تقبال الدخول يف ذلك الوقت يف هذا النوع من
االمتياز اجلماعي واحتفظتا بامتيازاتهما اخلا�صة �إىل زمن مت� ّأخر ،وما ذلك
�إال لأنهما يعلمان �أن القوانني التي و�ضعت روعي فيها م�صلحة فرن�سا
وامل�ستعمرين الفرن�سيني �أكرث من غريهم(((.
ومن االمتيازات الأجنبية الواردة يف الظهري:
•�إن �أق�صى ما تطمع �إليه الدول هو احل�صول على متتع رعاياها بنف�س احلقوق
التي لرعايا الدول الأجنبية� ،إال �أن دول االمتيازات الأجنبية عك�ست
الق�ضية ،ف�أعطت للأجانب املقيمني يف املغرب تفوقًا على املحليني(((.
•القانون الدويل باعتباره جمموعة من القواعد العامة التي تبني «�أو ًال»
القانون الواجب التطبيق من بني قوانني بلدين �أو �أكرث يف ق�ضية بها عن�صر
«ثانيـا» املحكمة املخت�صة بنظر ق�ضية يتنازع االخت�صا�ص فيها ق�ضاء
�أجنبيً .
بلدين �أو �أكرث .فالقانون الدويل بهذا التعريف ال يدخل فيها  -كما فعل
امل�ستعمرون  -مركز الأجانب ،وال ما يتمتعون به من حقوق وواجبات ،وال
م�س�ألة اجلن�سية(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.170-169 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.171-170 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.172-171 :
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•لعلماء القانون يف تطبيق ال ّت�شريع يف املكان قاعدتان:
إقليمية ال ّتطبيق»  ،Territorialité de la loiهذه
أ�سا�سية وهي «� ّ
•قاعدة � ّ
الدولة على �إقليمها ،ولهذا املبد�أ
طبيعية ل�سيادة ّ
القاعدة نتيجة ّ
جانبان:
إيجابي :وهو � ّأن قانون الدولة ي�سري على جميع
 �أحدهما � ّ
الأ�شخا�ص املوجودين يف �إقليمها مواطنني �أو �أجانب.
ميتد �سريانه �إىل خارج �إقليم
الدولة ال ّ
�سلبي :وهو � ّأن قانون ّ
 ال ّثاين ّ
الدولة ،ومن ّثم ال ينطبق على الأ�شخا�ص املوجودين خارج
ّ
الإقليم(((.
«�شخ�صية القوانني»  ،Personnalité de la loiوهو
ا�ستثنائية :وهي
•قاعدة
ّ
ّ
ا�ستثنائية،
ويطبق يف حاالت
إقليمية القوانني» ّ
ّ
مبد�أ يخ ّفف من مبد أ� «� ّ
يطبق عليه قانون دولته خارج دولته يف بع�ض
وهو يق�ضي ب� ّأن ّ
ال�شخ�ص ّ
تطبق تطبي ًقا
الأحوال((( كالقواعد املنظّ مة للأحوال ّ
خ�صية ف�إ ّنها ّ
ال�ش ّ
فرن�سي يف م�صر ف�إ ّنه يخ�ضع
�شخ�صيا ال � ًّ
ًّ
إقليميا ،فمث ًال لو مات �شخ�ص ّ
الفرن�سي.
جن�سيته فتو ّزع تركته ح�سب ما ورد يف القانون
لقانون ّ
ّ
((( عبد العزيز العلي النعيم� ،أ�صول الأحكام ومبادئ الأنظمة ،دار االحتاد العربي للطباعة ،ط ،1بدون تاريخ،
�ص219 :
((( ال�سنهوري ،عبد الرزاق وح�شمت �أحمد� ،أ�صول القانون �أو املدخل لدرا�سة القانون ،دار الفكر العربي،
1372هـ1953 /م� ،ص.207 :
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ويف الع�صر احلديث ا�ستبقت الدول على نظرية �إقليمية القوانني كقاعدة �أ�صلية
يف كل ما يتعلّق بالنظام العام يف الدولة ،وحماية �أر�ضها و�أموالها و�أمنها ،و�أخذوا
(((
جانبا
مببد�أ �شخ�صية القوانني فيما يتعلق بالأحوال ال�شخ�صية � ،أما يف املغرب ف�إن ً
من �سيادته قد احتجبت �أمام �سيادة القانون الأجنبي منذ وجد نظام االمتيازات
فيها ،و�صار الأجانب املمتازون يعتربون فيها ك�أنهم موجودون على �أر�ض بالدهم من
الناحية الق�ضائية والت�شريعية .وهذا ما يعبرّ عنه باخلروج عن �إقليمية القوانني(((.
ويف الأحوال ال�شخ�صية نالحظ فيها �أولوية التطبيق للقوانني الأجنبية،
و�أحيانًا للقانون الفرن�سي ،ونرى فيها ا�ستبعاد ال�شريعة يف كل احلاالت التي يرجع
فيها للقانون الوطني(((؛ لأن ال�شرع الإ�سالمي كما يقول ريفيري «ال يقبل التطبيق
بطبعه على الأوروبيني»(((.
(((3كفاية الإرادة
�إن �إقليمية القانون تقت�ضي ب�أن العقد الواقع يف �إحدى البلدان يحكم مهما
كانت جن�سية املتعاقدين بالقانون الإقليمي� ،إ ّال �أن اللجنة عك�ست هذه القاعدة،
�ضيقة((( .وتعني كفاية الإرادة �إعطاء املتعاقدين احلق
ومل تعمل بها �إال يف حدود ّ
(((
(((
(((
(((
(((

دفاع عن ال�شريعة ،مرجع �سابق� ،ص.172 :
املرجع ال�سابق� ،ص.174 :
املرجع ال�سابق� ،ص.179-177 :
املرجع ال�سابق� ،ص.177 :
املرجع ال�سابق� ،ص.179 :

تقدمي
81

81

(((
وبناء على
يف اختيار التعاقد طب ًقا لأي قانون �شاءوا ما مل يخالفوا النظام العام ً .
ذلك ف�إن الظهري «يعطي املتعاقدين الذين يريدون القيام بعقد يف املغرب االختيار
بني تطبيق ت�شريع احلماية� ،أو القانون الفرن�سي� ،أو القوانني والأعراف املحلية،
�أو القانون الوطني للمتعاقدين»((( .ويالحظ على هذا الظهري املتعلق بو�ضعية
الفرن�سيني والأجانب الذي يعترب ميثاق القانون الدويل اخلا�ص يف املغرب� ،أنه
�أهمل فيه اعتبار القانون املغربي (ال�شريعة) ال يف الأحوال ال�شخ�صية فقط ،بل
حتى يف الأموال والعقود واجلنح واجلنايات(((.

ويرى امل�ؤلف �أنه رغم الن�سخ الذي دخل على هذا الظهري بعد اال�ستقالل،
كبريا من معناه ما يزاالن مهيمنني على القانون املدين املغربي
ف�إن ُروحه ً
وق�سما ً
احلديث ،كطلبه من املغربي املتزوج مبقت�ضى نظام بالده ت�أكيد العقد املدين مراعاة
لزوجته الأجنبية((( .ولذلك يرى �أن امل�صلحة تقت�ضي �سن قانون دويل جديد
خا�ص باملغرب يح�صر اخت�صا�صه يف الدوائر ال�ضيقة التي تت�ساهل الدول عادة
فيها((( .ويقرتح اقتفاء �أثر الق�ضاء الربيطاين والأمريكي يف تطبيق قانون املوطن
حتى بالن�سبة للأحوال ال�شخ�صية «ال�سيما يف هذه املرحلة التي جنتازها للتحرر
من االمتيازات الق�ضائية والقانونية الأجنبية»(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((

املرجع ال�سابق� ،ص.181 :
املرجع ال�سابق� ،ص.180 :
املرجع ال�سابق� ،ص.181 :
املرجع ال�سابق� ،ص.184-181 :
املرجع ال�سابق� ،ص.183 :
املرجع ال�سابق� ،ص.183 :
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(((4كفاية العقد
�إن �إقليمية القوانني تقت�ضي �أن تخ�ضع العقود للقانون املحلي� ،إال �أن ظهري
نظرا
الو�ضعية اخلا�صة بالفرن�سيني والأجانب باملغرب �أخذ بكفاية العقد املطلقة ً
للأجانب ،ومعنى ذلك �أنها �أعطت للأجانب حق التعاقد بحرية مطلقة ولو خالف
قانون املكان((( ،ومل تقيد هذه احلرية �إال �إذا كان النظام العام للحماية مهد ًدا(((.
ثم �إن امل�ستعمر الفرن�سي بد�أ يف الرتاجع عن كفاية العقد بعد �أن �شعر بخطورتها
لتعار�ض �إرادة املتعاقدين �أحيانًا مع ال�صالح اال�ستعماري(((.
ولهذا يرى امل�ؤلف �ضرورة �إلغاء القوانني النا�شئة عن هذه االعتبارات ال
تعديلها ،ثم و�ضع ت�شريع مغربي ي ّتفق مع ال�شريعة الإ�سالمية التي ال تقول بكفاية
الإرادة املطلقة �أب ًدا(((؛ �إذ ال يجوز للمتعاقدين �شر ًعا �أن يتفقا على ما يخالف
ال�شرع(((.
ويرى �أن كفاية العقد «من عبث احلماية ب�إقليمية القانون ،ومن التو�سع يف
املحافظة على االمتيازات الأجنبية ،وهذه املقا�صد اال�ستعمارية تفر�ض علينا �أن
(((
(((
(((
(((
(((
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نتحرر منها� ،إذا �شئنا �إقرار امل�ساواة يف الأحكام بني املت�ساكنني يف هذه الديار على
وجه ال مي�س ب�سيادة املغرب وكرامته»(((.
(((5النظام العام
يحد
مبقت�ضى قانون احلالة املدنية للفرن�سيني والأجانب يف املغرب ،ف�إنه ال ّ
«كفاية الإرادة» يف العقود �إال النظام العام .ومفهوم النظام العام املغربي عندهم
يكتنفه غمو�ض :فمنهم من �أنكر وجود نظام عام يف املغرب؛ لأن ال�شريعة
الإ�سالمية التي بذلوا جهودهم يف �إبعادها خمتلفة عن نظريتهم القانونية ،فال ميكن
غريبا عن املغرب ،ولأن
تطبيق مبادئها .كما ا�ستبعدوا القانون الفرن�سي؛ لكونه ً
امل�ساواة القانونية بني الفرن�سيني والأجانب تقت�ضي عدم امتياز القانون الفرن�سي
على غريه .فما هو النظام العام يا ترى؟
�إن النظام العام ح�سب اعتبارهم «هو الذي يعتربه عاهل البالد كذلك»(((،
وهذا املفهوم الغام�ض للنظام العام مل يتوان امل�ستعمر يف ا�ستغالله مل�صلحته كلما
اقت�ضى الأمر ذلك.
ثم ت�ساءل امل�ؤلف عما �إذا كان ينبغي بعد اال�ستقالل �أن يبقى النظام العام
غام�ضا كما �أراده اال�ستعمار؟
املغربي ً
((( املرجع ال�سابق� ،ص.192 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.193 :
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وقبل بيانه ملفهوم النظام العام يف جمتمع �إ�سالمي تناول املفهوم بوجه عام
باعتباره الو�ضع الطبيعي املادي واملعنوي ملجتمع منظم(((.
واعرت�ض على حتديد لعبد الوهاب خالف ملفهوم النظام العام �شر ًعا
باعتباره ما ثبت من ال�شريعة بن�ص �صريح وقطعي الداللة� ،سواء كان م�صدره
ًّن�صا قر� ًّآنيا� ،أو �سنة نبوية� ،أو �إجما ًعا((( .فريى «�أنه ال معنى حل�صر النظام العام فيما
كان ثاب ًتا بالقر�آن �أو املتواتر من احلديث مع ا�شرتاط قطعية الداللة؛ ل ّأن الداللة
دائما ظنية((( ،ولأن من الأحكام الثابتة ما مل يثبت باملتواتر ك�أغلب الفروع((( .ثم
ً
يحدد امل�ؤلف النظام العام �شر ًعا باالعتماد على مقا�صد ال�شريعة « فاملقا�صد التي
ّ
تو�صف بال�ضرورية هي النظام العام يف جمتمع �إ�سالمي»((( ،وهي املتعلقة بحفظ
النف�س واملال والعر�ض والدين((( .ثم ي�ضيف �أن « فكرة النظام العام الإ�سالمي
هي نف�س فكرة النظام العام يف القوانني الغربية� ،أي �أن يكون مو�ضوع احلكم
متعل ًقا مب�صلحة املجتمع»(((.
و�أما النظام العام يف الق�ضاء الدويل فهو املعروف واملنكر(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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(((6ملكية الأجانب للأر�ض يف املغرب
ومن الأمثلة على املقا�صد اال�ستعمارية يف القوانني اجلاري بها العمل؛
�إجازتها مللكية الأجانب للأر�ض يف املغرب :لقد كان �أ�سا�س النظام العقاري يف
املغرب �أن ملكية الأر�ض كانت للطائفة الإ�سالمية� ،سواء �أكانت ملكية عني �أم
ملكية منفعة ،فلم يكن ي�سمح لغري امل�سلمني بامتالك الأرا�ضي الزراعية �أب ًدا(((.
وملا جاء امل�ستعمر �أ�صبح �شغله ال�شاغل البحث عن و�سيلة تخول له
امتالك الأرا�ضي املغربية ،فتتالت الإجراءات لتحقيق هذا املق�صد اال�ستعماري:
فن�صت املادة اخلام�سة من عقد مدريد �سنة (1297هـ1880 /م) على حق متلك
الأوروبيني للعقار ب�شرط ح�صول �إذن خا�ص من طرف ملك املغرب ،ثم جاء
ميثاق اجلزيرة خمف ًفا من هذا ال�شرط فن�ص « على �أن من حق الأوروبيني �أن
ميتلكوا العقار بغري �شرط الإذن امللكي ،ولكن يف خ�صو�ص املنطقة املحيطة باملوانئ
الثمانية املفتوحة للتجارة ،وهي :تطوان ،طنجة ،العرائ�ش ،الرباط ،الدار البي�ضاء،
اجلديدة� ،أ�سفى ،ال�صويرة»((( و�أما غري هذه املناطق فال بد فيها من ترخي�ص امللك.
ويف ع�صر احلماية �صدر قرار وزاري �سنة (1330هـ1912 /م) ،للتفرقة بني
ما هو عام �أو خا�ص للدولة ال ميكن تفويته ،وبني ما هو من الأمالك اخل�صو�صية
وغريها ميكن تفويته.
((( املرجع ال�سابق� ،ص ،201 :و�ص.204 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.203-202 :
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ثم �أكّ د ظهري (� 9شوال 1332هـ�( 31 /آب) �أغ�سط�س 1914م) على
اعتبار نزع امللكية العقارية للم�صلحة العامة م�شرو ًعا ،و�أ�صبح «نزع امللكية لإحداث
�أرا�ضي اال�ستعمار من امل�صلحة العامة»(((.
((�(7إلغاء مبد أ� اال�ستحقاق
من املعلوم �شر ًعا �أن التقادم ال ي�سقط احلق يف املطالبة باحلق� ،أي �إن من
ملك �شي ًئا ّمدة طويلة ال ي�سقط حق �صاحب ال�شيء يف املطالبة بحقه .وهذا هو
مبد�أ اال�ستحقاق ،وهو لي�س بالت�أكيد يف �صالح امل�ستعمر الغا�صب.
ولتثبيت دعائم امللكية اال�ستعمارية للأرا�ضي الزراعية وغريها ر�أت احلماية
�أن املقا�صد اال�ستعمارية ال تتحقق يف الإبقاء على مبد�أ اال�ستحقاق ال�شرعي؛
لأنه ال يطمئن امل�ستعمرين على م�صري الأرا�ضي التي متلَّك لهم ،ولذلك اتخذت
تدبريين مهمني:
امل�سمى باملح ّفظ.
•الأول� :إحداث نظام امللك العقاري ّ
•الثاين :جعل هذه الأرا�ضي املح ّفظة من اخت�صا�ص املحاكم الفرن�سية
املغربية ،وجعل الفرن�سيني والأجانب املقيمني يف املغرب من اخت�صا�ص
املحاكم الفرن�سية((( .و�أ�صبحت الأرا�ضي املحفظة ال تقبل دعوى
((( املرجع ال�سابق� ،ص.204 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.205 :
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اال�ستحقاق فيها((( ،ثم ا�ستعمل امل�ستعمر �سالح التحفيظ الغت�صاب
الأرا�ضي من �أ�صحابها ،وذلك بتحفيظها على حني غفلة من مالكها
غالبا ما ال ي�شعرون بذلك �إال بعد فوات الأوان ،فال ي�سمح لهم
الذين ً
باالعرتا�ض(((.
(((8عدم الف�سخ بال َغب
ل�ضمان املعامالت التي يغنب فيها الأهايل حينما يكرهون على بيع
ن�ص الظهري املغربي املتعلق بااللتزامات والعقود على �أن
�أرا�ضيهم للم�ستعمر ّ
«ال َغ نْب ال ي�ؤ ّدي �إىل الف�سخ (((»...وال�سبب يف رف�ض ال َغ نْب هو «حماولة االحتفاظ
باحلرية يف التعامل لت�سهيل تعاقد امل�ستعمرين مع الأهايل ولو بالغنب»((( غري �أن
جاريا به العمل يف ال�شمال الإفريقي هو الف�سخ بالغنب مبا زاد على
الذي كان ً
الثلث ولو مل يكن هنالك غلط حمر�ض على الوقوع فيه(((.
«واملهم �أن امل�شرع الفرن�سي يف فرن�سا ّقيد الف�سخ بالغنب يف البيع «حلماية
مبجرد الغنب مبا زاد على
�أر�ض الوطن» بينما هذا امل�شرع نف�سه � ّأقر عدم الف�سخ ّ
الثلث يف املغرب ،متكي ًنا للم�ستعمرين من اغت�صاب �أر�ض الوطن .وهو ما يبينّ
(((
(((
(((
(((
(((
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عممنا العمل به ،و�ضرورة ن�سخه
املقا�صد اال�ستعمارية يف الت�شريع املغربي الذي ّ
بالعودة �إىل م�صدر الت�شريع املغربي ،وهو الفقه الإ�سالمي»(((.
(((9الربا
كان امل�ستعمر يرى �أن «الت�شريع الإ�سالمي ال ميكن �أن ي�ستجيب حلاجات
(((
احلياة الع�صرية� ،إىل �سرعة حتويل امللك وت�سخريه بطريق القرو�ض الربوية»؛
ولذلك كان من ال�ضروري �إبعاده عن تنظيم املعامالت ،و�إعطاء الأجانب احلق
يف التعامل الربوي لإحكام �سيطرة ر�أ�س املال اال�ستعماري .وملنع تطبيق ال�شريعة
التي حترم التعامل بالربا يف جميع املعامالت� ،أعطى ظهري العقود وااللتزامات
املغربي امتيازين للأجانب:
الأول :حترمي القر�ض بالفائدة على امل�سلمني فيما بينهم ،و�إجازته للأجانب
فيما بينهم �أو يف تعامالتهم مع امل�سلمني ،وكان هذا هو املعمول به يف تون�س زمن
اال�ستعمار .و�أ�شار امل�ؤلف �إىل �أثر هذا القانون اال�ستعماري يف قوانيننا احلديثة:
وذلك �أننا بعد اال�ستقالل كان علينا �أن نلغي االمتياز الأجنبي يف �إباحة الربا
لهم ،و�أن نرجع �إىل ال�شريعة الإ�سالمية التي هي القانون الأ�صلي للدولة ،ونحرم

((( املرجع ال�سابق� ،ص.212 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.213 :
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أ�سا�سا والقانون
الربا على اجلميع� ،إال �أننا عك�سنا الأمر فجعلنا «االمتياز الأجنبي � ً
الأ�صلي ا�ستثناء يجب �أن يلغى»((( و�أبحنا الربا للم�سلمني ولغريهم!
�أما االمتياز الثاين الذي �أعطي للأجانب من �أجل اتقاء تطبيق احلكم
ال�شرعي مبنع الربا عليهم ،فهو جعل العقارات املحفظة من اخت�صا�ص املحاكم
املغربية للأجانب ،وكذلك ق�ضايا الفرن�سيني والأجانب �أو التي فيها فرن�سي
و�أجنبي(((.
أخريا يرى امل�ؤلف �أنه من ال�ضروري بعد اال�ستقالل �إعادة النظر يف
و� ً
هذه الت�شريعات التي �سنها امل�ستعمر لال�ستيالء على املغرب ،و�أنه من التناق�ض
�سن ل�سلخنا من
االدعاء ب�أن القانون الأجنبي �سبيل النهو�ض والتقدم مع �أنه ّ
كياننا و ُهويتنا((( وكيف نر�ضى بقوانني كانت مقا�صد م�شرعيها احلفاظ على
امل�صلحة العليا للم�ستعمر ،وم�صلحة �أحكام الظلم لغ�صب �أرا�ضي الأهايل ونهب
خريات الأمة ،و�إقرار ال�سيادة الأجنبية على الأهايل(((.

(((
(((
(((
(((
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م�صدرا من م�صادر
«�إن �إبقاءنا على القوانني الأجنبية �أو اعتبارنا لها
ً
ت�شريعاتنا املقبلة هو عني الر�ضا بدوام اال�ستعمار والإبقاء على بذوره يف نفو�سنا
و�أفكارنا �إىل الأبد»(((.
ثم ر ّد على االعرتا�ض القائل ب�أن « �إعادة النظر يف القوانني املوروثة عن
احلماية �أمر م�سلم ،ولكن اال�ستمداد من تلك القوانني ومن �أمهاتها التي اقتب�ست
يعد من قبيل القانون املقارن ،وهو ما ميثل
هي منها ال ي�ضر يف �شيء؛ لأن هذا ما ّ
التقدم احلديث لعلم القانون والت�شريع»(((.
ر ّد على هذا االعرتا�ض ب�أن املق�صود من مقارنة ال�شرائع لي�س هدم
�سد الثلم التي �أظهرتها احلياة العملية
القوانني الوطنية ،و�إمنا الغر�ض منها هو ّ
وق�ضت مبعاجلتها ال�ضرورة ب�شرط �أال تتعار�ض القاعدة التي يتقرر الأخذ بها مع
باقي ن�صو�ص القوانني الوطنية املعمول بها ،وهذا ما متليه �ضرورة اال�ستقرار يف
املعامالت املدنية(((.
وذكر امل�ؤلف القواعد التي قررها امل�ؤمتر الدويل للعمل مبقارنة ال�شرائع
لتعديل القوانني الوطنية ،وهي تتلخ�ص يف �أ�صول ثالثة:

((( املرجع ال�سابق� ،ص.217 :
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(((1وجوب حتديد الت�شريعات الأجنبية التي يرجى اال�ستفادة من
درا�ستها.
((�(2أن تدر�س تلك الت�شريعات درا�سة م�ستفي�ضة من النواحي التاريخية
والفنية والعملية.
((�(3أن يقت�صر التعديل على ما تق�ضي به ال�ضرورة وتدعو �إليه احلاجة
امللحة.
ثم ت�ساءل عن جلان الت�شريع قائالً « :هل تتكون جلان الت�شريع التي
ت�ؤ�س�سها وزارة العدل من �أنا�س تتوفر فيهم الكفاءة وال�شروط التي ذكرها م�ؤمتر
مقارنة القوانني؟ هل عندهم قبل كل �شيء درا�سة وافية وت�ضلع للفقه الإ�سالمي
مبذاهبه و�أ�صوله وفروعه؟
�أما �أن نعمد �إىل ُثلّة من حملة اللي�صان�ص من املغاربة �أو من الفرن�سيني
ون�ضع بيدهم مقاليد الت�شريع ون�سخ �شريعة الإ�سالم مبا يرتجم لهم من مواد يف
القانون الفرن�سي� ،أو القانون امل�صري الآخذ عنه ،فذلك يعني �أن ن�صبح حقيقة
�أمة بدون قانون ،ولو كان عندنا قانون مد ّون مكتوب»(((.

((( املرجع ال�سابق� ،ص.232 :

دري�سا تراوري

92

92

((1(1م�سخ ال�شعوب
من مقا�صد امل�ستعمر «خلق �شعوب على �صورتهم و� ٍ
أهال على �صورة
مواطنيهم»((( .ولذلك اجته �إىل مظاهر الوجود االجتماعي لل�شعوب ،كنظام
الأ�سرة وال�سلوك االجتماعي ،والقوانني املنظمة للعالقات االجتماعية لتغيريها،
لكي ي�سهل م�سخها وحتويلها �إىل « منوذج غربي على �صورة امل�ستعمر»(((.
وامل�سخ يقلّب �صورة ال�شيء املم�سوخ من �صورته �إىل �صورة �أخرى ،ولكن
يتحول متا ًما �إىل ما م�سخ �إليه ،وال يبقى على ما كان عليه ،و�إمنا يبقى
املم�سوخ ال ّ
يتحول �إىل �صورة ال هي بالأ�صل ،وال هي بال�صورة
هو نف�سه ،ولكنه غريه� ،أي ّ
اجلديدة ،فنحن ولو م�سخنا �إىل غربيني ال تكون النتيجة يف �أن ن�صبح غربيني لأننا
ل�سنا منهم ،وال ميكن �أن نحتفظ ب�أ�صلنا لأننا قد م�سخنا ،فالنتيجة �أننا �أ�صبحنا
ميت �إىل الغرب ب�شكل(((.
ميت �إىل جن�سنا ب�شكل ،وال ّ
غريبا ال ّ
خملوقًا ً
ي�صدر �إلينا «التقاليد املتناق�ضة
يتم له �أن مي�سخنا �إىل خملوق غريب ّ
وبعد �أن ّ
مع طريقة حياتنا و�أ�ساليب عي�شنا»((( فيبد�أ ال�صراع يف نفو�سنا بني بقايا ما يف
�صدره �إلينا امل�ستعمر من تقاليد مناق�ضة لها .وال �أدلّ
نفو�سنا من عقيدة وما ّ
(((
(((
(((
(((

املرجع ال�سابق� ،ص.23 :
املرجع ال�سابق� ،ص.42 :
املرجع ال�سابق� ،ص.68 :
املرجع ال�سابق� ،ص.42 :
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على ذلك من عي�ش امل�سلمني اليوم يف ازدواجية ،لكون �سلوكهم منظّ ًما بقوانني
مناق�ضة لعقيدتهم.
ولذلك كان امل�ؤ ّلف يرى �أنه من ال�ضروري �أن نقوم با�ستقالل ثقايف
وذلك ببعث ذاتيتنا الإ�سالمية ،والتحرر من م�سخ امل�ستعمر ،و�إ ّال «ف�إذا ر�ضينا
نحن بقوانني الأجنبي مكان قوانيننا ،واخرتنا لغته مكان لغتنا ،وح�ضارته مكان
ح�ضارتنا ،فمعنى ذلك �أننا مل نزد على �أن ورثنا �سلطته ،وقمنا مقامه يف تطبيق
الربامج التي كان يعمل لها»(((.
وال يدلّ هذا املوقف على � ّأن الفا�سي كان يرى الإعرا�ض عن الغرب،
بل كان يرى كغريه من الإ�صالحيني �ضرورة االقتبا�س من الغرب ،ولكن يف
حدود العقيدة وال�شريعة الإ�سالمية((( .فن ّتخذ منهما املقيا�س الذي نقي�س عليه ما
�أخذناه من الغرب ،وما اقتب�سناه من رجاله ،فما وافق منه مبادئنا قبلناه وه�ضمناه
كما ه�ضم �أ�سالفنا ما �أخذوه من قبل (يف ع�صر الرتجمة) ،وما خالفها لفظناه
ورف�ضناه كما فعل �أجدادنا كذلك(((.
ق�ضية امل�سلمني اليوم يف �أن املتو ّلني على احلكم يف خمتلف �أنحاء
ولكن ّ
تربى يف �أح�ضان الأجنبي ،وتل ّقى من معينه ،ومع
العامل الإ�سالمي جلّهم ّممن ّ
((( املرجع ال�سابق� ،ص.25-24 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص 26-25 :انظر امل�شاركة ال�سيا�سية يف املغرب العربي ،الدار التون�سية للن�شر1990 ،م،
�ص.89 :
((( دفاع عن ال�شريعة ،مرجع �سابق� ،ص.69 :
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�أن معظمهم من املخل�صني لأوطانهم والذّ ابني عن حرمتهم ،ف�إنهم امتلأوا
بعقدة نق�ص �أمام الأجنبي ،و�أ�صبحوا ال ي�ستطيعون املجاهرة بدينهم ،واالعتداد
بح�ضارتهم اخلا�صة� .إن �أنانيتهم �أ�صبحت ال جتد جمال ترعرعها �إال �إذا �أعجبوا يف
�أقوالهم و�أفعالهم الأجانب.
واحلقيقة �أن الثقافة الغربية أ� ّثرت يف نفو�س رجالنا الذين �أ�صبحوا هم
�أهل احلل والعقد يف بلداننا ،فلم يعودوا يفكرون بثقافة الإ�سالم وال بروحانيته،
فرديا ،وال
واملتدين منهم ال يتجاوز حدود �أداء بع�ض ال�شعائر ،ويعترب ذلك � ًأمرا ًّ
ينقل دينه �إىل املجتمع ،وال ّ
يفكر يف م�شاكل بالده حني يفكر فيها وهو م�سلم؛ وما
ذلك �إال لأن هذه الثقافة �أعطيت لنا مبقدار ما انتزعت منها كل مقومات الثقافة
الإ�سالمية ،فلي�س فيها دين وال تاريخ للإ�سالم ،وال حل�ضارته ،وال بعث لأفكاره
وفل�سفة رجاله ،و�إمنا هي خليط من تاريخ الغرب و�أفكاره وح�ضارته وثوراته املختلفة
وفل�سفاتها(((.
وربمّا يكون من باب الأولويات �أن نعيد النظر يف �أنظمتنا التعليمية للخروج
من االزدواجية يف التعليم ق�صد تكوين ُن َخب مث ّقفة م�شبعة بالأ�صالة ،قبل املناداة
ب�إ�صالحات مناق�ضة لوجهتها.

((( املرجع ال�سابق� ،ص.67-66 :
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خامتــة

يندرج هذا الكتاب يف �إطار امل�شروع الإ�صالحي ال�شامل للم�ؤ ّلف،
�سواء �أكان على امل�ستوى ال�سيا�سي �أم االجتماعي �أم التعليمي �أم غريها من
املجاالت ،وعلى وجه اخل�صو�ص �ضمن م�شروعه عن اال�ستقالل الثقايف ،وذلك
بالقطيعة مع ثقافة امل�ستعمر ،وبناء ذاتيتنا امل�ستقلّة ا�ستنا ًدا �إىل مرجعيتنا املتمثلة يف
ال�شريعة الإ�سالمية ،ولذلك ال يفرت يف الدعوة �إىل اال�ستغناء عن قوانني امل�ستعمر
وا�ستمداد قوانني جديدة من ال�شريعة الإ�سالمية.
ال�سنة التي كُ تب فيها (1966م) �إال �أنه
ن�شر امل ؤ� ّلف هذا الكتاب يف نف�س ّ
مل ينل من ال�صدى ما ناله كتابه عن مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ومكارمها ،ولعلّ
ال�سبب يف ذلك عائد �إىل اكتفاء ال�شعوب باال�ستقالل ال�سيا�سي عن املطالبة
باال�ستقالل الثقايف� ،أ�ضف �إىل ذلك وقوف اخلطّ احلداثي الليربايل الذي كان
بيده مقاليد احلكم �أمام �أمثال هذه املطالبة ،مما أ� ّدى �إىل خفت الأ�صوات القليلة
التي كانت تنادي بها.
لقد تويف عالل  -رحمه اهلل تعاىل  -ولكن الق�ضايا التي تناولها يف هذا
الكتاب مازالت لها راهنيتها((( ،وكمثال على ذلك م�س�ألة «النظام االقت�صادي
الإ�سالمي» الذي تناوله يف الكتاب ،وال يخفى على �أحد �إفال�س النظام الليربايل
((( انظر الفا�سي ،النقد الذاتي ،مرجع �سابق؛ انظر عامل الفكر ،ج ،29ع ،1متوز � -أيلول (يوليو � -سبتمرب)،
2000م� ،ص 63 :وما بعدها.
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اليوم يف جمال االقت�صاد؛ �إننا نعي�ش الآن �أزمة اقت�صادية من �صنع النظام الليربايل،
ومازال العامل ي�شكو من �آثارها ال�سلبية ،الأمر الذي جعل بع�ض االقت�صاديني
وير�شحونه خلالفة
الغربيني يتجهون �إىل «االقت�صاد الإ�سالمي» اخلايل من الرباّ ،
النظام الر�أ�سمايل الربوي ،ولكن مع الأ�سف ال�شديد ما الذي يفعله امل�سلمون
اليوم لت�سويق هذا النظام على امل�ستوى العاملي؟ وهل �سيدعون هذه الفر�صة يف
الدخول يف التاريخ املعا�صر تفلت من �أيديهم؟
لقد بد أ� النظام ال�سيا�سي الدميقراطي الذي ا�ستوردنا م�سودته من الغرب
خا�صا بنا بد ًال
�سيا�سيا ًّ
ي�شكو من الوهن� .أَ َل ْـم يكن من الأح�سن �أن ن� ّؤ�س�س نظا ًما ًّ
من االكتفاء بالن�سخة املز ّورة التي ا�ستوردناها من الغرب؟ وهل الدميقراطية على
النمط الغربي هي وحدها النظام الأف�ضل؟
كما بد�أت الدول احلديثة بعد ن�صف قرن من اال�ستقالل والتقليد الأعمى
ت�سمى «�أزمة ال ُهوية» ،وازداد الطني بلة
للغرب يف �سيئاته ،ت�شعر مب�شكلة �أ�سا�سية ّ
لـم يكن من الأح�سن �أن ن�ضع منذ اال�ستقالل
بالنظام العاملي اجلديد (العوملة)� .أَ ْ
مقيا�سا ملا نقتب�سه من الغرب؟ وملاذا
برامج لال�ستقالل الثقايف ،و�أن جنعل ال�شريعة ً
ال نحاول اليوم بناء �شخ�صيتنا مثلما نادى بذلك امل�ؤ ّلف؟
إ�صالحية يف
�إن هذا الكتاب ميكن اعتباره �صورة م�ص ّغرة لربنامج املدر�سة ال
ّ
مطالبتها باال�ستقالل الت�شريعي والثقايف واالقت�صادي وال�سيا�سي ،وهي مطالب
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�أثبت التاريخ وجاهتها وراهنيتها يف ظل الظروف التي يعي�شها العامل الإ�سالمي
اليوم.
قائمة كتب عالل الفا�سي املطبوعة:
(((1النقد الذاتي ،املطبعة العاملية ،القاهرة ،الطبعة الأوىل� ،سنة 1952م.
(((2احلركات اال�ستقاللية يف املغرب العربي ،مطبعة الر�سالة ،القاهرة ،الطبعة الأوىل،
1948م.
(((3نداء القاهرة ،املطبعة االقت�صادية ،الرباط ،الطبعة الأوىل1959 ،م.
(((4املغرب العربي منذ احلرب العاملية الأوىل ،مطبعة نه�ضة م�صر ،القاهرة1955 ،م.
(((5حديث املغرب يف امل�شرق ،املطبعة العاملية ،القاهرة ،الطبعة الأوىل1956 ،م.
(((6حماية �إ�سبانيا يف مراك�ش من الوجهتني التاريخية والقانونية ،مطبعة الر�سالة،
القاهرة ،الطبعة الأوىل1948 ،م.
(((7احلماية مبراك�ش ،املطبعة العاملية ،القاهرة ،الطبعة الأوىل1948 ،م.
(((8مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ومكارمها ،لبنان ،الطبعة الأوىل1963 ،م.
(((9ال�سيا�سة الرببرية يف مراك�ش ،املطبعة العاملية ،القاهرة ،الطبعة الأوىل1952 ،م.
((1(1دفاع عن ال�شريعة ،مطبعة الر�سالة ،الرباط ،الطبعة الأوىل1966 ،م.
((1(1عقيدة وجهاد ،املطبعة االقت�صادية ،الرباط ،الطبعة الأوىل1960 ،م.
((1(1منهج اال�ستقاللية ،مطبعة الر�سالة ،الرباط ،الطبعة الأوىل1962 ،م.
((1(1معركة اليوم والغد ،مطبعة الر�سالة ،الرباط ،الطبعة الأوىل1965 ،م.
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دائما مع ال�شعب ،مطبعة الر�سالة ،الرباط ،الطبعة الأوىل1967 ،م.
(ً (1(1
((1(1كي ال نن�سى ،مطبعة الر�سالة ،الرباط ،الطبعة الأوىل1973 ،م.
((1(1دفاع عن وحدة البالد ،مطبعة الر�سالة ،الرباط ،الطبعة الأوىل1973 ،م.
((1(1حفريات عن احلركة الد�ستورية باملغرب قبل احلماية ،مطبعة الر�سالة ،الطبعة
الأوىل1973 ،م.
((1(1حديث عن التب�شري امل�سيحي وبع�ض الوثنيات الطائفية والهندية ،مطبعة الر�سالة،
الرباط ،الطبعة الأوىل1973 ،م.
((1(1املدر�سة الكالمية و�أثر ال�شيخ الطو�سي� ،إيران ،الطبعة الأوىل1970 ،م.
((2(2واقع العامل الإ�سالمي ،مطبعة الر�سالة ،الرباط ،الطبعة الأوىل1966 ،م.
((2(2الأن�سية املغربية ،مطبعة الر�سالة ،الرباط ،الطبعة الأوىل1970 ،م.
((2(2اجلواب ال�صحيح والن�ص اخلال�ص عن نازلة فا�س وما يتعلق بال�شهور العربية ،مطبعة
الر�سالة ،الطبعة الأوىل.
((2(2لفظ العبادة ،وهل ي�صح �إطالقه لغري اهلل ،مطبعة املهدية ،تطوان ،الطبعة الأوىل،
1352هـ.
((2(2احلرية ،مطبعة الر�سالة ،الرباط ،الطبعة الأوىل1977 ،م.
((2(2يف املذاهب االقت�صادية ،مطبعة الر�سالة ،الرباط ،الطبعة الأوىل1978 ،م.
((2(2املثل الأعلى يف ال�صدق والثبات وح�سن الإنابة ،فا�س ،الطبعة الأوىل ،عام
1350هـ.
((2(2بديل البديل ،مطبعة ووراقة �أو�سيانيك ،الطبعة الثانية1996 ،م.
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((2(2مهمة علماء الإ�سالم ،مطبعة الر�سالة ،الرباط ،الطبعة الثالثة1983 ،م.
((2(2ن�ضالية الإمام مالك ومذهبه ،مطبعة الر�سالة ،الرباط ،الطبعة الثانية1988 ،م.
كتب لعالل �أ�صدرتها م�ؤ�س�سة عالل الفا�سي:
(((1ريا�ض الأطفال ،عن مطبعة الر�سالة ،الرباط ،الطبعة الأوىل� ،سنة 1982م.
((�(2أنا�شيد وطنية ،عن مطبعة الر�سالة ،الرباط ،الطبعة الأوىل� ،سنة 1983م.
((�(3أ�ساطري مغربية ومعربة ،عن مطبعة الر�سالة ،الرباط ،الطبعة الأوىل� ،سنة 1985م.
(((4ر�أي مواطن ،عن مطبعة الر�سالة ،الرباط ،الطبعة الأوىل� ،سنة 1985م.
(((5مدخل يف النظرية العامة لدرا�سة الفقه الإ�سالمي ومقارنته بالفقه الأجنبي ،عن
مطبعة الر�سالة ،الرباط ،الطبعة الأوىل �سنة 1985م.
(((6التقريب (�شرح مدونة الأحوال ال�شخ�صية) ،عن مطبعة الر�سالة ،الطبعة الثانية،
الرباط� ،سنة 2000م.
(((7نحو وحدة �إ�سالمية ،عن مطبعة الدار البي�ضاء ،الطبعة الأوىل� ،سنة 1987م.
(((8املدخل لعلوم القر�آن والتف�سري ،عن مطبعة الدار البي�ضاء ،الطبعة الأوىل� ،سنة
1988م.
(((9الدميقراطية وكفاح ال�شعب املغربي من �أجلها ،عن مطبعة الر�سالة ،الرباط ،الطبعة
الثانية� ،سنة 1999م.
((1(1تاريخ الت�شريع الإ�سالمي ،عن مطبعة الر�سالة ،الرباط ،الطبعة الأوىل� ،سنة 1990م.
((1(1ديوان عالل الفا�سي ،الطبعة الأوىل يف �أربعة �أجزاء من مطبعة الر�سالة ،الرباط ،بني
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�سنتي 1989 - 1984م.
((1(1يف رحاب فكر عالل الفا�سي ،عن مطبعة الر�سالة ،الرباط ،الطبعة الأوىل� ،سنة
2000م.
((1(1عالل الفا�سي يف درو�س احل�سنية الرم�ضانية ،عن مطبعة النجاح اجلديدة ،البي�ضاء،
الطبعة الأوىل� ،سنة 2000م.
((1(1النظم والفكر الإ�سالمي ،عن مطبعة الر�سالة ،الرباط ،الطبعة الأوىل� ،سنة 1998م.
((1(1عوامر الكلم ،عن مطبعة الر�سالة ،الرباط ،الطبعة الأوىل� ،سنة 1998م.
((1(1الت�صوف الإ�سالمي يف املغرب ،عن مطبعة الر�سالة ،الرباط ،الطبعة الأوىل� ،سنة
1998م.
((1(1وادي اجلواهر وجمموع املكنون من الذخائر ،عن مطبعة املعارف اجلديدة ،الرباط،
الطبعة الأوىل� ،سنة 2000م.
((1(1ثالث حما�ضرات يف �إيران ،عن مطبعة النجاح اجلديدة ،البي�ضاء ،الطبعة الأوىل،
�سنة 2001م.
((1(1الغرة يف �أ�صول الفقه ،عن مطبعة الر�سالة ،الرباط ،الطبعة الأوىل� ،سنة 1992م.
(�(2(2أبوبكر بن العربي يف �أحكام القر�آن ،عن مطبعة الدار البي�ضاء ،الطبعة الأوىل� ،سنة
1998م.
((2(2مالمح من فكر عالل الفا�سي حول التعليم التقني ،عن مطبعة الر�سالة ،الرباط،
الطبعة الأوىل� ،سنة 1998م.
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ومن م�ؤلفاته � ً
أي�ضا
(((1دفاع عن الأ�صالة ،الرباط ،اجلمعية املغربية للت�ضامن الإ�سالمي.
(((2مذكرة مرفوعة عن كاتب جمهول �إىل جاللة امللك عبد العزيز ،مطبعة الر�سالة،
الرباط1982 ،م.
((�(3إفريقيا ال�شمالية منذ احلرب العاملية الثانية ،القاهرة1958 ،م.
(((4حتقيق ملخطوط متعلق بخفايا تكوين الدولة الإدري�سية باملغرب.
(((5حما�ضرات يف املغرب العربي ،جامعة الدول العربية ،القاهرة1955 ،م.
((�(6أ�ضواء على بع�ض تعاليم الإ�سالم ،مكتبة النجاح اجلديدة ،الدار البي�ضاء1978 ،م.
(((7مقدمة مدونة الأحوال ال�شخ�صية املغربية ،مطبعة النجاح ،الدار البي�ضاء1958 ،م.
(((8الإمام �إدري�س ،م�ؤ�س�س الدولة املغربية ،اجلمعية املغربية للت�ضامن الإ�سالمي،
الرباط1988 ،م
ومن اجلرائد واملجالت التي كانت تن�شر �آراء الفا�سي:
(((1اال�ستقالل.
((�(2آفاق :جملة ي�صدرها احتاد كتاب العرب بالرباط.
(((3العلم.
(((4جوهر الإ�سالم :جملة تون�سية ثقافية دينية.
(((5احلياة� :أول جريدة ناطقة بل�سان الدولة باللغة العربية يف املغرب.
(((6دعوة احلق :وهي جملة مغربية ،ت�صدرها وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية.
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(((7ال�شهاب :جملة جزائرية.
((�(8صحراء املغرب :جريدة مغربية.
(((9املغرب اجلديد :جملة مغربية.
((1(1املناهل :وهي جملة مغربية.
((1(1املنهل :وهي جملة �سعودية.
(Les frontières sahariennes(1(1
(Magreb(1(1
(La pensée(1(1
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ت�أليف
َع َّالل الفا�سي

ُط ِبع لأول مرة عام 1386هـ1966/م

َكلِمة �أوىل

مل يحدث �أن ف�صل امل�سلمون عن �أنف�سهم يف ع�صر من الع�صور كما ف�صلوا
اليوم ب�سبب اال�ستعمار الأجنبي الذي هاجم ديارهم و�أ�صابهم يف ثرواتهم املادية،
ومل يكتف بذلك حتى هاجمهم يف لغاتهم وثقافتهم و�صاغ منهم كائنات على
�صورته ،تردد ما يقول وتعمل مبا يوحي به دون �أن تدرك �أنها �إمنا تعمل �ضد نف�سها
وحتارب كيانها.
وذلك ما �أظهر الف�صل الكامل بني امل�سلمني وبني نفو�سهم ،فبينما جتدهم
متم�سكني يف الغالب باالنت�ساب �إىل الإ�سالم واالفتخار برتاثه وح�ضارته وذلك
ما يعرب عن نف�سهم الباطنة وذاتيتهم الكامنة� ،إذا بك جتدهم يقاومون كل رجوع
للإ�سالم ،ويتم�سكون ب�شريعة امل�ستعمر ولغته وتفكريه.
وهكذا �أ�صبحنا �أمام جبهة داخلية تفر�ض علينا �أن نتكلم لغتنا �أو نتعلم بها،
كما ترف�ض علينا �أن نتخلى عن ما �أ�س�سه امل�ستعمر من قوانني يف بالدنا و�إحالل
ال�شريعة الإ�سالمية حملها.
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وقد �أ�صبح الن�ضال يف هذه اجلبهة �أقوى و�أ�شد خطورة من الن�ضال يف
جهارا ودون �أن يجدوا
اجلبهات الأخرى التي يواجه امل�سلمون فيها خ�صومهم ً
من �إخوانهم من يعار�ضهم يف الن�ضال �أو يفت يف ع�ضدهم ويقف بجانب العدو.
وجلُّهم من امل�س�ؤولني يف احلكومات
لقد �أ�صبح ق�سم من امل�سلمني ُ -
الإ�سالمية  -يقومون مقام امل�ستعمر يف الذَّ ب عن الفكر الأجنبي املتمثل يف
القوانني املحدثة ،وكيل الطعن املتوايل على الفقه الإ�سالمي ورجاله ودعاة العودة
�إليه .بينما يقف �أن�صار ال�شريعة وعلما�ؤها موقف امل�شدوه �ضعيف ال�سالح؛ لأنه ال
�سلطة لهم وال حول وال قوة يواجهون بها هذا الزحف اال�ستعماري املت�سرت با�سم
قادة امل�سلمني امل�ستغربني الذين و�صلوا للحكم با�سم �شعوبهم امل�سلمة ون�ضالها
يف �سبيل احلرية.
ويف املغرب مل يكن يخطر ببال �أحد من املنا�ضلني الأولني� ،أن القانون
الذي و�ضعه الفرن�سيون ملقا�صد ا�ستعمارية� ،سي�صبح املتحكم يف كل الن�شاط
الإ�سالمي يف املغرب؛ فبمجرد ما �أعلن اال�ستقالل وتكونت احلكومة الأوىل،
�أ�صدر جاللة املرحوم حممد اخلام�س �أمره بت�أ�سي�س جلنة لتدوين الفقه الإ�سالمي
ا�ستعدا ًدا جلعله القانون الر�سمي للدولة يف جميع املحاكم التي �أخذت ت�سري يف
طريق التوحيد.

كلمة �أوىل
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ومل يكن يخطر ببال جاللته وال ببالنا نحن �أع�ضاء جلنة التدوين الذين
�شرفهم جاللته بتعيينهم لأداء هذه املهمة �أن عملنا �سيقت�صر على جمرد الأحوال
ال�شخ�صية؛ والدليل على ذلك �أننا ا�شتغلنا يف ق�سم الأموال بعد �إجنازنا للأحوال،
ولكن ق�سم الت�شريع بالكتابة العامة الذي ي�شرف عليه حلد الآن فنيون فرن�سيون
�أوقف �أمر البت فيه ،وترتب على ذلك �أن توقف �سري التدوين يف بقية �أبواب
الفقه الأخرى.
ثم حدث �أن عر�ضنا على الربملان املغربي وقت انعقاده م�شروع قانون
بتوحيد املحاكم والقوانني يف املغرب �صادق عليه النواب بالإجماع و�أ�صبح نافذ
املفعول ،فكان من املنتظر �أن ت�ؤ�س�س جلان على الفور لإعادة النظر يف القوانني
التي قرر تطبيقها على املغاربة ،لن�سخها بقوانني مغربية متثل مقت�ضيات ال�شريعة
الإ�سالمية طب ًقا لروح الت�شريع املغربي وما فيه من اختيار ومن عمل.
ولكن الأمر جرى بعك�س هذا فقد ا�ستقر الو�ضع على �إبقاء دار لقمان على
ما هي عليه ،و�أ�صبحنا ن�سمع ب�إمكان ن�سخ املادة التي متنع الربا على امل�سلمني وغري
ذلك من كل ما ينايف ال�شريعة الإ�سالمية ،بدعوى �أن من ال�صعب �أو امل�ستحيل
نظرا ملنافاتها لكثري مما جرى به
تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية يف املغرب احلديث ً
العمل و�سارت عليه الأحوال.
تدهورا
و�إذا كنا ال ن�شك يف �أن النظام الر�أ�سمايل امل�سيطر يف بالدنا �أحدث ً
وتف�سخا يف ال�سلوك ،ف�إننا ال ن�شك يف �أن
يف الأخالق وانحال ًال يف الأ�سرة،
ً
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م�سلما يرجو الإ�صالح بالعودة �إىل تعاليم
ال�شعب املغربي  -مع ذلك  -ما يزال ً
الإ�سالم و�أحكامه ،وال ن�شك كذلك يف �أن الإ�سالم وحده القادر على �إنقاذنا من
�سيطرة الر�أ�سمالية وروحها املادية امللحدة وو�ضعنا يف خط ال�سري ال�صحيح نحو
العدالة االجتماعية ،والنظام الذي يتفق مع حاجاتنا ورغباتنا وا�ستمرار وجودنا
بكل ما تعطيه كلمة الوجود من معنى.
لذلك ر�أيت من واجبي �أن �أملي ،هذا الكتاب الذي �أ�سميتـه "دفاع
عن ال�شريعــة" لأو�ضح لأويل الأمر ولل�شباب امل�سلم يف املغرب ويف �سائر بالد
الإ�سالم حقيقة ال�شريعة وما فيها من حما�سن وما لها من مميزات ،ومقدرتها لأن
تكون �شريعة كل زمان ومكان ،مع بيان مقا�صد القوانني اال�ستعمارية التي ورثناها
وما فيها من د�س وغ�ش وهدم للعدل وللكيان.
وال �شك �أننا لو �سايرنا الت�شريعات التي و�ضعها امل�ستعمرون يف كل من
حججا دامغة على �أن
الهند و�أندوني�سيا والعامل العربي و�إفريقيا ال�ستخرجنا منها ً
مقا�صد امل�ستعمرين يف تلك الت�شريعات مل تكن �إال هدم الكيان الوطني ،وف�سح
املجال لال�ستعمار الر�أ�سمايل الأجنبي .وفيما �أعطيناه من مناذج من القوانني التي
و�ضعها امل�ستعمرون يف بالدنا ما يبني احلقيقة ويدل على ما وراءه.
فع�سى �أن يكون يف هذا العمل ال�صغري ما ي�ساعد على تفهم الواقع يف بالد
امل�سلمني ،ويرتفع ب�شعوبنا �إىل وجهة البعث الإ�سالمي ال�صحيح ويعطي لل�شريعة

كلمة �أوىل
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الإ�سالمية احلق يف �أن ت�سود مرة �أخرى يف حماكم امل�سلمني ويف معامالتهم� .إن
ذلك هو املظهر ال�صحيح للتحرر من اال�ستعمار و�آثاره.
ف�إذا مت ذلك ،ف�سيكون خري جزاء يل على ما بذلت من جهد ،واهلل وحده
املوفق والكايف ،وهو ح�سبي ونعم الوكيل.

ال َيك ُمل توحيد الق�ضاء بغري توحيد القانون

يف هذه الأيام �ستحل ذكرى ميالد �أعظم ر�سول حممد بن عبد اهلل
 عليه وعلى من �سبقه من الر�سل والأنبياء �أف�ضل ال�صالة و�أطيب الت�سليم -وهي فر�صة �سانحة للم�سلمني ليظهروا فيها حمبتهم للر�سول وتعلقهم به .يف
مظهر فرحهم بذكرى ميالده ،ولكن املحبة ال�صحيحة ال تثبت �إال �إذا كان
يدل عليها مت�سك ب�سنة املحبوب و�سلوك يف طريقه واتباع لأوامره واجتناب
لنواهيه .ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭼ[�آل عمران.]31 /
فالطاعة �أعظم مظاهر املحبة ،ومن يزعم �أنه حمب ،وال ميتثل �أمر حمبوبه ف�إمنا
هو دعي يف احلب ،ال قيمة ملا يظهره ،وال عربة مبا يتبجح به.
وقد اعتاد امل�سلمون �أن يحتفلوا مبولد الر�سول احتفاالت عادية� ،أح�سن ما
فيها �أنها تعطي الفر�صة لالجتماع بق�صد تدار�س حياة الر�سول و�سريته والتذكري
ببع�ض ما جاء به وحث عليه ،وذلك ما يخلق َج ًّوا من ال�شوق �إليه وحماولة
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االقتبا�س من في�ضه ،ويف ذلك ما يعر�ض لنفحات الهداية ملن �ألقى ال�سمع وهو
�شهيد.
ولكننا نرى �أن ظروف امل�سلمني احلالية ،تفر�ض عليهم �أن يتخذوا من هذه
املوا�سم الإ�سالمية منا�سبة ملحا�سبة �أنف�سهم على ما فرطوا يف جنب اهلل وحق
الر�سول ،و�أخ ًذا لقلوبهم ب�أن َت ْر َعوي((( عن غيها وتئوب �إىل ر�شدها وترجع �إىل
ربها ،فتتجه �إىل العمل مبا جاء به الر�سول من عقيدة وعمل ،وقول وفعل ،و�أخالق
وقانون.
توحيد الق�ضاء يف املغرب

ويف هذه الأيام بالذات هبت علينا يف املغرب .نفحة هداية ا�ستطاعت
�أن جتمع القلوب على فكرة الق�ضاء على املحاكم الأجنبية ،وتوحيد الق�ضاء يف
حمكمة وطنية واحدة يرجع �إليها املواطنون وغريهم من املت�ساكنني يف البالد،
ويحكم فيها ق�ضاة مغاربة يتخاطبون مع املتقا�ضني لديهم باللغة العربية التي هي
اللغة الر�سمية للدولة بن�ص الد�ستور.
وهي نتيجة عظيمة القدر ،ا�ستطاع الكفاح الوطني �أن ي�صل �إليها على
الرغم من العقبات التي كانت ترتاءى �أمامنا ،وال�صعاب التي تو�ضع يف وجهنا،
((( ترعوي :تكف ومتتنع.
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ورغم اتهامنا بالرجعية �أو بالعقد النف�سية التي مل تقدر على التحرر من ت�صور
قائما.
اال�ستعمار الذاهب ،وهو ما يزال ً
ومن حقنا �أن نفرح بهذا االنت�صار ،ومن واجبنا �أن نحمد اهلل عليه ونذكره
بهذه املنا�سبة ال�سعيدة التي هي ذكرى الر�سول الأعظم .
ولكن توحيد الق�ضاء و�إلغاء االمتيازات الأجنبية فيه لي�س �إال �صورة من
�صورتي الق�ضية ووج ًها من وجهي الدرهم كما يقولون� .أما الوجه الثاين وهو ما
يتعلق بالقانون الذي ُي ْق�ضى به ،فهو ما مل تتجه �إليه الأنظار بعد ،و�إن كان القانون
امل�صوت عليه ي�شري �إىل �ضرورة �إعادة النظر يف �أمر القوانني وتوحيدها.
واملغرب بلد �إ�سالمي ،ي�سكنه املغاربة الذين ميثل امل�سلمون منهم الأغلبية
ال�ساحقة؛ لأنه ال يوجد يف االثني ع�شر مليونًا من املواطنني �إال ُز َهاء املائتي �ألف
قوميا؛ لأنها خا�صة
مواطن من املتدينني بالديانة اليهودية ،وال تعترب امل�سيحية دي ًنا ًّ
كثريا من رجال القانون الفرن�سي
بالأجانب املقيمني يف املغرب ،وهذا ما جعل ً
يعتربون الإ�سالم ال�صفة املميزة للجن�سية املغربية ،ومع �أنهم كانوا يرمون وراء
�إثبات هذه احلقيقة �إىل ت�سهيل الطريق �إىل جتني�س اليهود كما فعلت فرن�سا يف
اجلزائر ،ف�إن الأ�س�س التاريخية للقانون املغربي ت�ؤكد ذلك؛ لأن اليهود املوجودين
حاليا يف املغرب معظمهم طارئون على البالد من الأندل�س ،وعليه فهم م�ست�أمنون
ًّ
فيلحقون بامل�سلمني يف اجلن�سية بهذا االعتبار ال باالعتبار الأ�صلي.
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منهجا له ي�سري عليها يف
لقد دخل املغرب يف الإ�سالم ،وارت�ضى �شريعته ً
احلكم ويف ال�سلوك ،وقد نبغ املغاربة يف الفقه الإ�سالمي �أكرث مما نبغوا يف غريه من
العلوم ،و�أدخلوا على �أنظمته من التح�سينات والتنقيحات ما مل يفعله غريهم من
العلماء امل�سلمني ،الأمر الذي جعل الفقه الإ�سالمي ممث ًال كام ًال لذهنية املغاربة
وظواهرهم االجتماعية.
�إقليمية الق�ضاء و�إقليمية الت�شريع

وقد حافظ املغرب طيلة عهوده الإ�سالمية ،على �إقليمية الق�ضاء و�إقليمية
الت�شريع ،فكانت املحكمة ال�شرعية ،هي الق�ضاء الوحيد الذي يرجع �إليه
املتقا�ضون من �أي جن�س كانوا و�أي دين كانوا ومل تكن م�صلحة املظامل �أو بنيقة
ال�شكاية((( حمكمة باملعنى احلقيقي للكلمة ،و�إمنا كانت الأوىل مرج ًعا لتطبيق
الأحكام التي يق�ضي بها الق�ضاة ،على من ال تنالهم الأحكام� ،أو ي�صعب على
القا�ضي تنفيذها عليهم ،فكان وايل املظامل يقوم بتطبيقها عليهم و�إجبارهم على
العمل مبقت�ضاها .وكذلك ال�شكايات كانت مرج ًعا للنا�س يب ُّثون فيها �شكواهم
مما يظنون �أنه َح ْيف وقع عليهم في�صدر الأمر بتنفيذ احلكم �أو �إعادة النظر فيه �إىل
القا�ضي �إذا ر�أى الإمام �أن فيه خمالفة لل�شريعة .وذلك عم ًال باحلديث ال�شريف
«كلُّ عملٍ لي�س عليه � ُأمرنا فهو َر ٌّد»� ،أي مردود على �صاحبه.
((( بنيقة ال�شكاية :املراد بها م�صلحة �أو م�ؤ�س�سة خمت�صة بتقدمي ال�شكاوى.
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الت�سامح مع الذميني

نعم كان هنالك نوع من الت�سامح مع الإ�سرائيليني فكانوا يرجعون يف
�ش�ؤونهم الدينية �إىل �أحبارهم ال ب�صفتهم ق�ضاة ولكن ب�صفتهم ِّ
حمكمني �أو ق�ضاة
�صلح على الأكرث ،وكان حمل اجتماع ه�ؤالء الأحبار ال ي�سمى حمكمة و�إمنا
يحمل ا�سم بيت دين� ،أي دار الديانة .ف�إذا رجعت �إليهم ق�ضية من الأحوال
ال�شخ�صية مث ًال وا�ستطاعوا الإ�صالح فيها م�ضى ما فعلوه ،و�إال ُر َّدت الق�ضية �إىل
املحكمة الإ�سالمية التي هي املرجع جلميع املواطنني� ،أما يف �ش�ؤون املعامالت
والعقوبات ف� َّإن الأمر بالطبع يرجع من �أول مرة �إىل القا�ضي الإ�سالمي املخت�ص.
وهذا ما يتفق مع احلكم ال�شرعي؛ فقد قال املاوردي يف الأحكام ال�سلطانية:
«�إن القا�ضي امل�سلم هو املرجع النهائي عند اختالف اخل�صوم».
ومثل الذميني يف هذا الت�سامح امل�ست�أمنون ،وهم غري امل�سلمني من
الأجانب ،ف�إنهم ال ي�سمح لهم بالدخول �إىل دار الإ�سالم �إال �إذا ح�صلوا على
عهد �أمان ،والأمان يقوم لهم مقام الذمة بالن�سبة لأهل الأر�ض من غري امل�سلمني.
ومع �أن املجتهدين من الفقهاء اختلفوا يف هل ُي َخيرَّ القا�ضي بني احلكم
على ِّ
الذ ِّمي وامل�ست�أمن �أو عدم احلكم عليهما ،بناء على ت�أويل الآية الكرمية:
ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﮊ [املائدة]42 /؟ �أي هل �أن هذا
حمكما �أم ُن ِ�سخ بقوله تعاىل :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮒ
التخيري ما يزال ً
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ﮓ ﮔﮊ [املائدة]48 /؟ ف�إنهم جمي ًعا يتفقون على �أنه لي�س ِلذ ِّميني وال
للم�ست�أمنني احلق يف �أن يكون لهم ق�ضاء خا�ص بهم ،و�إمنا يحكمون من �شاءوه من
�أحبارهم ،ويعفون من تطبيق ال�شريعة عليهم يف بع�ض امل�سائل الدينية كالزواج
واخلمر وحلم اخلنزير مثالً.
ومبا �أن املغرب يتمذهب مبذهب الإمام مالك ،ومالك يقول بالت�سامح مع
جاريا على مقت�ضى ذلك.
الذميني وامل�ست�أمنني يف م�سائل الدين ،فقد كان الأمر ً
وكان العمل يف �صدر الإ�سالم بالأمان الفردي عم ًال باحلديث ال�شريف:
َ«ي ْ�سعى بذ َّم ِتهم �أدناهم ،وهم ٌيد على َم ْن �سواهم» .وا�ستمر كذلك �إىل عهد هارون
الر�شيد الذي �أعطى الأمان لبع�ض رعايا �شارملان �إمرباطور فرن�سا.
ويف احلرب ال�صليبية حتول الأمان الفردي �إىل �شكل معاهدات بني امل�سلمني
وبني خمتلف الأمم امل�سيحية ،وكان امل�سلمون يعتربون يف هذه االتفاقيات �أ�سلوبًا
جدي ًدا لعهد الأمان الإ�سالمي.
وقد �أعلن حممد الثاين حني فتح مدينة الق�سطنطينة �سنة 1453م �ضمانه
ملبا�شرة امل�سيحيني �شعائر دينهم و�ضمن لهم احلرية الدينية وحق امللكية فرجع من
هاجر من امل�سيحيني ،وقد خول للمحاكم َ
�سية التي كانت موجودة من قبل
الك َن َّ
حق الف�صل يف الق�ضايا الدينية وغريها للم�سيحيني.
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وقد حاول امل�سيحيون بعد تطور الأحوال ا�ستغالل هذا الت�سامح الإ�سالمي
خللق امتيازات للن�صارى داخل اخلالفة العثمانية؛ ف�أ�صدر ال�سلطان عبد احلميد
يف فرباير �سنة 1272م ح�صر اخت�صا�ص املحاكم الكن�سية يف ما له �صلة �أكيدة
بالدين كالزواج والطالق ،دون املرياث وغريه من الق�ضايا.
معاهدة �سنة 1693م مع فرن�سا

�أما يف املغرب فكان �أول �أمان �أعطى �صبغة املعاهدة �سنة 1693م حينما
عقد املوىل �إ�سماعيل عق ًدا مع لوي�س الرابع ع�شر ي�شتمل يف بع�ض مواده على
تنظيم حالة الأجانب يف املغرب ،وقد اعرتف العقد بحق الفرن�سيني يف التنقل
والعبادة والتجارة وحرمة امل�ساكن وحماية �أنف�سهم و�أموالهم و�أعطاهم حق الرجوع
يف امل�سائل الراجعة للأحوال ال�شخ�صية �إىل �شريعتهم ،على �أن يكون مثل ذلك
للمغاربة املوجودين يف فرن�سا ،ومل يكن يف هذا العقد ما يخالف مبد أ� الت�سامح
الذي �سار عليه امل�سلمون املغاربة مع الذميني وامل�ست�أمنني ،خالفًا ملا حاوله بع�ض
امل�ؤلفني الفرن�سيني من ادعاء �أن ذلك بداية االمتيازات الأجنبية ،فما دامت
االتفاقية �سائرة على مقت�ضى املعروف يف الفقه املالكي املعمول به �إذ ذاك ،وما
دامت تعطي نف�س احلق للمغاربة يف فرن�سا فهي ال ت�صلح �أن تكون حجة تبنى
عليها االمتيازات املفرو�ضة من بعد.
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معاهدة 1767م

ويف �سنة 1767م عقد املغرب معاهدة �أخرى مع فرن�سا �أكدت االتفاقية
ال�سابقة ،ون�ص فيها على حق ت�صرف القن�صل الفرن�سي يف الإرث الذي يخلفه
الفرن�سيون املقيمون يف املغرب.
تطورات بعد ذلك

وال �أحب �أن �أتكلم على التطورات التي ح�صلت بعد هذا الوقت فجعلت
من هذا الت�سامح مع الأجانب و�سيلة المتيازات ال تتفق مع الأنظمة العامة وال
مع مقت�ضى الكرامة الوطنية ،و�أوامر ال�شريعة الإ�سالمية ،وح�سبي �أن �أ�شري �إىل �أن
املحاكم الدينية �أ�صبحت حماكم قن�صلية ثم تغريت �إىل حماكم خمتلطة �أو خا�صة
بالأجانب يحكم فيها با�سم امللك وا�سم رئي�س اجلمهورية الفرن�سية �أو رئي�س دولة
�إ�سبانيا بح�سب مناطق النفوذ.
ثم اتخذت التدابري زمن احلماية لتو�سيع دائرة اخت�صا�ص هذه املحاكم
الأجنبية ،وجعلها هي الأ�صل الذي يرد له غريه وال يرد �إىل غريه.
وقد جاء يف الر�سالة التعبريية للمعاهدة املربمة بني فرن�سا و�أملانيا يف  4نوفمرب
1911م ما يلي:
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«�إن فرن�سا ال تطلب من الدول الأوربية �أن تتنازل عن امتيازاتها للحكومة
املراك�شية ،و�إمنا تطلب باتفاق مع جاللة ال�سلطان �أن ينتقل اخت�صا�ص املحاكم
القن�صلية املقرتح �إلغا�ؤها �إىل جهة الق�ضاء الذي �ستقرتح فرن�سا �إن�شاءها يف
مراك�ش».
وهكذا �أ�صبحت جهة الق�ضاء هذه خمت�صة يف كل ما يرجع لق�ضايا
الفرن�سيني مع بع�ضهم وق�ضاياهم مع الأجانب ،وق�ضايا الأجانب مع بع�ضهم� ،أو
مع املغاربة ،وكل ق�ضية يذكر فيها �أجنبي.
ثم �أ�صبحت ت�ضاف �إىل اخت�صا�صها ق�ضايا مغربية �صرف ،بدعوى عدم
�صالحية املحاكم الأهلية للف�صل فيها ،وذلك كق�ضايا العقار املحفظ((( وق�ضايا
املرور وبع�ض امل�سائل ال�سيا�سية وغريها.
وكانت ال�سيا�سة الفرن�سية ترمي �إىل �إعطاء هذه اجلهات حق الف�صل يف
الق�ضايا الواقعة يف املغرب كيفما كان نوعها وم�صدرها وجن�سية املتداعي فيها.
واتخذت احلماية الفرن�سية لذلك و�سائل يف مقدمتها:
((�(1إهمال املحاكم املغربية ،وعدم العناية ب�ش�أنها �أو �إدخال �أي تطور عليها.
(((2اقتطاع ق�سم من اخت�صا�صاتها و�إعطا�ؤه للمحاكم الأجنبية كما ر�أينا.
((( العقار املحفظ :يق�صد به يف املغرب العقار امل�سجل يف �سجالت الدولة واملعرتف مبلكيته وحدوده القانونية.
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(((3تقوية املحاكم الإ�سرائيلية.
((�(4إحداث املحاكم العرفية والتو�سيع التدريجي ملناطق اخت�صا�صها.
(((5تقوية اخت�صا�ص املحاكم املخزنية غري اخلا�ضعة لقانون ما ،على ح�ساب
املحاكم الأ�صلية التي تطبق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
وكان يق�صد من هذه احلرب النف�سية ،بعث الإميان يف نفو�س النا�س ب�ضرورة
التخلي عن املحاكم املغربية التي ال يبعث حال بع�ض من تعينهم من ق�ضاتها على
االطمئنان ،بعك�س املحاكم الأجنبية ذات البنايات ال�شاخمة واملقامات املمتازة،
كما ال يبعث حال بع�ض من تعينهم من ق�ضاتها على االطمئنان والتم�سك
ب�أحكامهم .ولي�س ذلك �إال �شك ًال م�ألوفًا من �أعمال املخالفني متى �أرادوا �أن
ي�شنعوا على امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية� ،شاهدة ع�صر النبي ونطق به القر�آن يف قوله
تعاىل :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔﭼ [مرمي.]73 /
و�أخطر املحاوالت التي �سلكتها احلماية للق�ضاء على حماكمنا الإ�سالمية
هي ال�سيا�سة الرببرية ،فقد عملت هذه ال�سيا�سة بكل م�ستطاعها على حمو
ال�شريعة الإ�سالمية واللغة العربية من القبائل اجلبلية و�إحالل الأعراف املحلية
مكانها.
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ومن املعلوم �أن هذه الأعراف بدائية ومل تكن �صاحلة للبقاء ،ولكنها
�صاحلة لقطع املرحلة التي يف�صل فيها ق�سم من املغرب عن العربية وعن الأحكام
ال�شرعية ،ومتى تعود �سكان هذه النواحي على احلكم بغري ما �أنزل اهلل وا�ستعمال
اللغة الأجنبية �إىل جانب اللهجات الرببرية ،ال تبقى هنالك �صعوبة يف �إدخال
القوانني الأجنبية وتو�سيع دائرة اخت�صا�ص املحاكم امل�ؤ�س�سة للأجانب لتعم
�سكان هذه املناطق ،فال يبقى �إال بع�ض �أهل املدن �سرعان ما يردهم �إىل نف�س
املحكمة تطورهم الفكري عن طريق اال�ستعمار الثقايف الذي ال ت�ألو �سلطات
احلماية فيه جه ًدا.
تلكم هي ال�سيا�سة الرببرية التي عانى املغرب من جرائها �آال ًما و�أهوا ًال ،وهي
التي دفعته ليبد�أ حركته التحررية� ،إميانًا منه ب�أن الق�ضاء من �أعظم مظاهر الوحدة
الوطنية وال�سيادة الذاتية .ويدل على �أهمية هذه ال�سيا�سة بالن�سبة للفرن�سيني
�أنهم مل ي�ست�صدروا �أي ن�سخ للظهري الرببري طيلة وجودهم يف املغرب ،ومل يلغ
العمل به �إال بعد �إعالن اال�ستقالل ويف احلكومة الأوىل لعهد اال�ستقالل.
ومع �أن احلكومات املغربية التي تولت احلكم بعد اال�ستقالل حاولت
توحيد املحاكم و�إعادة النظر يف القوانني ،ف� َّإن خطواتها يف هذا ال�سبيل با�ستثناء
املرحلة الأوىل .كانت تت�سم بالبطء وبالكثري من الرتدد ،ومن �أ�سباب ذلك
�أثر اال�ستعمار الفكري يف بع�ض امل�س�ؤولني على احلكم يف البالد ،فقد �أ�صبح
ه�ؤالء يعتقدون يف القا�ضي الأجنبي والقانون الأجنبي والل�سان الأجنبي �أكرث
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مما يعتقدون يف �أنف�سهم ويف مقد�ساتهم .زيادة على ما �أ�صبح يربط بع�ضهم مع
الأجانب من ٍ
رباط مادي وم�صلحة �شخ�صية ال يبالون �أن يقفوا من �أجلها يف �صف
الدفاع عن خملفات اال�ستعمار.
والغريب �أن نرى الذين وقفوا بالأم�س وهم وزراء يف حكومة اال�ستقالل
الأوىل ،يحاولون عرقلة �إلغاء الظهري الرببري بدعوى �إمكان الوقوع يف �أزمة �أمام
املواطنني من �إخواننا يف اجلبال ،هم الذين وقفوا اليوم بعد ثمانية �أعوام ليدافعوا
عن املحاكم الع�صرية .والق�ضاة الأجانب ،بدعوى التقنية وعدم قدرة املغاربة على
�أن يحلوا حمل الأجانب فيما فيه يحكمون.
والآن وقد ق�ضي الأمر ،بف�ضل الكفاح الذي قمنا به داخل جمل�س النواب
وبف�ضل الت�أييد الذي لقيناه من اجلميع ،فلم يبق �إال �أن نخطو خطوة �أخرى
لتحقيق ال�سيادة الوطنية يف حماكمنا.
فلي�س يكفينا �أن يرجع ال�ساكنون يف املغرب كلهم ملحكمة واحدة.
ولي�س يكفينا �أن يحكم عليهم جمي ًعا ق�ضاة مغاربة.
ولي�س يكفينا �أن ي�صدر الق�ضاة املغاربة على اجلميع حكمهم با�سم ملك
املغرب وحده.
ولي�س يكفينا �أن ت�صدر الأحكام وتقع املرافعات واملذكرات باللغة العربية.

21

كمل توحيد الق�ضاء بغري توحيد القانون
ال َي ُ

21

�إن هذه النتائج الطيبة كلها ال تكفينا ،و�إن كنا نحمد اهلل على احل�صول
وحتررا كامالً.
ن�صرا هائ ًال ً
عليها ،و� ْإن كنا نعتربها ً
ال يكفينا ذلك؛ لأن الغاية عندنا لي�س هي �أن يحكم املغربي مكان
الأجنبي ،ولكن الغاية هي �أن ي�ستعمل املغربي قانونًا غري القانون الذي كان
ي�ستعمله الأجنبي.
الغاية عندنا هي �إعادة النظر يف القوانني النافذة يف املغرب يف خمتلف
املحاكم املوجودة ،وتوحيدها يف قوانني م�ستمدة من ال�شريعة الإ�سالمية� ،أو هي
ع�صريا ومع االجتهاد ال�ضروري ل�سد حاجة
ال�شريعة الإ�سالمية مدونة تدوي ًنا ًّ
الع�صر.
مظهرا لل�سيادة اخلارجية للدولة ولكن توحيد
� َّإن توحيد الق�ضاء يعترب ً
مظهرا لل�سيادة الداخلية ،فكيف ن�ستغني باال�ستقالل
القانون وقوميته يعترب ً
اخلارجي عن اال�ستقالل الداخلي؟!

�صحيح َ
املفاهيم
َت
ُ

حقيقة التحرر من اال�ستعمار الأجنبي
�إننا ال ميكن �أن نتحرر من اال�ستعمار الأجنبي مبجرد �إعالن اال�ستقالل
ال�سيا�سي �أو مبجرد ا�ستيالء �أفراد منا يحملون �أ�سماء مغربية على احلكم يف الوزارة
�أو يف الإدارة �أو يف الق�ضاء؛ فلو كان هذا هو اال�ستقالل ملا وجدنا من �أجله هذه
ال�صعوبات .التي وجدناها ،وملا ا�ستحق منا كل هذه الت�ضحيات؛ لأننا ل�سنا
مدفوعني بروح الأنانية وال ال�ساللية((( التي توجب علينا �أن ال يحكم يف �أر�ضنا
�أحد ال يجري فيه دمنا.
�إن كثريين من الدول اال�ستعمارية تر�ضى ب�أن يبقى لها النفوذ املادي
والثقايف والقانوين على بع�ض امل�ستعمرات دون �أن تتدخل يف �ش�ؤونها الداخلية.
وكل امل�ستعمرين ما كانوا يعملون �إىل جانب اال�ستفادة املالية التي هي يف نظرهم
م�ؤقتة �إال خللق �شعوب على �صورتهم و� ٍ
أهال على �صورة مواطنيهم ،ولذلك كانوا
((( ال�ساللية هي التمييز بني الب�شر بناء على �سالالتهم  ،واالعتقاد ب�أن لكل �ساللة قدرات نوعية خا�صة ،و�أن
ثمة �ساللة �أرقى بطبيعتها من غريها.
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يقبلون يف بع�ض مراحل اال�ستعمار �إدماج الأهايل يف جن�سيتهم ،و�إمتاعهم بنف�س
ِ
امل�ستعمر «بالك�سر».
احلقوق التي يتمتع بها املواطن
فاال�ستعمار يف مفهومه الأ�صلي كلٌّ ال يتجز�أ ،يراد منه ك�سب الأرا�ضي
امل�ست�ضعفة لفائدة الدول امل�سيحية ،وكما يق�صد من الك�سب اال�ستفادة
االقت�صادية ،يق�صد كذلك ن�شر امل�سيحية واللغة الأجنبية وتكوين روابط دولية
ِ
امل�ستعمرة ،واختالف مناطق النفوذ �إمنا هو توزيع
بني هذه الأرا�ضي وبني الدول
للعمل و�إال فالك�سب يف النهاية لفائدة ما ي�سمونه بالعامل املتمدين� ،أي للن�صرانية
وح�ضارتها.
الآثار الأجنبية يف �أفكارنا ويف نفو�سنا

و�إذا كان الأمر كذلك ف�إن اال�ستقالل ال يعني �أن نخرج من قب�ضة احلكم
الأجنبي علينا ،و�أن تخرج اجليو�ش الأجنبية من بالدنا ،وال يبقى لدينا ٍ
قا�ض
وال تقني �أجنبي� .إن ذلك لي�س �إال �إزالة ملظاهر القوة التي تعوقنا عن التحرر
احلقيقي ،إ� َّنه لي�س غري مرحلة انتقالية البد منها لن�أخذ نحن طريقنا يف البناء
وبعث الذاتية الإ�سالمية الوطنية التي حجبها عنا امل�ستعمر مبجهوداته.
ف�إذا ر�ضينا نحن بقوانني الأجنبي مكان قوانيننا.
و�إذا اخرتنا لغته مكان لغتنا.
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وح�ضارته مكان ح�ضارتنا.
فمعنى ذلك �أننا مل نزد على �أن ورثنا �سلطته ،وقمنا مقامه يف تطبيق الربامج
التي كان يعمل لها.
هذه هي احلقيقة التي ينبغي �أن نذكرها.
وهذه هي الفكرة التي يجب �أن نعلنها غري َّهيابني من االتهام باجلمود �أو
بالرجعية �أو بعقدة االحتالل الأجنبي.
واحلق �أننا ال نحمل احلقد على غرينا مهما كان ذلك الغري وما�ضيه معنا،
ف� َّإن ات�صالنا به على كل حال علمنا �أ�شياء كثرية و�أخرجنا من ظروف كان البد من
و�سيلة ما للخروج منها ،و�إذا كان كفاحنا للبحث عن ذاتيتنا وت�صحيح �أو�ضاعنا،
يظهر يف الواقع مبظهر املقاومة لبقايا �أعماله اال�ستعمارية عندنا ،ف�إن ذلك طبيعي؛
لأنه هو الذي �أراد بنا ما نحاول اخلروج منه ،وهو الذي هاجمنا يف عقر دارنا،
واقتلع من وطننا �أ�صو ًال �سامية ما كنا ن�سمح بانتزاعها ،بل هو الذي تغلغل يف
قويا
�أفكارنا حتى طمع يف انتزاع ُر ْوحانيتنا و�إمياننا مبثلنا العليا .ف�إذا كان رد الفعل ًّ
يف نفو�سنا وكانت غايته هي العودة �إىل مقد�ساتنا ،فطبيعي �أن يناله من ذلك قول
�أو فعل وعليه �أن يقدر الأمور قدرها ،ويعرتف لنا بحقنا يف الن�ضال الذاتي من
�أجل انبعاثنا وبقاء ح�ضارتنا.
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ومتى مت انت�صارنا على هذه الآثار الأجنبية يف �أفكارنا ويف نفو�سنا ف�سوف
ن�ؤمن ب�إن�سانيتنا ونعرتف لغرينا وخل�صمنا بالذات بعبقرية �أعماله ولو كانت �ضدنا،
و�سنمد له يدنا للتعاون على خري الإن�سانية ،و�صورتنا غري �صورته ،وذاتيتنا كاملة
اال�ستقالل �أمامه.

َعالقة القانون بالأجانب

القانون انبثاق من فكر اجلماعة
الذين يبحثون يف �أ�صول القانون ي�ؤكدون �أنه انبثق من فكر اجلماعة
حينما احتاجت �إىل ف�صل يف ق�ضاياها .و�سواء كان هذا االنبثاق بوحي �أو مبجرد
اهتداء �إن�ساين ،ف�إنه على كل حال جاء لي�سد حاجة ُم ِل َّحة للجماعة وخرج من
بني اجلماعة ليجيب عن �أ�سئلتها ،فالقانون �إذن ذو عالقة و�شيجة باجلماعة ال
ميكن �أن يكون �إال منها وال يعقل �أن ينقل �إليها عن غريها ،ولهذا كان الر�سل
حينما يبعثون �إىل �أمة ما ُي َكلَّفون يف مقدمة ما ُي َكلَّفون به مبهمة الق�ضاء بني النا�س
لتحقيق العدل والإن�صاف بينهم طب ًقا ملا ي�شعرون به من حاجة وما يرت�ضونه من
حكم .ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙﮚﮛﮊ[يون�س.]47 /
ولهذا الأمر نف�سه اختلفت ال�شرائع يف فروعها ،و�إن اتفقت يف غايتها ،وهي �إقامة
العدل ،ويف �أ�صولها وهي املبادئ العامة التي تدخل يف ما ي�سميه الإ�سالم باملعروف
بني النا�س .قال تعاىل :ﮋﮚ ﮛ ﮜﮝﮞﮊ [املائدة.]48 /
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فال�شريعة �إذن� ،شيء خا�ص باجلماعة التي تطبقها ،وال ميكن �أن متتد منها
�إىل غريها �إال �إذا امتزجت معها يف عقائدها ويف �أ�صول ح�ضارتها ،وقواعد �سلوكها
ف�أ�صبحت على �صورتها؛ ولذلك كان امل�ستعمرون يحاولون خلق امل�ستعمرات
على �صورتهم� ،أي نقل النموذج الأم �إىل الأمة اجلديدة ،وذلك ما ال يت�أتى �إال
بتحول عن النموذج الوطني وهو ما ي�ستوجب املقاومة ويدعو �إىل الكفاح ،وينت�صر
يف النهاية الوطني على غريه.
كيف ن�ش�أت االختيارات الإقليمية للمذاهب الفقهية؟

و�إذا كانت ال�شريعة الإ�سالمية متتاز عن غريها من ال�شرائع بكونها عامة،
فهي تدعو املجتمعات �إىل اعتناقها ال بطريق القوة واال�ستعمار وفر�ض حكم دولة
على �أخرى ..ولكن بطريق الدعوة �إىل الإميان باهلل وبر�سله ومن ثم �إىل الإميان
بال�شريعة كوحي من اهلل لر�سوله ،ومع ذلك فقد تركت لل�شعوب املن�ضوية يف
الإ�سالم بابًا وا�س ًعا تكفي به �شعورها اخلا�ص عن طريق االجتهاد وطريق امل�صلحة
التابعة لظروف الزمان واملكان .ومن هنا تكونت الأعمال املختلفة باختالف
الع�صور والأمكنة ،ومن هنا ن�ش�أت االختيارات الإقليمية للمذاهب الفقهية.
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ال ميكن فر�ض قانون �أجنبي

على �أن لل�شريعة الإ�سالمية طري ًقا ت�صل به �إىل فر�ض نف�سها ،وهي �أو ًال:
وثانيا� :أنها تعتمد على الإميان ،فهي
�صالحيتها لكل زمان ومكان كما �سنبينهً .
ال تخاطب الذين ال ي�ؤمنون باهلل �إ َّال لي�ؤمنوا وكما قال عيا�ض يف كتابه ال�شفاَّ � ،إن
م�ؤلفه ما كتب �إال ملن ي�ؤمن مبحمد كر�سول �صادق.
واملهم �أن القانون ينبثق من اجلماعة وميتزج بنموذجها النف�سي وال ميكن �أن
ينتزع منها انتزا ًعا ويفر�ض عليها قانون �أجنبي عنها فرت�ضاه وتتع�صب له� ،إال �إذا
كانت هي قد فقدت حا�سة وجودها الذاتي و�إميانها مبثلها العليا .نعم قد يوجد منها
نظرا ال�ستفادتهم منه �أو لأنهم مل يعرفوا غريه �أو
�أفراد يتع�صبون لأي و�ضع جديد ً
ملجرد بالدتهم التي تدفعهم �إىل الن�ضال يف �سبيل ق�ضية غري ق�ضيتهم.
وال�شريعة الإ�سالمية بالن�سبة للمغرب ،امتزجت بكيانه ،وانبثقت من �إميانه
ب�أنها وحي من اهلل من جهة ،ومن تبنيها لكثري من �أعرافه وتقاليده التي مل ير
�صميما ،وهي يف
مغربيا ً
فكرا ًّ
الإ�سالم فيها ما يختلف عن مقا�صده ،و�أ�صبحت متثل ً
مظهرها املالكي املغربي متثل مدر�سة خا�صة فيها من االختيارات واال�ستح�سانات
واعتماد امل�صلحة ما يجعلها قابلة لأن تثبت وت�ستمر.
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مفهوم الوطن

ثم �إن وطننا مل يحدث له �أن كفر باهلل  -عياذًا باهلل  -وارتد عن الإ�سالم
وتخلى عن �شريعته باختيار منه �أو با�ضطرار ،ف�إميانه باهلل ما يزال را�سخ الدعائم ثابت
الأركان ،و�إميانه ب�أن حمم ًدا ر�سول اهلل وا�ضح املعامل بينِّ املرا�سم ،و�أن م�ساجدنا
واحلمد اهلل ما تزال عامرة بامل�صلني وقلوبنا ما تزال خا�شعة لذكر اهلل ،و�أعيادنا
حافلة لتقدي�س اهلل ومتجيد ر�سله ،وحجاجنا امليامني يتناف�سون يف الو�صول �إىل
البيت احلرام و�أداء منا�سك �إبراهيم ،وي�ستقبلهم ال�شعب بعد عودتهم ا�ستقبال
الفاحتني.
ودولتنا ما تزال تقول �إ َّنها دولة م�سلمة ،ود�ستورها يعترب الإ�سالم دينها
الر�سمي ،ورئي�س الدولة ما يزال يحمل لقب �إمارة امل�ؤمنني ،واملُ ُثل العليا التي
يعمل لها �أحزابنا حتى الذين يريدون الثورة منهم ال تخرج يف ما ن�سمعه منهم
عربي و�إ�سالمي.
�أو يعلنونه يف �أوراقهم الر�سمية عن الرغبة يف بناء الوطن كوطنٍ ٍّ
حقيقة � َّإن منهم من يهتم قبل كل �شيء بق�ضايا االقت�صاد واملالية ومنهم من يهتم
خطرا يف
بذلك وبغريه ،ولكن على �أ�سا�س �أنهم ال ي�شعرون ب�أن على الإ�سالم ً
البالد ،وهم يظنون �أن ق�ضية الدين غري مو�ضوعة يف املغرب ،و�إمنا املو�ضوع هو �أمر
ال�سيا�سة العامة و�أمر رفع امل�ستوى.
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على كل حال ،هم ك�سائر �أفراد الأمة املغربية متم�سكون بعقيدة الإ�سالم
وب�أخالقه وطريقة حياته.
و�إذا �أردنا �أن نت�أكد من ذلك� ،أو �أراد �أحد ممن يقر�أ هذه ال�سطور من �أي
فئة مغربية كان َ -ه ْب ٌه من ال�شيوعيني �أو الفو�ضويني �إذا كان يوجد يف وطننا من
هم على هذا املذهب الأخري � -أن يت�أكد من �صدق هذا القول ،فليت�صور �أن
ن�صرانيا �أو
املغرب  -ال قدر اهلل  -مل يعد ً
م�سلما ،وقع له ما وقع للأندل�س ف�أ�صبح ًّ
نهائيا ،ماذا �سيكون �شعور هذا املواطن بذلك؟ هل يعتربه وطنه كما يعتربه
�أحلد ًّ
اليوم؟ �أم �سيحاول �إنقاذه بقدر امل�ستطاع ف�إن مل يجد القدرة على ذلك خرج عنه
�إىل بالد �أخرى ما تزال حمافظة على قيم الإ�سالم ومبادئه؟
�أنا �أعتقد �أن �أي مغربي ي�س�أل نف�سه هذا ال�س�ؤال وي�صغي �إىل قلبه �سيجد
وا�ضحا ،وهو �أننا ال نت�صور املغرب �إال كوطن عربي �إ�سالمي ،مهما كانت
اجلواب ً
رغبتنا يف النظام االقت�صادي �أو االجتماعي الذي نريده.
والدليل على ذلك �أنني واحد من �إحدى الأ�سر التي عا�شت �سبعة قرون يف
الأندل�س امل�سلمة وهاجرنا منها حينما تغلبت الن�صرانية عليها ومنعت �أ�سالفنا من
�إعالن ديانتهم و�إقامة �شعائرها ،وها هي ذي قرون �أخرى قد م�ضت علينا ونحن يف
املغرب نح�س فيها بنوع من ال�شوق �إىل ذلك املا�ضي الزاهر يف الأندل�س ،ونتمنى
بكل �إخال�ص لو �أنقذ اهلل تلك الديار مما �أ�صابها ،ولكننا ال نعترب �أب ًدا الأندل�س
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وط ًنا لنا ،و�إمنا نعترب املغرب وطننا ك�أننا مل ننحدر �إليه من غريه؛ لأنه الذي يحقق
لنا مدلول هذه الآية القر�آنية :ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ [احل�شر ،]9/ففي
املغرب فقط جند متبو�أنا يف الأر�ض ويف الإميان.
ومعنى هذا �أن الوطن لي�س هو الأر�ض وحدها ،ولكنه الأر�ض وما فوقها،
وما يعي�ش فيها من �شعب ومن عقيدة ومن �شرائع ومناهج للحياة .املجموع الذي
يكون النموذج الذاتي للوطن والذي يخلق املواطن على �صورته ،هذا املواطن
الذي ي�سهل �أن يت�آخى مع النماذج املماثلة له وميتزج معها ،ولكن من ال�صعب
عليه �أن يعي�ش يف جو خارج عنها �أو يندمج فيما هو يكون من مناذج مناق�ضة لها.
امتحان خطري يف  16مايو 1930م «الظهري الرببري»

و�إذا �أردنا �أن نديل بحجة �أخرى على ما نقول ،فما علينا �إال �أن نرجع
القهقرى �إىل  16ماي �سنة 1930م ،فهذا اليوم بالذات و�ضع النموذج املغربي يف
امتحان خطري؛ ذلك �أن احلماية الفرن�سية ا�ست�صدرت فيه الظهري الرببري الذي
يق�ضي ب�إقفال املحاكم ال�شرعية يف الأرا�ضي التي �سموها بربرية� ،أي باقتطاع
جزء مهم من �أرا�ضي املغرب من دائرة اخت�صا�ص املحاكم ال�شرعية �أو ال�شريعة
الإ�سالمية .ومل يزعم القانون املذكور ب�أنه فعل هذا لفائدة املحاكم الفرن�سية �أو
القوانني الفرن�سية �إال فيما يخ�ص الف�صل ال�ساد�س املتعلق باجلرائم القائمة يف
تلك املنطقة فقد جعلها من اخت�صا�ص املحاكم الفرن�سية ،و�إمنا فعل ذلك لفائدة
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�أعراف ال ميكن �إنكار وجود بع�ضها من قبل �إىل جانب املحاكم ال�شرعية ،واعتماد
النا�س عليها ما دامت اخل�صومة مل ت�صل �إىل الق�ضاء .ومع ذلك فقد ُع ِل َم هذا
اليوم تاريخ االنطالق الوطني دفا ًعا عن ال�شريعة الإ�سالمية وعن وحدة البالد
الدينية.
هل كانت هذه الوثبة جمرد انطالقة �سيا�سية وطنية؟
�إنها كذلك .ولكنها �أكرث من ذلك انطالقة م�ؤمنني للدفاع عن اخلطر
املحدق ب�شريعة الإ�سالم يف �أر�ض الإ�سالم ومن �أجانب ال يكتمون �أنهم يتخذون
التن�صري و�سيلة للتجني�س!
لو كان الظهري الرببري �ضم املغاربة قاطبة �إىل التحاكم للمحاكم الفرن�سية
وقامت مع ذلك �ضجة كالتي قامت منذ  16ماي �سنة 1930م لالحتجاج على
ما فعلته ال�سلطة ،لأمكن ملن �شاء �أن يت�أول احلركة على �أنها وعي وطني باعثه
التحرر من محَ َ اكم ق�ضاتها �أجانب ولغتها �أجنبية .ولكن الواقع بعك�س ذلك،
ف�إن الت�صرف الذي قامت به احلماية مل يزد على �أن حول املغاربة من قانون
�إ�سالمي مغربي �إىل قانون عريف مغربي وبذلك و�ضع النموذج الوطني املغربي يف
االمتحان ،فكانت النتيجة �أن ال�شعب كله يرف�ض �أعرافه التي يعتربها بقايا ما�ض
ما زال يحمل خطيئته ،ولكنه ال يقبل �أن ي�صبح هو وحده املتحكم يف الق�ضاء
وعلى ح�ساب املحاكم ال�شرعية وعلى ح�ساب ال�شريعة الإ�سالمية.
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انتفا�ضة �إ�سالمية مغربية

احتجاجا على الظهري الرببري خا�صة بالعرب
ومل تكن احلركة التي قامت
ً
�أو ب�سكان املدن ،فبمجرد ما ف�ضح ال�شباب املغربي املثقف بحكم اطالعه على
الظهري وعلى مغزاة الأمر ،ودعا النا�س لاللتجاء �إىل امل�ساجد لقراءة اللطيف،
�سرى اخلرب يف القبائل الرببرية و�أخذت الوفود من زمور وزايان و�آيت يو�سى
وغريها من املناطق التي كان يهمها الأمر تتوارد على الرباط لالحتجاج و�إعالن
ا�ستنكارها لذلك الظهري ومطالبتها ب�إعادة فتح املحاكم ال�شرعية والعودة �إىل
ال�شريعة الإ�سالمية.
تلقائيا� ،أن التخلي عن ال�شريعة يعني االرتداد؛
لقد اعترب ال�شعب نف�سه ًّ
ولذلك �أخذ يعلن �إ�سالمه وتوبته ويطلب اللطف من اهلل العلي القدير و�أن
يحفظ له الوحدة الدينية التي يهددها �إحداث حماكم ال تطبق �أحكام ال�شرع
الإ�سالمي.
ه�ؤالء نحن املغاربة ،لي�س غرينا الذين ثاروا على الظهري الرببري ،نحن
الذين كافحنا وا�ستمتنا لإزالة الدولة التي �أرادت �أن متنعنا من الأخذ بال�شريعة
وتت�آمر علينا ق�صد فر�ض قوانينها علينا.
ع�ص َب الفرن�سيني �ضد
� َّإن ثورتنا من �أجل ال�شريعة هي التي �أنقذتنا ،و� َّإن َت ُّ
مطالبنا هو الذي عجل انق�ضاء وجودهم يف بالدنا ،لقد كانوا مرنني فيما يرجع

35

عَ القة القانون بالأجانب

35

للجانب ال�سيا�سي فلم يت�أخروا عن ن�سخ الف�صل ال�ساد�س من الظهري الرببري،
ومل يلحقوا الرببر �إىل املحكمة الفرن�سية يف ما يخ�ص اجلنايات الواقعة يف منطقة
الظهري .ولكن مل يقبلوا �أب ًدا �أن يرتاجعوا يف ما رموا �إليه من �إلغاء املحاكم
ال�شرعية؛ ل َّأن الروح ال�صليبية التي �أملت ال�سيا�سة الرببرية مل تقبل الرتاجع يف
املو�ضوع .ولقد قال يل �صحايف فرن�سي وقد خرجنا من قراءة اللطيف اليومي يف
ذلك الوقت يف القرويني ،قال يل :ميكنكم �أن تت�أكدوا �أن احلكومة الفرن�سية ال
ترتاجع يف �سيا�ستها ،ولكن �إذا ثبتم يف مواقفكم هذه ،ف�ستدركون اال�ستقالل.
وكذلك كان .ف�إن التع�صب ال�صليبـي الذي ميثله قولهم � َّإن ما �أخذه
ال�صليب ال يرد �إىل الهالل ،بقي عام ًال عمله يف نف�س امل�ستعمرين الفرن�سيني،
حتى ا�ضطرهم الكفاح الوطني �إىل االعرتاف با�ستقالل املغرب ،وحينذاك فقط
وقع ن�سخ الظهري الرببري.
�إن هذه الأ�شياء لي�ست �صدفًا ،ولكنها ظواهر اجتماعية تدل على �أن
ال�شعب املغربي �شعب م�ؤمن متم�سك بدينه وب�شريعته و�إنه قد ي�ضلل �أحيانًا،
ولكن �إذا انتبه ،و�إذا وجد من يذكره باحلقيقة ،ف�إ َّن ُه ال يت�أخر عن الكفاح من �أجل
وجوده الذاتي وحتقيق م�صريه الإ�سالمي.

َ
العقيدة واجل َماعة

اتفاق النا�س على ما يتعارفون عليه
�صحيحا  -وهو كذلك  -ف�إن الإن�سان
و�إذا كان ما يقوله االجتماعيون
ً
مدين بطبعه ،حمتاج بع�ضه �إىل بع�ض ،م�ستمد حياته من حياة الآخرين .وهذا
التعاي�ش ال ميكن �أن يكون بغري توافق على �أ�س�س عامة ت�صبح عرفًا ثم تتحول
�إىل قانون ،وي�أتي الدين في�ؤكد بع�ضها وي�صلح الباقي .فاخللية الأوىل للأ�سرة ال
تدوم �إال على �أ�سا�س حاجة الرجل �إىل املر�أة ،وحاجتهما م ًعا �إىل �إجناب �أوالد
وقيام احرتام متبادل بني �أركان الأ�سرة وبني �أبنائها ،وقيام خ�صائ�ص تنفرد بها
كل �أ�سرة ،ويجب على الباقني تقدي�سها وعدم امل�سا�س بها .ومن هنا يتكون خلق
العائلة ،ويظهر من �أعمالها ما هو حالل وما هو حرام.
ولكل �أمة يف العامل عائلة ،ولكل جمتمع خلق هذه العائلة ،منه ما هو من
قبيل التعارف �أي اتفاق النا�س عليه يف �أجيال متعاقبة ،ومنه ما هو من قبيل
الدين يطبع امل�ؤمنني به بطابعه اخلا�ص و�صبغته التي ال متحى.
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و�سواء كان ذلك من قبيل التوافق االجتماعي �أو كان من قبيل الدين،
جزءا منه .فحرمة العائلة وخلقها
جزءا من العقيدة �أو ت�صبح العقيدة ً
ف�إنه ي�صبح ً
ال ميكن اعتباره جمرد عرف جار يف جماعة ما ،بل �إنه �شيء قد�سي ،يعترب اخلروج
عنه خرقًا للدين وارتكابًا للجرمية �إزاء املجتمع ،فالبدائيون يعتقدون �أن خرق خلق
العائلة ي�ؤدي �إىل �سقوط �صواعق من ال�سماء ،واملتمدينون يعتقدون �أنهم �إذا فعلوا
ذلك �أ�ضروا باملجتمع ،وفككوا �أو�صاله ،وحلوا عرى روابطه التي هي �سر وجوده،
م�سا�سا
واملتدينون من ه�ؤالء و�أولئك يعتقدون �أن يف املخالفة ملا نظمته ال�شرائع ً
وتعر�ضا لغ�ضب اهلل يف الدنيا ويف الآخرة.
بالإميان ً
وهكذا ميكننا �أن نقول يف �ش�ؤون املعامالت من بيع و�شراء و�أخذ وعطاء،
كل ذلك يبنى على �أ�سا�س من اخللق املتعارف عليه �أو املوحى به ،وكله يعني
اعرتاف كل واحد باحلاجة لأخيه ،و�إميانه ب�ضرورة الت�ضامن معه وتعدي الواحد
على الآخر ي�ؤدي �إىل خراب اجلماعة وف�ساد العالقات بينها ،وذلك �إما بلعنة من
اهلل �أو مب�سببات نا�شئة عن �أ�سباب اجتماعية ،فالكل ي�ؤمن ب�ضرورة املحافظة على
م�سا�سا بالروابط
قوانني املعاملة ونوامي�س ال�سلوك ،والكل يعترب اخلروج عن ذلك ً
ومنتهيا �إىل الفو�ضى والإ�ضرار باجلميع.
وم�ضرا باحلقوق العامة
ً
الإن�سانية ًّ
أي�ضا ،ال يختلف البدائي عن املتمدين وال املتدين عن امللحد،
ويف اجلرائم � ً
إ�ضرارا ب�أمنهم و�سالمة وجودهم ،وطيب حياتهم،
يف كونها �إ�ساءة للنا�س كلهم و� ً
و� َّإن الت�ضامن الإن�ساين يق�ضي بال�ضرب على يد املجرم و�إيقافه عند حده.
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دائما �أف�ضل من ترك النا�س يجدون
وتنظيم العقوبة وا�ستيفا�ؤها اعترب ً
وراء الث�أر وينتقمون لأنف�سهم ولأقربائهم ،واملثل العربي الذي يقول يف اجلاهلية:
«القتل �أنفى للقتل» ،هو الذي ي�ؤكده القر�آن يف قوله :ﭽﯔﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙﭼ [البقرة ،]179 /وهو الذي يتحدث به القر�آن عن التوراة ﭽﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ [املائدة.]32 /
وكذلك �أمر املعاملة بني ال�شعوب وبني اجلماعات ال يختلف عن �أمر
املعامالت بني الأفراد والأ�سر ،يخ�ضع الكل لفكرة الت�ضامن و�ضرورة ال�سالم
الدائم والتعاون خلري الإن�سانية كلها.
ومن هذه التوافقات االجتماعية التي ال يهمنا �أن نبحث عن م�صدرها
التقاء بني جميع الأجيال والع�صور والأجنا�س
ن�ستطيع �أن ن�ستخل�ص فقط ً
واجلماعات الب�شرية واملعتقدات ،وهذه النقط هي التي ي�سميها الإ�سالم باملعروف،
وعك�سها هو الذي ي�سميه باملنكر ،وقد ُج ِعل امل�سلمون خري �أمة لأنهم ي�أمرون
باملعروف وينهون عن املنكر ،فهم ال يدعون النا�س ل�شيء مل يكونوا قد اعرتفوا به
من قبل ،و�صدقوا مبا فيه من ح�سنى ،وهم ال يطلبون من الب�شرية �أن تتحد على
جما يف الأوراق� ،إمنا
ُم ُثل غيبية ال وجود لها �أو ما تزال خيا ًال يف الذهن �أو برنا ً
يطلبون منهم �أن يرجعوا �إىل �أنف�سهم و�إىل ما وقر فيها من �إميان باملعروف عندهم
وب�ضرورة �إقراره واملنكر لديهم و�ضرورة ا�ستبعاده ،فالقيم الإن�سانية من عدل
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و�إح�سان وحمبة و�إخاء وت�ضامن وتعاون ودرء للمكاره وحماية للأنف�س والأموال،
كل هذه معروفة للجميع ال ميكن لأحد �أن ينكرها وهي �أ�سا�س كل فل�سفة وكل
اعتقاد ،وهي جزء من كل عقيدة ممكنة ،و�أثرها يف كل قانون ال ميكن �أن يزول.
فاجلماعات �إذن كيفما كانت البد �أن تلتقي يف القليل �أو الكثري مع هذه
�صور وجوده بدونها.
النقط التي يف عقيدة الإن�سان ويف فطرته وال ميكن �أن ُي َت َّ
البد من عقيدة

وبقدر ما تلتقي اجلماعة بهذه النقط الفطرية بقدر ما تكون �إن�سانيتها كاملة
وح�ضارتها متينة ،وهي ال تكون كذلك �إال �إذا كانت قد �آمنت ب�إحدى الديانات
ال�سماوية التي ترتفع بها �إىل حظرية الر�شد الديني الذي ما كان لها وال لغريها �أن
ت�صل �إليه بدون م�ساعدة ال�سماء ،بدون الر�سالة التي تهديها �إىل احلق ،وتهذب
طبعها وتعينها على العمل بقواعد الفطرة يف �شكل من الطاعة املنظمة وال�سلوك
امل�ستقيم ،وال�صوفية امل�ضيئة ،والإميان املتعقل.
فالعقيدة �إذن ،هي منتهى ما ت�صل �إليه اجلماعة حلفظ كيانها ،وحتقق �أهدافها
الفطرية يف قيام حياة اجتماعية منتظمة ،متحركة ودائمة .وما دامت العقيدة ف� َّإن
اجلماعة تدوم ،ف�إذا زالت ،ف�إن تلك اجلماعة تنحل وينقر�ض وجودها.
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و�أنت �إذا تتبعت التاريخ الإن�ساين ،مل جتد عام ًال من عوامل الفناء يف الأمم
ويف اجلماعات �إال وهو نا�شئ عن �ضعف العقيدة �أو زوالها ،وقد تعي�ش املجتمعات
بالعقائد اخلرافية ،وقد تعي�ش بال�صادق من العقيدة ،ولكنها ال ميكن �أن تعي�ش
بدون اعتقاد ،بل � َّإن احل�ضارات احلقيقية ال ميكنها �أن ت�سري بغري دين وطاعة ثابتة.
ولقد بني ال�سيد جمال الدين الأفغاين يف كتابه الر ّد على الني�شريني ،هذه
احلقيقة ودعمها بتتبع التاريخ احل�ضاري لليونانيني وللرومانيني وال�صينيني والهنود
والعرب وغريهم من ال�شعوب الذين ارتقوا ثم انحطوا ب�سبب �ضعف عقيدتهم
و�ضعف مت�سكهم بالدين الذي انتحلوه.
وقد َبينَّ َ كذلك الفيل�سوف فرود �أثر اخلرافة يف حفظ املجتمعات وحمايتها
ويف حتقيق ن�صيب من العدالة يف ال�شعوب البدائية.
و�إذا كان املجتمع يخلق العقيدة �أحيانًا ،وال �سيما بالن�سبة لل�شعوب البدائية،
ف�إن العقيدة الدينية هي التي خلقت املجتمعات الراقية ب�صبغتها و�صبغتها العميقة
جزءا من املجتمع الذي �آمن بها ،و�أ�ضفت عليه من �آثارها ما
وبذلك فقد �أ�صبحت ً
ال ميكن �أن تثبت العقيدة �إذا زال من وجودها.
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حماولة امل�ستعمرين �إ�ضعاف عقيدة امل�سلمني

فالتحويل الذي جرب امل�ستعمرون عمله يف م�ستعمراتهم ،والذي مل
يتوجه للعقيدة نف�سها مبا�شرة ولكنه توجه لبع�ض الظواهر االجتماعية التي ال
ميكن �أن تكون �سابقة عن العقيدة يف مثل �شعوبنا ،وذلك كنظام الأ�سرة وال�سلوك
االجتماعي للأفراد واجلماعات ،وتغيري القوانني مل يق�صد منه �إال �إ�ضعاف
العقيدة التي بني عليها املجتمع ،لي�سهل حتويله من منوذجه الإ�سالمي الأ�صلي
�إىل منوذج غربي على �صورة امل�ستعمر الفرن�سي �أو الإ�سباين بالن�سبة �إلينا.
و�إذا كان ابن خلدون قد َت َن َّبه �إىل �أن املغلوب مولع بتقليد الغالب؛ لأنه يظن
يف تقاليده �سر غلبته ،ف�إن امل�ستعمرين قد عملوا على ت�شجيع املغلوب ليقلدهم ال
فيما هو من قبيل العلم والتنظيم اللذين ال ي�ضر اقتبا�سهما من �أي كان ،ولكن
فيما هو من قبيل التقاليد املتناق�ضة مع طريقة حياتنا و�أ�ساليب عي�شنا ،والتي �إذا
بحثت عن �أ�صلها جتدها ولو كانت انحرفت من �أ�صل م�سيحي �أو �إ�سرائيلي �أو من
الوثنية التي كانت يف �أوروبا قبل امل�سيحية واليهودية ،ومل ي�شجع امل�ستعمرون
الأهايل على هذا النوع من التقليد لأنهم يرجون من ورائه نهو�ض الأهلي وتقدمه،
ولكن ليخلقوا يف فكره وعقيدته مرونة وا�ستعدا ًدا لتقبل الإيحاء الذي ي�سهل
لت�سربات اال�ستعمار الفكري الأجنبي.
معه ا�ستقرار ُّ
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قويا ،و�إذا كان عاملًا ،وهذه ق�ضايا
ف�إذا كان الأجنبي متمدي ًنا ،و�إذا كان ًّ
ُم َ�سلَّمة .و�إذا كنت �أ�ستحلي تقاليده و�أطمئن �إىل خمالطته ،ف�أي مانع من �أن �أفكر
على غراره و�أنظر �إىل ما يقوله ك�شيء مدرو�س مبا له من العلم واحل�ضارة وما �أعطتاه
من القوة ،و�إذا كان ي�ستطيع هذه الأفكار وي�ستطيع التعبري عنها ،فال �شك � َّأن لغته
�أقوى و�أقدر على �أن متتلئ مبا ال ت�ستطيع لغتي �أن تعرب عنه �أو ت�ؤديه.
�صراع ...

تلكم هي الغاية التي كان يق�صدها الأجنبي من ن�شر ح�ضارته وتقاليده
بيننا ،ولكن منوذجنا الوطني الإ�سالمي ،مل يخ�ضع كل هذا اخل�ضوع ومل يقبل
�أن يخنع �إزاء ذلك التحدي ،ولكنه دخل يف ال�صراع فوجدت العقيدة دعامتها،
و�أخذت تلهمنا ما ينبغي �أن ن�أخذ وما ينبغي �أن ندع ،وهكذا �أ�صبح منوذجنا
ي�صارع النموذج الأجنبي مبا يف ذلك كله من ح�ضارة وعلم و�أ�ساليب يف احلكم
ويف احلياة ،و�أ�صبح منوذجنا ال يوافق على اقتبا�س �إال �إذا كان متف ًقا مع مقيا�س
العقيدة ،وهذا ال�صراع الدائم الذي ال ينتظر انتها�ؤه لأمد قريب هو االنت�صار الأول
الذي ح�صلت عليه عقيدتنا على التحويل الذي جربت ال�سلطات اال�ستعمارية
القيام به يف جمتمعنا.

ِّ
وعمل
الدين َعقيدة َ

حقيقة الإميان
مو�ضحا كل هذه املعاين ،فلم يعترب الإميان يف االعتقاد
وقد جاء الإ�سالم
ً
املجرد ،ولكنه اعتربه يف الإميان باجلنان ،والنطق بالل�سان والعمل بالأركان ،كما
يعرب فقها�ؤنا ،ول�سنا نريد من هذا �أن نتحدث عن جناة امل�ؤمن العا�صي �أو عدمها.
ال�س ِّنيني معروفة يف ذلك ،ولكن غر�ضنا �أن نبني كون الإ�سالم ال يطلب
فعقيدة ُّ
منا االكتفاء بالعقيدة بل يفر�ض علينا عدم هذا االكتفاء ،ويعترب العمل الذي
قائما
يتبعه الإن�سان ثمرة العتقاده وعالمة عليه ،ف�إذا كان �إميانه ًّ
قويا فالبد �أن يكون ً
مراقبا هلل يف ت�صرفاته املتنوعة ،و�إذا كان �إميانه �ضعي ًفا ف� َّإن طاعته
بواجباته الدينية ً
كذلك ت�صبح �ضعيفة.

46

دفاعٌ عن ال�شريعة
46

العمل م�صداق الإميان

و�شر
وقد َبينَّ َ القر�آن �أن الإن�سان يلقى نتيجة عمله ،و� َّأن ما يقوم به من خري ّ
ي�سو ّد
يظهر يف قلبه ،ثم ما يزال يرتاكم حتى ي�ضيء القلب �إن كان العمل �صا ًحلا �أو َ
�إذا كان �سي ًئا .و�إظالم القلب امنحاء الإميان ،و�إنارته تعني قوة الإميان ﮋﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾ
والران
ﭿﮀﮁﮂ .ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ [املطففنيَّ ،]15 - 14 /
ذنبا،
�شرحه النبي  ب�أنه النكتة ال�سوداء التي تنكت يف قلب امل�ؤمن �إذا ارتكب ً
ف�إذا هو تاب وا�ستغفر امنحت ،و�إن هو ا�ستمر يف ذنبه ان�ضافت �إليها نكتة �أخرى،
الران الذي
ثم ال تزال تنمو و َت ْق َوى حتى َ
ي�سو َّد القلب .قال عليه ال�سالم :فذلك َّ
ذكره اهلل يف كتابهَ .وبينَّ القر�آن كذلك طريقة التزكية للنف�س و�سبيل َت ْد ِ�س َي ِتها(((،
وذلك كله عن العمل ،فال�صالح يزكي النف�س وال�سيئ يد�سيها.
كل هذا يبني لنا �أن الإميان قول وفعل واعتقاد ،والواقع �أنها �أ�شياء ممتزجة
مع بع�ضها ،بحيث ال يت�صور الإميان احلقيقي �إال �إذا عرب عنه الإن�سان وعمل به يف
جميع �أحواله.

((( تد�سيتها� :إنقا�صها و�إخفا�ؤها و�إخمالها بالفجور.

الدِّ ين عقيدة وعمل
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ملاذا حارب �أبو بكر املرتدين؟

�صحيحا يف الأفراد ،فكيف يقبل غريه يف اجلماعات ويف
و�إذا كان هذا
ً
ال�شعوب ،فهل تت�صور �أمة تزعم الإميان والإ�سالم ،ثم تعلن الكفر �أو تعمل
مبرا�سيم الإحلاد؟ �إذا كانت هنالك �أمة على هذه ال�صفة فهي ال تعترب �أمة �إ�سالم،
و�أر�ضها ال تعد دار �إ�سالم ،بل جتب حماربتها ،طب ًقا ملا فعله �سيدنا �أبو بكر مع
املرتدين الذين مل يعلنوا كفرهم باهلل وال مبحمد و�إمنا قالوا �إن الزكاة فر�ضت علينا
يف زمن الر�سول ،فما بال �أبي بكر؟ �أي �إنهم �آمنوا ببع�ض الكتاب وكفروا ببع�ض.
فوقع �إجماع ال�صحابة على قتالهم واعتبارهم مرتدين ،وما كان لهم �أن يعتربوهم
م�ؤمنني حتى ي�صلوا ويزكوا وي�ؤدوا كل الفرائ�ض.
الدين واحلياة

فمفهوم الإميان عند امل�سلمني لي�س هو االعتقاد الباطني ،ولكنه ما ي�شمل
ذلك وما ي�شمل الت�صرفات والأعمال ،ومن اال�ستعمار الفكري �أن نت�صور غري
هذا� ،أو نقول� :إن الدين م�س�ألة �شخ�صية� ،أما احلياة فهي �أمور لنا ن�سري فيها وفق
�إرادتنا وطب ًقا الختياراتنا.
نعم �إن من حقنا �أن نختار ولكن يف دائرة الدين ومبقايي�سه التي ال ميكننا
�أن نخرج عنها �إ َّال �إذا قررنا مع �أنف�سنا التخلي عن عقيدة الإ�سالم والتدين به ،فال
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ينبغي �أن نخطئ فالدين الإ�سالمي لي�س دين نظر وخيال ،و�إاله امل�سلمني لي�س
�إاله اليونان الذي كان يعترب تعطله �سر قدا�سته ،ولكنه الإاله الآمر الناهي الفاعل.
ونحن املكلفون بتطبيق �أوامره ونواهيه ،هو كذلك لأنه �إاله ونحن مكلفون لأننا
خلفا�ؤه من خلقه يف هذه الأر�ض.
ف�إمياننا باهلل يت�ضمن �إمياننا ب�أنه الرب املدبر للكائنات امل�ستحق للعبادة الآمر
بها ،و�إمياننا ب�أنه خالق مدبر يت�ضمن �إمياننا ب�أننا خملوقون ومكلفون ،ومعنى ذلك �أننا
بع�ض �أ�سبابه يف ت�سيري الوجود طب ًقا لإرادته التي عرب عنها ب�أننا يف كتبه ال�سماوية
وعلى �أل�سنة ر�سله ،وال �سيما خامتهم حممد بن عبد اهلل.

زء مِ ن ِّ
الدين
القانون ُج ٌ

مفهوم الدين يف الفكر الإ�سالمي

و�إذا كانت الأعمال جزء من العقيدة ،هي التي تعطيها �صفتها من ِح ِّل َّية �أو
حرمة ،و�إذا كان القانون هو الذي ينظم �أعمال اجلماعة ويحميها ف�إن القانون بناء
على ذلك جزء ال يتجز�أ من الدين ،من العقيدة ومن �آثارها.
ومفهوم الدين يف الفكر الإ�سالمي ،ال ينطبق �إال على جمموع العقيدة
وخارجيا �إال بت�صور
والعمل والقانون والدولة واحلكومة� ،أي ال يتم ت�صورها ذه ًنا
ًّ
كل مظاهر الن�شاط الإن�ساين يف الفرد ويف اجلماعة.
عقيدة و�شريعة

على �أننا نعتقد �أن جميع الديانات ال�سماوية مل تكتف بتعليم وجود اهلل
والإميان به وب�صفاته العليا فح�سب ،بل اهتمت كذلك بتبليغ �أوامر اهلل ونواهيه
خللقه ،و�إمنا كانت �شرائعها على قدر حاجة الب�شر �إليها� ،أي على ن�سبة مبلغها من
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الر�شد واال�ستعداد لقبول ما يوحى �إليها ،وال �شك �أن ال�شريعة الإ�سالمية جاءت
بالر�شد الديني للب�شرية؛ لأنها وافقت مبلغ العناية من منو الفكر الإن�ساين.
واحلقيقة � َّأن الدين بد�أ ينزل من عهد النبوة الأوىل ،وما زال الر�سل
ي�ؤكدونه ،وي�صدقون ما �سبقهم ،ويبدون حاجة �أممهم حتى بعث اهلل حمم ًدا ف�أمت به
الدين و�أنزل عليه يف نهايته ر�سالته ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ [املائدة.]3 /
�صحيحا �أن امل�سيحية مث ًال جمرد روحانيات وعقائد و�أخالق وال
ولي�س
ً
�شريعة لها ،ف�إن امل�سيح  مل ي�أت ح ًّقا ب�شريعة جديدة ولكنه جاء م�صدقًا
ملا بني يديه من التوارة و�أوجب على �أتباعه � ْأن ي�سريوا مبقت�ضى قوانينها ،ف�شريعة
مو�سى هي �شريعته �إال ما �أدخله من �إ�صالح يف �ش�ؤون العائلة.
وال �شك �أن امل�سيحي احلق ال يكون كذلك �إال �إذا كان �إميانه مطاب ًقا لعقيدة
املو�س َّوية التي �أ�صبحت
عي�سى ،وكان ي�سري يف �أعماله ومعامالته مبقت�ضى ال�شريعة َ
بعد حتمل ا�سم احلق القانوين تق�ضي مب�ضمونه الكني�سة ،وكذلك اليهودي ال
يكون م�ؤم ًنا كامل الإميان يف ديانته �إال �إذا اتبع �إميانه مبا جاء به من مو�سى امتثاله
يف �أعماله ومعاملته ملقت�ضيات التوراة وما احتوته كتبهم ال�شرعية.
أمورا باحلكم بني النا�س بالق�سط وال ي�شطط،
وقد كان داود عليه ال�سالم م� ً
والق�سط هو ما نزل عليه من �شريعة تتفق مع روح العدل الإالهي.
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فالديانات �إذن كلها عقيدة و�شريعة ،وال�شريعة منها ما هو خا�ص بالتعبديات
ومنها ما يرجع للحكم والق�ضاء ،ومنها ما هو خا�ص بالأخالق التي ال حتتاج يف
ن�شرها �إىل م�ؤيدات دنيوية �أي �سلطة حتميها.
والإ�سالم ب�صفة خا�صة جاء م�صدقًا للكتب ال�سماوية ال�سابقة ،وجمد ًدا
ومتمما له ،ولكن نظرته �شاملة لكل جوانب احلياة ،فعنايته ب�إقرار الإالهيات
للدين ً
يف النفو�س هي عنايته ب�إقرار العمل ال�صالح والتقوى يف ال�سلوك ،واهتمامه بحياة
الفرد هو اهتمامه بحياة اجلماعة ،وحمايته بحقوق الأفراد هي حمايته حلقوق الأمم
وال�شعوب.
والوحي الذي نزل على حممد  معظمه يف القر�آن الكرمي ،فهو امل�صدر
الأ�سا�سي ملعرفة مبادئ الإ�سالم عقائده و�أخالقه و�شريعته ،وال ميكن �أن يف�صل
جانب من هذه اجلوانب الثالثة عن بع�ضها ،وال يعترب الإ�سالم كام ًال �إال �إذا
حتققت �أجزا�ؤه� ،إال �إذا كان الإميان باهلل �آخذًا مقره يف العقل والقلب والروح ،و�إال
جاريا مبقت�ضى ذلك الإميان وطب ًقا لتعاليمه ،و�إال �إذا كان
�إذا كان العمل ال�صالح ً
ال�سلوك اخلا�ص خا�ض ًعا خللق القر�آن يف ر�ضاه ويف غ�ضبه.
والعقيدة املطلوبة لي�ست غري ما جاءت به الر�سل من قبل وهي التي
دعا �إليها القر�آن اجلميع يف قوله ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ﮂﮊ [�آل عمران.]64 /
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فهي يف توحيد اهلل وعدم ال�شرك به ال يف �أُلوهيته وال يف ربوبيته ،وعدم
تقدي�س الب�شر �إىل درجة ت�أليههم عن �سبيل االعتقاد فيهم و�إعطائهم من القد�سية
ما ال ميكن �أن ينالها ب�شر� ،أو عن �سبيل اخلنوع لهم يف الأحكام وطاعتهم فيما
مل ي�أذن به اهلل ،ومن هنا نرى �أن الإميان باهلل وحده ال �شريك له ،يحرر الإن�سان
من كل عبودية ،ومينع امل�سلم من اخل�ضوع لغريه ،كما مينع املجتمع الإ�سالمي من
قيام حاكم م�ستبد يعترب نف�سه فرعونًا معبو ًدا ،وحينما ي�ؤمن امل�سلم باهلل يلتزم قبل
كل �شيء بعدم اخل�ضوع لإاله غري اهلل ومن ذلك بعدم ال�سماح بقيام حكم يف
الأر�ض على غرار فرعون ومنرود.
و�أما ال�شريعة فهي الطاعة التي �أمرنا بالدخول فيها وال�سري مبقت�ضاها ،وهي
النظم التي �شرعها اهلل �أو �شرع �أ�صولها ليمتثلها النا�س يف عالقتهم بربهم ،ويف
عالقة امل�سلمني مع بع�ضهم �أو مع غريهم ،وهي امل�شار �إليها بقوله تعاىل ﮋﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ [ال�شورى.]13 /
ف�شريعة الإ�سالم �إذن هي جمموع ما �أكده النبي مما � ِ
أوحي �إليه �أو �إىل �أحد
من ر�سل اهلل.
وقد فر�ض الإ�سالم علينا اتباعها ،وال�سري مبقت�ضاها كما قال لنبيه:
ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ .ﮥ
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ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ

[اجلاثية.]19 - 18 /

وقرن القر�آن الإميان بالعمل ال�صالح ورتب عليهما اجلزاء يف قوله :ﮋﭑ.
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ .ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﮊ [الع�صر ،]3 - 1 /ويف قوله :ﮋﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ.ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﮊ [الكهف.]108 - 107 /
و�إذا كنا ال نريد �أن نتعر�ض هنا لأنواع العبادات من �صالة و�صيام وزكاة
وحج وغريها ،فما ذلك �إال لأنها لي�ست مو�ضع جدل� ،أي لي�س هنالك �أحد
يقول ب�إحالل حمل العبادات الإ�سالمية �إال ما كان من بع�ض البدع ال�ضالة
ومن الدعايات التي يقوم بها مب�شرون م�سيحيون وبهائيون لهدم الإ�سالم من
�أ�صله ،ولكن اجلميع متفق على رف�ض تلك الدعايات ومقاومتها� .أما احلديث عن
�إهمال العبادات وترك العديد من ال�شباب لها فهو ما نعود �إليه يف كتابة �أخرى �إذا
وفق اهلل ،و�إمنا نريد �أن نح�صر حديثنا هنا فيما يرجع جلانب املعامالت والعقوبات
والأموال والأحوال من ال�شريعة الإ�سالمية ،فهذه هي املو�ضوعات التي تتناولها
القوانني وتخو�ض فيها املحاكم ،وهي التي تهدد بخطر اال�ستمرار والتو�سع ملا
غر�سه اال�ستعمار من بذور الهدم لل�شريعة الإ�سالمية و�إحالل غريها مكانها.
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�إن الإ�سالم عقيدة و�شريعة ،ولذلك ال يقبل منا �أن نكتفي بالإميان باهلل
ون�صلي ونزكي ونقوم باحلج وال�صيام وفعل املربات((( ،ولكنه يطالبنا ب�أن نفعل
ذلك ونفعل معه تطبيق �أحكام ال�شرع يف معامالتنا ويف ق�ضايانا و�إدارتنا وحكومتنا.
الإ�سالم ال يقبل ف�صل الدين عن الدولة

�إن الإ�سالم ال يقبل النظرية التي ت�سري عليها بع�ض الدول من ف�صل الدين
عن الدولة؛ لأن الدولة يف نظر الإ�سالم لي�ست �شي ًئا غري جمموعة من ممثلي
الطائفة الإ�سالمية الذين اختارتهم ليقيموا لها �أحكام دينها و�سنة نبيها ،وعبارة
«الإ�سالم دين ودولة» ال تكفي يف تو�ضيح ما يق�صده الإ�سالم وال�صواب �أن يقال
�إن الإ�سالم دين ،وكفى .ولكن الدين له جوانب منها ما يرجع للعقيدة ومنها ما
يرجع للعبادة ومنها ما يرجع للأنظمة الأخرى من معامالت وق�ضاء وحكم.
وما �شُ ِّرعت الدولة �إال مل�صلحة الدين.
وما ُجعلت اخلالفة �إال لتنفذ �أحكام ال�شريعة.
ومها كان النظام الذي ت�سري عليه الأمة امل�سلمة يف ع�صورها وبلدانها فالذي
يهم لي�س هو ال�شكل ،ولكن هو الد�ستور الذي ت�سري عليه والقانون الذي حتكم
((( جمع مربة :وهي العطية وكل ما يجلب الرب وي�ؤدي �إليه من عمل.
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مبقت�ضاه .وال يقبل الإ�سالم �أن يكونا خارجني عن نطاق �أ�صول ال�شريعة التي
جاءت بها امل�صادر ال�شرعية وهي القر�آن وال�سنة ال�صحيحة قبل غريهما.
وال يت�صور الإ�سالم ف�صل الدين عن الدولة؛ لأنه �إذا ف�صل عنها وجب
�أن تزول ويبقى هو ،والإ�سالم يعترب الدولة خادمة للنا�س ،والنا�س جمموعة من
�أفراد ،وال يت�صور الإ�سالم �أن يكون الفرد امل�سلم منف�ص ًال عن الدين ،وتب ًعا لذلك
ال يت�صور �أن يكون امل�سلم النائب عن الأمة امل�سلمة يدبر �أمورها بغري ال�شرع وال
الوزير �أو امللك �أو رئي�س اجلمهورية مي�ضون على غري ما يفكر به نواب الأمة وما
تر�ضى عنه الأمة امل�سلمة وهي ال تر�ضى� -إذا كانت ما تزال م�سلمة  -بغري �أحكام
ال�شريعة.
ومثل هذا يقال عن ال�شعوب امل�سيحية وغريها.
كيف �أتت فكرة ف�صل الدين عن الدولة عند الكاثوليكيني؟

و�إمنا �صح للمفكرين امل�سيحيني �أن يتحدثوا عن ف�صل الدين عن الدولة
باعتبار الفهم الذي يعطونه للدين ،ف�أما الدين كعقيدة وكخلق و�شريعة فهذا
مل يفكر �أحد من ذوي الر�أي امل�سيحيني يف التخلي عنه� ،إال ما كان من بع�ض
املرتدين واملالحدة وهم ال يذكرون يف هذا ال�صدد ،و�إمنا قاوموا الدين مبعناه الذي
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�أ�صبح مفهو ًما من الكاثوليكية �أي من وجود كهنوت يتحكم يف نفو�س امل�ؤمنني
و�سلوكهم.
على �أن هذه الفكرة  -ف�صل الدين عن الدولة  -خرجت كما بينه امل�سيو
طارديو يف كتابه «ال�شعب امل�أ�سور» من الأو�ساط الكاثوليكية يف �أملانيا بعد انت�صار
الربوت�ستانتية وتوليها احلكم هناك ،فطالب الكاثوليكيون بف�صل الدين عن الدولة
لئال يخ�ضعوا حلكومة بروت�ستانتية .ومن املعلوم �أن الربوت�ستانتية كانت رد فعل
عنيف �أ�شعلت حربًا دينية يف �أوربا ا�ستمرت مدة ثالثني عا ًما ،وانتهت ب�إبرام
معاهدة و�ستفاليا ،التي كان �أهم ما حققته:
(((1الق�ضاء على نفوذ البابا يف رئا�سته الزمنية على الدول ،فلم يعد هناك رئي�س
�أعلى ي�سيطر على الدول الأوربية.
((�(2إقرار مبد�أ امل�ساواة بني الدول امل�سيحية جميعها ،دون الدول الإ�سالمية..
�إلخ �إلخ.
وبناء على هذه االتفاقية انعقد م�ؤمتر فيينا �سنة  1810بدعوة من طرف
البابا و�إمنا اتفق عليه الدول بداعي امل�صلحة الأوربية ،و�أهم ما �أنتجه هذا امل�ؤمتر مما
يعنينا هنا:
((�(1ضرورة حفظ التوازن الدويل يف �أوربا.

57

القانون ُجز ٌء ِمن الدِّ ين

57

(((2التحالف املقد�س .وقد قالوا � َّإن املق�صود منه هو متكني قواعد الأخالق
وخارجيا بني الدول وذلك يف نظم احلكم لكل دولة يف
داخليا
ًّ
امل�سيحية ًّ
الداخل ،ويف العالقات اخلارجية بني جميع الدول يف اخلارج ،وان�ضم �إىل
هذا احللف لوي�س الثامن ع�شر مبجرد عودة النظام امللكي لفرن�سا.
فامل�سيحية مل ُترف�ض من طرف الدول الأوربية وال الأمريكية كدين
�سماوي وال كخلق ،و�إمنا رف�ضت ك�سيطرة لبابا يعترب نف�سه الرئي�س الأعلى لدول
�أوربا وكتحكم من الرهبان يف عقائد امل�ؤمنني وت�صرفاتهم.
هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى ف�إن املفكرين امل�سيحيني يرون امل�سيحية
دي ًنا وخل ًقا ال �شريعة ،وقد بينا احلق يف ذلك ،وبح�سب فهمهم فال غ�ضا�ضة عليهم
يف �أن يكت�شفوا القوانني بطريق البحث غري املجرد عن اخللق امل�سيحي ،ولكنهم
ال يتقيدون بن�صو�ص ت�شريعية يف غري الطالق.
ومهما يقال عن امل�سيحية وامل�سيحيني ،ف�إن الإ�سالم وا�ضح التعاليم ال
يقبل �أن يقال عنه �إنه يبيح ملعتنقيه �أن يكتفوا باالعتقاد ويتبعوا احلكم بغري ما
�أنزل اهلل ،فالقر�آن �صريح يف �ضرورة ال�سري يف جميع امل�سائل مبقت�ضى الت�شريع
ال�سماوي ،وال�سنة وا�ضحة كذلك .وال�سلوك امل�سلم بني �إىل حد �أن يقال � َّإن
وجوب اتباع ال�شريعة يف الإ�سالم �أ�صبح معروفًا يف الدين بال�ضرورة.
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على امل�سلمني طاعة اهلل ور�سوله

و�إذا �أردت �أن ت�ستزيد حجة على ما قلناه ف�أ�صخ �سمعك لكالم اهلل يف
كتابه الكرمي :ﮋﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ [الن�ساء،]64 /
والطاعة كُ لٌّ ال يقبل التجزئة ،وقال تعاىل :ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮧﮊ [احل�شر.]7 /
ﮨ
ﮦ
وهذه هي الطاعة الكاملة؛ لأنها ت�شمل االمتثال للأوامر واجتناب النواهي.
وقال عز من قائل :ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮊ [حممد،]33 /
وطاعة اهلل طاعة كتابه ،وطاعة الر�سول طاعة �سنته ،وهما �شريعة الإ�سالم.
وقال �سبحانه:
وقال �سبحانه:

ﮋﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ

ﯸﮊ [الق�ص�ص .]50 /وا�سمع لهذه الآية
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ ﯹ
العظيمة :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

ﭬ ﭭ ﭮﮊ [الن�ساء.]60 /
�أر�أيت كيف عرب �سبحانه بالزعم ،والزعم مطية الكذب كما يقولون،
فامل�ؤمنون باهلل ومبا �أنزل على حممد ال ميكنهم �أن يت�أخروا عن التحاكم ل�شريعة
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الإ�سالم وال ميكن �أن يخطر ببالهم التحاكم �إىل الطاغوت ،وهو قانون اال�ستبداد
النا�شئ عن هوى الأفكار و�إرادة احلكام والر�ؤ�ساء والنواب اخلا�ضعني لر�أ�سمال
الأجنبي �أو لأهواء الأحزاب وقادتها ،وامل�ؤمنون ال يت�أخرون عن نبذ ما �أمروا برتكه،
وقد �أمروا �أن يكفروا بالطاغوت فكيف يقبلون عليه وكيف ير�ضون التحاكم �إليه؟
ال�شك �أن �إميانهم جمرد زعم وال يثبت عند التحقيق .فكذلك �إميان كل من
يف�ضل القوانني التي ال ت�ستمد من م�صادر الإ�سالم الأ�صلية هو جمرد زعم ،وهو
يف عداد الذين يريد ال�شيطان �إ�ضاللهم.
متام الإميان

والإميان ال يتم �إال �إذا كان م�صحوبًا ب�إذعان امل�ؤمن حلكم اهلل ور�ضاه به وعدم
التقزز منه ،قال تعاىل :ﮋﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﮊ [الن�ساء،]65 /
وقال تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﮊ [الأحزاب ،]36 /فامل�ؤمن احلقيقي ال يختار �إال االمتثال بعدما ي�صدر
احلكم من القر�آن �أو ال�سنة ،ولي�س له احلق يف غري ذلك؛ لأن �إميانه التزام منه
بال�سري مبقت�ضى ال�شرع وامتثاله يف كل الأحوال .وقال �سبحانه ﮋﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﮊ [الن�ساء.]59 /
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و�أمر اهلل �سبحانه نبيه ب�أن يحكم مبا �أنزل �إليه ،قال تعاىل:

ﮋﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﮊ

[الن�ساء.]105 /

وقال تعاىل:

ﮋﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﮊ [املائدة.]49 /

و�أعطى نف�س الأمر للم�ؤمنني فقال �سبحانه :ﮋﮨﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﮊ

[املائدة.]8 /

أي�ضا :ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
وقال موج ًها اخلطاب للم�ؤمنني � ً

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹﮊ [الن�ساء.]135 /
وقد حكم على املنحرفني عن ال�شرع واحلاكمني بغري ما �أنزل اهلل بالكفر
�أو بالظلم �أو بالف�سق ،ذلك قوله تعاىل :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮊ [املائدة ]44 /وقوله :ﮋﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﮊ[املائدة.]47 /
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�أفحكم اجلاهلية يبغون؟

فهل بعد هذا ميكن مل�ؤمن �صحيح الإميان �أن يقبل �إحالل قوانني و�ضعية
حمل القوانني ال�شرعية ،وير�ضى باجلاهلية نظا ًما ويتخلى عن املعرفة احلق �سبيالً؟
ﮋﯾﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇﰈﮊ [املائدة.]50 /
� َّإن �أمة �أكرمها اهلل بنزول القر�آن على نبيها ،وفيه من �ضروب احلكم واملعرفة
وفنون الت�شريع ما مل يكن لي�صل �إليه ب�شر �أو يدركه نظر ،ثم تلتفت �إىل غريه �أو
تزعم الر�شد يف �سواه لهي �أمة مغبونة ،خمذولة ،فلن�سمع للر�سول ي�صف
وزاجرا ،و�سنة خالية ،ومث ًال
علي القر�آن � ًآمرا ً
القر�آن يف هذا احلديث�« :إن اهلل �أنزل َّ
م�ضروبًا ،فيه نب�ؤكم ،وخرب ما كان قبلكم ،ونب�أ ما بعدكم ،وحكم ما بينكم ،ال
ُي ْخ ِل ُقه((( طول الرد ،وال تنق�ضي عجائبه ،هو احلق لي�س بالهزل ،من قال به �صدق،
ومن حكم به عدل ،ومن خا�صم به َفلَج((( ،ومن �أق�سم به �أق�سط ،ومن عمل
به �أُ ِجر ،ومن مت�سك به ُهدي �إىل �صراط م�ستقيم ،ومن طلب الهدى من غريه
�أ�ضله اهلل ،ومن حكم بغريه ق�صمه اهلل ،هو الذكر احلكيم ،والنور املبني ،وال�صراط
وج ُفي َق ّوم،
امل�ستقيم ،وحبل اهلل املتني ،ع�صم ٌة ملن مت�سك به ،وجنا ٌة ملن اتبعه ،ال ُي َع ُّ
وال يزيغ في�ستغيث ،وال تنق�ضي عجائبه».
((( ُيخلِقهُ :ي ْبليه.
((( َف َلج :ظفر وغلب.
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ذلكم هم الد�ستور ال�سماوي الذي يت�ضمن �أ�صول القانون الإ�سالمي
الذي حكم به امل�سلمون طيلة ثالثة ع�شر قرنًا ،دون �أن يفكروا يف التخلي عنه
واالنحراف عن �سبيله ،حتى �أ�صيبوا بهذه النكبة الهائلة وهي ا�ستيالء الأجانب
على بلدانهم وحتطيم ه�ؤالء ملعنوياتهم ،ف�أخذوا يفكرون يف التقليد الأعمى للغري،
والزيغ عن �سبيل احلق والقر�آن.

ُ
حفظ ال�شريعة

حفظ ال�شريعة وانحراف املنحرفني

وقد توىل �سبحانه حفظ ال�شريعة بحفظ القر�آن ،فلم ي�صبها ما �أ�صاب
ال�شرائع ال�سالفة من حتريف وتبديل وحمو وزيادة ونق�ص ،وعلى الرغم من
املو�ضوعات الكثرية التي و�ضعها الكذابون يف بع�ض الأحاديث ،وعلى الرغم
من الإ�سرائيليات العديدة التي بثها املرجفون واملغفلون يف كتب التف�سري وكتب
الدين ،وعلى الرغم من الت�أويالت الباطلة التي قالها املت�أولة وغريهم ممن زاغوا
عن ال�سبيل ،على الرغم من كل ذلك ،فقد بقيت ال�شريعة الإ�سالمية حمفوظة يف
�أ�صولها ويف فروعها وا�ضحة املعامل بينة املقا�صد ،متينة القواعد ،با�سقة امل�شاهد.
وما ذلك �إال لأن م�صدرها الأ�سا�سي هو كتاب اهلل عز وجل وقد التزم �سبحانه
بحفظه حني قال :ﮋﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮊ [احلجر .]9 /وال ي�ستطيع
�أحد مهما بلغ من اجلنون �أن ي�شك يف كون القر�آن الذي ي�ضمه امل�صحف الذي
بني يدينا ،ونقر�أه يف م�ساجدنا وبيوتنا هو الذي خرج من بني �شفتي الر�سول
الأعظم  ،قد يوجد من ينكر كونه من عند اهلل وب�أنه وحي �ألقي �إىل الر�سول
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بوا�سطة جربيل  ولكنه ال يوجد من ي�ستطيع �أن يدعي  -وهو جمد -
�أن هذا القر�آن مل ينطق به حممد ومل ينقل بالتواتر عنه ،وهذا ما ي�ؤكد �أنه من عند
اهلل ،لأن حفظه بهذه ال�صفة وعلى هذه املثابة ،مل يت�أت لأي كتاب من الكتب
ال�سماوية �أو غريها ،مما جاء ُم َن َّج ًما((( ومل يدونه م�ؤلفه يف كتاب من �أول وهلة .ثم
�إ َّنه مبا ي�شتمل عليه من قواعد الدين و�صدق القول ،وعظيم الأحكام حجة قاطعة
على �أنه هو هو ،لأن تلك هي تعاليم الإ�سالم وتعاليم �سائر الأنبياء عليهم ال�سالم.
وهذا احلفظ ي�ضمن لنا اال�ستمرار يف الفكر الإ�سالمي وال�سنة الدينية،
على الرغم من املجهودات التي بذلت لهدم الإ�سالم والت�آمر عليه� ،إذ غري خفي
ما قامت به تلك اجلمعيات الباطنية ال�سرية ،من و�سائل وم�ؤامرات لتفكيك ُعرى
امل�سلمني ،و�إف�ساد العقيدة الإ�سالمية ،وحتطيم دولة الإ�سالم ،وغر�س اخلرافات
طريا كما هو،
والأوهام يف املجتمع الإ�سالمي ،ومع ذلك ف�إن الإ�سالم بقي ًّ
غ�ضا ًّ
وقع الإ�ضالل لبع�ض �أتباعه ،واخلالف من بع�ض �أ�شياعه ،ولكن ذلك ال ي�ضر
كثريا.
احلقيقة الدينية �شي ًئا ،وال مي�س املهتدين قلي ًال وال ً
ومن لطف اهلل بدينه و�شريعته �أن قي�ض لهما يف كل ع�صر من يقومون
بحمايتها والذب عن حماهما ،وحفظ مرا�سمهما ،وقد �ضمن النبي  ذلك
الدين من كلِّ َخل ٍَف
حني ُب ِّ�شر به وهو ال�صادق امل�صدوق فقال« :يحملُ هذا َ
حتريف الغالني ،وانتحالَ املُ ْبطلني ،وت�أويلَ اجلاهلني».
ُع ُدو ُلهَ ،ي ْن ُفون عنه َ
((( ُم َن َّج ًما :مف َّرقًا.
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وب�شرنا ب�أن اهلل «يبعث على ر�أ�س مائة �سنة من يجدد لهذه الأمة �أمر دينها».
و�إذن فاالنحراف عن الدين ،وقيام الطوائف املختلفة ال ي�ضر الإ�سالم نف�سه يف
�شيء و�إمنا ي�ضر املنحرفني واملخالفني ،فالذكر حمفوظ ،و�أهله البد �أن يوجدوا ،والبد
�أن يقوموا مبهمة التجديد ونفي االنحراف واالنتحال ،وا�ستبعاد الت�أويالت اجلاهلة.
وقد وقع فع ًال كل هذا يف خمتلف الع�صور ال�سابقة ،فقي�ض اهلل للأمة من
ي�صلح �أمرها ،ويوقظ بالها ،ويهديها �إىل البعث ال�صحيح ،والإحياء النافع ،ناهيك
ب�أحمد بن حنبل وما القاه يف �سبيل الدفاع عن العقيدة وال�شريعة ،وناهيك
بالباقالين والأ�شعري وابن القيم وابن تيمية وال�شاطبي وابن حزم وعيا�ض
وابن العربي والطرطو�شي وابن احلاج وغريهم من ع�شرات الآالف من رجال
الإ�سالم الذين قامت على �أكتفاهم الع�صور امل�سلمة املا�ضية.
عقدة نق�ص �أمام الأجنبي

و�إذا كنا قد �أ�صبنا اليوم ب�آفة �سيا�سية واجتماعية ،جرت �إلينا االحتالل
الأجنبي ،وحبب �إلينا جهلنا وت�أخرنا الإعجاب بكل ما هو خارج عن جمتمعنا،
حتى ُوجد يف بلداننا طوائف من النا�س يح�سبون �أن اخلري كله يف تقليد �أوروبا
الغربية و�أمريكا ال�سك�سونية ورو�سيا ال�سالفية و�أملانيا اجلرمانية يف كل ما جاءت به
وما فكرته ،لأنهم يرون �أن اللحاق بركبهم احل�ضاري ال ميكن �أن يتم �إال �إذا قبلنا
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طرق عي�شهم على عالّتها ،و�سبيل �سريهم كما هي ،و�أ�ساليب تفكريهم برمتها،
فقد بزغ يف �آفاق العامل الإ�سالمي نور حركة تهدي �إىل احلق ،وتدل على ال�سبيل
الأقوم ،لها �أن�صار يف كل جهة ،و�أل�سنة ناطقة يف كل �إقليم ،ولها �أمة عظيمة ت�صغي
غريبا �أن تكون هذه الأل�سنة الناطقة بال�صدق ،اجلاهرة باحلق ،هي
�إليها ،ولي�س ً
التمهيد الأول لذلك االنبعاث الذي ب�شر به الر�سول ،والتجديد الذي وعدنا به.
�إن ق�ضية امل�سلمني اليوم ،يف �أن املتولني على احلكم يف خمتلف �أنحاء
العامل الإ�سالمي ُجلّهم ممن تربى يف �أح�ضان الأجنبي وتلقى من معينه ،ومع
�أن معظمهم من املخل�صني لأوطانهم ،والذابني عن حرمتهم ،ف�إنهم امتلأوا
بعقدة نق�ص �أمام الأجنبي ،و�أ�صبحوا ال ي�ستطيعون املجاهرة بدينهم واالعتداد
بح�ضارتهم اخلا�صة� .إن �أنانيتهم �أ�صبحت ال جتد جمال ترعرعها �إال �إذا �أَ ْع َجبوا يف
�أقوالهم و�أفعالهم الأجانب.
واحلقيقة �أن الثقافة الغربية �أثرت يف نفو�س رجالنا .الذين �أ�صبحوا هم
�أهل احلل والعقد يف بلداننا ،فلم يعودوا يفكرون بثقافة الإ�سالم وال بروحانيته،
فرديا ،وال
واملتدين منهم ال يتجاوز حدود �أداء بع�ض ال�شعائر ،ويعترب ذلك � ًأمرا ًّ
ينقل دينه �إىل املجتمع ،وال يفكر يف م�شاكل بالده حني يفكر فيها وهو م�سلم.
وما ذلك �إال لأن هذه الثقافة �أُعطيت لنا مبقدار ،بعدما انتزعت منها كل مقومات
الثقافة الإ�سالمية ،فلي�س فيها دين ،وال تاريخ للإ�سالم وال حل�ضارته ،وال بعث
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لأفكاره وفل�سفة رجاله ،و�إمنا هي خليط من تاريخ الغرب و�أفكاره وح�ضارته وثوراته
املختلفة وفل�سفاتها.
و�إنك لتجد فئة من �أعظم حملة ال�شهادات امل�سلمني ال يعرفون �شي ًئا عن
ما�ضي بالدهم القريب ،بل ال يعرفون �شي ًئا عن جمتمعهم ،ال عن �أعرافه ح�سنها
وقبحها ،وال عن تراثه ال�شعبي و�أدبه ،ف�ض ًال عن جمده وثقافته ،و�شريعة دينه.
ات�صال امل�سلمني بالعامل الغربي :مرة عند القوة
ومرة عند انحطاط امل�سلمني

وقد ات�صل امل�سلمون يف تاريخهم بالعامل الغربي مرتني ،اختلفت ظروفهما
واختلفت نتائجهما تب ًعا لذلك .ففي املرة الأوىل كان ات�صالنا بالفكر الغربي
اليوناين والالتيني يف ع�صر كانت فيه �أثينا وروما قد دخلتا يف خرب كان ،وكانت
القيادة احل�ضارية والفكرية يف يد العرب وامل�سلمني؛ فلم نذهب �إىل تلك املدائن
لندر�س على �أ�ساتذتها ،وال لنقلدها يف �أ�ساليب حياتها ،ولكننا نقلنا �إىل اللغة
العربية تراثها الفكري والعلمي و�أخذنا يف درا�سته وحتليله ومناق�شته ورد �أباطيله،
ق�صد االطالع على فكر من �سبق ،والنظر �إىل اخلطوات العظيمة التي خطتها
الب�شرية ،واال�ستعانة ببع�ض �أ�ساليب النظر عند الأولني .ثم قي�س ذلك كله
مبقيا�س العلم الإ�سالمي ومحَ َ ك النقد الديني ،فما وافقه قُبل ،وما خالفه ُرف�ض.
وهكذا كانت �أعظم ميزة امتازت بها ح�ضارة العرب والإ�سالم �أنها عرفت كيف
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ت�ستفيد من كل ال�شعوب واحل�ضارات وت�صهر ذلك كله يف قالب �إ�سالمي عربي،
فال يبقى له من الوجود �إال بقدر ما يبقى من مواد التغذية التي تدخل للج�سم
ﮋﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶﯷﯸﮊ [الرعد.]17 /
ويف املرة الثانية ،ات�صلنا بالغرب ونحن يف درجات االنحطاط وهو يف الرقي
وحاكما م�ستعب ًدا ،وم�شينا �إليه ِم�شية امل�ستجدي
م�ستعمرا،
الأ�سمى؛ فجاءنا فاحتًا
ً
ً
املتتلمذ ،فلم ن�ستفد من علومه ومعارفه القدر الذي ا�ستفدناه من قبل ،وكان
حظنا �أن �أخذنا نكفر بوجودنا ومبا�ضينا وحا�ضرنا ،ونرغب يف �أن من�سخ �أنف�سنا
م�سخا ع�سانا �أن نتحول �إىل �شكله ،ننطق بقوله ،وننا�ضل عن ر�أيه ،ونفتخر
و�أفكارنا ً
بح�سباننا عليه ،وقد ن�سينا �أن امل�سخ يقلب ال�شيء املم�سوخ من �صورته �إىل �صورة
�أخرى ،ولكن املم�سوخ ال يتحول متا ًما �إىل ما م�سخ �إليه ،وال يبقى على ما كان
عليه ،و�إمنا يبقى هو نف�سه ولكنه غريه� ،أي يتحول �إىل �صورة ال هي بالأ�صل وال
هي بال�صورة اجلديدة ،فنحن ولو م�سخنا �إىل غربيني ال تكون النتيجة يف �أن ن�صبح
غربيني ،لأننا ل�سنا منهم وال ميكن �أن نحتفظ ب�أ�صلنا لأننا قد م�سخنا ،فالنتيجة
غريبا ،ال ميت �إىل جن�سنا ب�شكل وال ميت �إىل الغرب ب�شكل.
�أننا �سن�صبح خملوقًا ً
امل�سخ يتجلى يف القانون

و�إن هذا امل�سخ ال يتجلى يف �شيء كما يتجلى يف اللغة ويف القانون.
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ف�أما اللغة فالذين يتخلون عن لغتهم الأم ،ويحاولون التحول �إىل اللغات
الأخرى ،ي�ضيعون اللغة الأم ،وال يقدرون يف �شيء على اللغة الأجنبية �إىل
احلد الذي يقدر عليها وا�ضعوها يف لبان �أمهاتهم ،وكل ما ميلكون هو لغة �أجنبية
فيها رقاع من لغتهم الأ�صلية �أو على الأقل من تفكريها و�أ�سلوبها ،زيادة على ما
عي يف الل�سان ،و�ضعف يف البيان ،و�سخافة يف احلقيقة واملجاز.
ي�صاحبهم من ٍّ
وا�ضحا� ،إذ يحكم على عادات حمرتمة
و�أما القانون ،ف�إن امل�سخ فيه يتجلى ً
ب�أنها �سيئة والعك�س ،ويراد �أن ميتثل املواطنون طاعة ال ي�شعرون بحرمتها وال
يدخلون يف حظريتها ،ورمبا تنقل جرائم ال وجود لها يف الأر�ض املنقولة �إليها،
ملجرد �أنها من�صو�ص عليها يف القانون املقتب�س.
و�إذا كانت الأخالق تختلف يف تفا�صيلها باختالف الفل�سفات والتقاليد،
فقد حتول الأخالق الفا�ضلة �إىل �سيئة و بالعك�س ،ك�إباحة اخلمر وتنظيم الفجور
بالن�سبة لبالد امل�سلمني.
فماذا ي�ضرنا لو انتبهنا �إىل هذا اخلطر الذي �أحدق بنا ،وعدنا �إىل قلوبنا
ن�ستفتيها ،و�إىل عقولنا ن�ستظهر بها ،ثم نظرنا يف عقيدتنا و�شريعتنا واتخذنا منهما
املقيا�س الذي نقي�س عليه ما �أخذناه من الغرب وما اقتب�سناه من رجاله ،فما وافق
منه مبادئنا قبلناه .وه�ضمناه كما ه�ضم �أ�سالفنا ما �أخذوه من قبل ،وما خالفها
لفظناه ورف�ضناه كما فعل �أجدادنا كذلك.
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تراثنا الفقهي والآراء املختلفة

وال ميكن �أن يقال� :إننا �إذا �أردنا التخلي عن مناهج الغرب وما تعلمناه منه
من �أفكار ،فكيف ال�سبيل �إىل العودة �إىل �أفكار الإ�سالم ،ومن �أين ن�ستمدها ،و�إذا
كان القر�آن حمفوظًا ،ف�إن يف �آراء العلماء يف تف�سريه ويف ما تت�ضارب فيه الأقوال
من م�سائل وم�شاكل ،ما يجعلنا نقف حيارى وال ندري �أي �سبيل نتبع؟
لأننا جنيب على ذلك مبا يبني وجه احلق فيه ،ف�أما الآراء املختلفة والأقوال
املت�ضاربة ،فهي من ثروة الإ�سالم التي تدل على حيويته وعلى املجال الذي
يفتحه للبحث والنظر بكل حرية ولكننا ل�سنا مطالبني ب�أن نحتفظ بكل ر�أي قاله
عامل من علماء امل�سلمني ،وال بكل ت�أويل اختاره مف�سر من املف�سرين ،وح�سبنا �أن
نرى يف �أعمالهم حماوالت املجتهد املخل�ص الذي يريد �أن ي�ستعمل حقه الذي
�أُ ْعطَ َيه يف فهم كتاب اهلل و�سنة ر�سوله واختيار وجه يف ا�ستنباط الأحكام والأفكار
منهما ،وح�سبنا �أن نحاول االقتداء بهم وال�سري على منوالهم ،ع�سانا ن�ستطيع �أن
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ن�ستخرج من �ضروب املعرفة مثل ما ا�ستخرجوا ،ومن و�سائل الإجابة مل�شاكل
ع�صرنا وو�سائله مثل ما فعلوه مع ما كان يعر�ض لهم يف زمانهم .فهم رجال ونحن
دائما �أن جند يف تلك الرثوة العظيمة على اختالف �أنواعها
رجال ،على �أنه ميكننا ً
ومناحي �أ�صحابها ،مناذج الختيار الأح�سن والأجدى لهذا الع�صر.
و�أما احلرية فال موجب لها؛ لأنه ما دام الأ�صل الذي هو القر�آن حمفوظًا
ف�إن كل ما �أ�شكل يرد �إليه ،ويوجد احلل يف �أمره لديه ،كما قال تعاىل :ﮋ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﮊ [الن�ساء.]59 /
تراثنا الفقهي م�ستقل وثروة عظيمة

ونحن �إذا ت�أملنا الرثوة الفقهية على اخل�صو�ص جندها خري ما يحفظ لأمتنا
الفكر الإ�سالمي ال�صحيح الذي مل ت�شبه �شائبة من �أي فكر �أجنبي ،فالفقه
الإ�سالمي م�ستقل يف وجوده ويف م�صادره ويف �أفكار رجاله ،ال ميكن لأحد �أن
يدعي ب�صدق ت�أثره مبذهب من املذاهب الأجنبية �أو الأفكار غري الإ�سالمية.
و�إذا كان امل�سلمون قد ترجموا من تراث الروم واليونان والفر�س والهند
ال�شيء الكثري ،فلم يثبت �أب ًدا �أنهم ترجموا كتابًا من كتب القانون �أو ات�صلوا
ب�شيء من �أفكار القانونيني القدماء �أو املعا�صرين لهم ،و�إنك لتجد يف علم الكالم
آثارا
الذي هو �أم�س �شيء بالعقيدة الإ�سالمية وب�صفات اهلل و�أحكام الر�سلً � ،

73

ً
حمفوظا
إ�سالمي ما يزال
الفك ُر ال
ّ

73

من �آثار الفل�سفة القدمية وطريق اجلدل واال�ستدالل؛ لأن امل�سلمني ر�أوا يف ذلك
خري و�سيلة لرد �شبهات امللحدين ،و�أوهام الكافرين الذين يلحدون يف الإ�سالم
ويف قواعده ،وجتد كذلك يف العلوم املختلفة نقو ًال عن العلماء الأقدمني من كل
جن�س ودين ،ولكنك ال جتد �أي �أثر من �آثار املدار�س الفقهية الأجنبية املختلفة
يف الفقه الإ�سالمي� ،سواء منه ما يتعلق بالعبادات �أو ما يتعلق باملعامالت وغريها
من �أبواب ال�شريعة ،وما ذلك �إال لأن امل�سلمني امتثلوا �أمر اهلل فلم يروا لأنف�سهم
ح ًّقا يف اقتبا�س �شريعة �أجنبية و�إدماجها يف الفقه الإ�سالمي ،وهم الذين رووا
يف تف�سري قوله تعاىل :ﮋﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠﯡﮊ [التوبة� .]31 /إن طاعة امل�سيحيني للرهبان حني ما
حللوا لهم احلرام �أو حرموا عليهم احلالل هي التي اعتربها الباري عبادة منهم
لأحبارهم ،لأن الإ�سالم يعترب ال�شرك يف الألوهية هو العبادة احلقيقية لغري اهلل
وطاعة �شريعة غري �إالهية �شركًا يف الربوبية قال تعاىل :ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﮊ [ال�شورى ،]21 /والدين هو ما �شرعه اهلل
على ل�سان �أنبيائه من الأحكام.
درا�سة وتطبيق

ف�إذا �أردنا �أن نعيد بناء الفكر الإ�سالمي على حقيقته فما علينا �إال �أن ندر�س
الفقه الإ�سالمي ونعمل على تطبيقه يف حماكمنا ويف معامالتنا ،و�إعادة بناء الفكر
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الإ�سالمي هي ق�ضية ال�ساعة بالن�سبة للمفكرين امل�سلمني يف الع�صر احلديث،
والذين يبحثون عنها يف �إحياء الت�صوف ك�إقبال �أو يف جتديد الفل�سفة كجمال
جانبا من جوانب الفكر الإ�سالمي
الدين ،مل ينتبهوا �إىل �أن ذلك لي�س �إال ً
ال�صحيح ،و�أن منبعه احلقيقي هو ال�شريعة �أي الفقه الإ�سالمي ،مبا يحتوي عليه
من م�صادر ومقا�صد وفروع.
العروة الوثقى

ولقد الحظ بع�ض املفكرين امل�سلمني� ،أن الغربيني حينما ا�ستعمروا بالد
امل�سلمني ،مل يحاولوا حمو الإ�سالم عن طريق مهاجمة العقيدة ،و�إرغام النا�س
على التخلي عنها ،وال عن طريق احليلولة دون النا�س ودون �أداء �صلواتهم و�سائر
�شعائر دينهم� .أي مل يكونوا يهتمون مبهاجمة اجلانب التعبدي من الدين؛ لأنهم
يعتربونه حالة �شخ�صية لي�س لها الأثر الذي يخافونه على املجتمع واجتاهاته ،وكانوا
يكتفون من �أجل ذلك بالعمل الطويل ملقاومة الإ�سالم كعقيدة وكعبادة� ،أما
اجلانب الإ�سالمي الذي كان يلقى منهم كل املعاك�سات واملهاجمات دون �شفقة
وال جماملة هو جانب الت�شريع املعمول به يف املعامالت والعقوبات وغريهما،
أر�ضا م�سلمة �إال وحاولت الق�ضاء على القانون
فلم يثبت �أن دولة �أوربية فتحت � ً
الإ�سالمي يف املعامالت واملحاكم �إما مبحاولة حموه متا ًما �أو �إ�ضعاف �ش�أنه وت�ضييق
دائرة اخت�صا�صاته ،ومقاومة تعلمه وتعليمه .وما ذلك �إال لأنه املادة الوحيدة التي
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تربط م�سلمي الع�صر ب�أفكار امل�سلمني املت�سل�سلة من عهد النبوة �إىل اليوم؛ ولأنها
املجموعة التي ت�ؤثر درا�ستها والعمل بها وتطبيقها على �أفكار النا�س و�سلوكهم،
وعلى طريقة نظرتهم للم�ستقبل .ويو�شك الفقه الإ�سالمي �إذا ا�ستمر �أن يدفع
بدار�سيه واملتقا�ضني لديه واحلاكمني به� ،إىل ابتكار مدار�س فقهية ع�صرية منبثقة
من �صميم امل�صادر الإ�سالمية ،و�ضامنة دوام الت�سل�سل لالجتهاد الفقهي ،ونقل
ر�سوخا
الفكر الإ�سالمي يف �صورته اجلديدة �إىل الأجيال املقبلة الأمر الذي يزيده ً
وثبا ًتا ،وي�ضمن له اخللود والدوام ،ويزيل عن نف�س الغرب كل �أمل يف �إدماج
ال�شعوب امل�سلمة يف حظرية الفكر الغربي مبا فيه من تناق�ضات واختالفات.
هذه احلقائق كلها يجب �أن توجهنا نحو الإحياء ل�شريعة الإ�سالم ومقاومة
التيارات الأجنبية املوجهة �ضدها ،حتى نحافظ على كياننا بطريق املحافظة عليها.
ول�ست �أريد �أن �أفتح هنا باب اجلدل مع كثري من �أعداء الإ�سالم الذين
يطعنون يف ا�ستقالل ال�شريعة ،ويزعمون �أنها مقتب�سة من الفقه الروماين �أو من
الكن�سي �أو من قوانني القوطيني بالن�سبة �إىل الفقه
قوانني اليهود �أو القانون
ّ
الإ�سالمي يف �أ�سبانيا واملغرب؛ لأنني قد وفيت ذلك حقه يف ما كتبته يف كتبي:
«املدخل للفقه الإ�سالمي» ويف مقدمات «تاريخ الت�شريع الإ�سالمي» والبع�ض
منه يف «مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ومكارمها» ،بل �إنني �أو�ضحت ب�أدلة قاطعة �أن
القوانني الغربية وحتى الفقه الروماين يف �صورته املوجودة اليوم كلها ت�أثرت بالفقه
ال�شراح واملف�سرين الذين �أخرجتهم مدر�سة
الإ�سالمي وا�ستمدت منه بوا�سطة َّ
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بولونيا الإيطالية وغريها من املدار�س الأوربية ،وه�ؤالء ت�أثروا بالثقافة العربية التي
مقتب�سا
و�صلتهم عن طريق الأندل�س وغريها ،وال ميكن �أن يكون الفقه الإ�سالمي ً
من الفقه الروماين على اخل�صو�ص؛ لأنه نزل يف ع�صر الر�سول وال ذكر للرومان
وال لغريهم وقد كانت الأحكام القر�آنية والنبوية تقع بح�سب النوازل الطارئة
والأ�سئلة امللقاة ،والأحداث التي جتري .وعلى ذلك وقع تدوين الفقه الإ�سالمي
حتى خرج يف ت�صنيفه �أ�شبه ما يكون بالأعمال اجلارية من �أبواب خمتلفة
 La jurisprudentiaوحماولتهم ا�ستخراج دليل من وجود املحاكم الرومانية يف
ال�شام بعد الفتح الإ�سالمي ال يدل على اقتبا�س امل�سلمني منه؛ لأن �أ�صول
الأحكام ال�شرعية ظهرت يف القر�آن وال�سنة ،ولأن املجتهد الوحيد الذي �أجنبته
يف ذلك الع�صر بالد ال�شام هو الإمام الأوزاعي ،وهو من علماء احلديث ،والذين
ال يقولون بالر�أي مطل ًقا ،فما كان ي�سمح لنف�سه �أن ي�ستدل بالقيا�س ف�ض ًال
عن االقتبا�س ،و�إمنا يكتفي مبا يروى من كالم الر�سول  ،ومع ذلك ف�إن فقه
الأوزاعي مل يبق منه �إال الي�سري ،ومل يبق مذهبه معتم ًدا يف الفقه والق�ضاء يف �أي
بلد من بلدان الإ�سالم.
و�إذا كان الفقه الإ�سالمي حفظ لنا الفكر الإ�سالمي �إىل هذا العهد ،وكنا
حري�صني على بقاء هذا الفكر خال ًدا ن�ستمد منه يف ت�أمالتنا واجتاهاتنا فواجبنا
�أن نحافظ عليه باملحافظة على ال�شريعة وتطبيقها وتذوقنا لها يف الدر�س والعمل
والق�ضاء.

مميزات َّ
ُ
ال�شري َعة

�إن لل�شريعة الإ�سالمية خ�صائ�ص متيزها عن غريها من ال�شرائع ،وتفرق بينها
وبني كل فقه �أو قانون من قوانني العامل ،ولي�س يف م�ستطاع �شريعة ما �أن ت�صل �إىل
م�ستواها �أو تبلغ مداها ،كما �أنه لي�س يف الإمكان م�ساواتها بغريها؛ لأن الفوارق
التي �سنذكرها �أ�سا�سية واملميزات جوهرية ،بع�ضها يرجع �إىل طبيعة ال�شريعة
نف�سها ،وبع�ضها يرجع �إىل الغاية التي تعمل له و�شرعت من �أجله.
وحي من اهلل تعاىل

ومن �أبرز هذه املميزات �أنها نزلت بوحي من اهلل تعاىل ،فهي مل تكن قواعد
قليلة ثم كرثت ،وال مبادئ و�أعرافًا متفرقة وقع جمعها ،وال هي راجعة للأ�صول
التي ترجع �إليها القوانني الإن�سانية يف ن�ش�أتها مع فكرة القبيلة و�سلطة رئي�سها
وال مع التطور الذي �سارت فيه اخلاليا االجتماعية حتى تكونت الدولة ،وال
هي �أعراف �أخذ بها اجلمهور ،و�سار عليها فتبناها امل�شرع ودونها و�أمر بالعمل بها،
ولكنها �شريعة نزلت من ال�سماء كاملة يف معناها� ،شاملة يف فحواها �سامية يف
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عوجا وال �أَ ْم ًتا((( ،فاحتة لنف�سها طريق النمو مع الزمان ال يف
مغزاها ،ال ترى فيها ً
قواعدها الأ�سا�سية ،ولكن يف جزئياتها التي تنطبق عليها ،وقد نزل الوحي بها
على قلب حممد الأمني ر�سول اهلل �إىل العاملني ،فيما تاله علينا من كتاب كرمي،
�أو �أفتى به من علم �أو علمه من هدى� ،أو حكم به من حق �أو �سار على نهجه من
�سلوك.
�شريعة اهلل �صفتها الكمال

وقد جاءت هذه ال�شريعة يف �سموها وكمالها و�شمولها لت�صحح �أو�ضاع
الديانة بعد �أن عفا الن�سيان على تعاليم الر�سل والأنبياء ،وقام �أتباعهم باالنحراف
عن �سبيلهم والتحريف ملا نزل �إليهم من الكلم عن موا�ضعه ،بعد فرتة من الر�سل
ا�ستنفدت فيها الديانات ال�سابقة �أغرا�ضها ومل يبق لها قبول يف املجتمعات التي
بلغت م�ستوى من الر�شد ال تقبل معه التثليث والروحانية املح�ض �أو املادية
ال�صرف ،ف�أ�صبحت ال�شريعة الإلزامية التي ال يقبل اهلل التدين ب�سواها وال ير�ضى
�أن يعبد بغري مقت�ضاها ،وال ينجو املكلف بغري اتباعها ،فمن �آمن بها ُهدي.....
ومن كفر بها مل يقبل اهلل منه �صرفًا وال عد ًال.
وكما �أنها �أ�صلحت االعتقاد فبينت التوحيد اخلال�ص وال�صفات الالئقة
بجالل اهلل وجماله ،فلم يعد ممك ًنا �أن يقبل الإميان بغري ما بينته ،وال الإ�سالم �إال
(((	�أم ًتا :ارتفا ًعا.
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على وفق ما حددته ،فكذلك مل يعد مقبو ًال اخلروج عن ما �شرعته من الدين يف
العبادات واملعامالت وغريها.
فم�صدرها �إذن هو ال�شارع الأعلى وهو اهلل تعاىل .والعمل بها جزء من
اختيار الدين وابتغاء الإ�سالم ﮋﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻﮊ [�آل عمران.]85 /
و�إذا كانت ال�شريعة هي الدين ،فيجب �أن تكون �صفاته هي املميزة له.
فالعن�صر الروحي جزء مهم من الدين ،ال ُيت�صور بدونه ،وكذلك ال�شريعة
ف�إنها ال ت�أمر ب�أمر �أو تنهى عن نهي� .إال وهي تراعي فيه جانب امل�صلحة الدنيوية
والدينية ،و�سمو الإن�سان الروحي باتباعه للأمر �أو اجتنابه للنهي ،وكل طاعة تلزم
جزءا من دينه وتدينه ،وامل�ؤمن �إذا �أطاع ال�شريعة فيما كلفته
الإن�سان بها تعتربها ً
به ،ي�شعر �أنه قام بواجبه و�أدى ما فر�ض عليه ،و�أر�ضى بذلك ربه وطم�أن �ضمريه،
ورجا ثواب الدار الآخرة وجنا من عقابها ،فكان هذا االمتزاج بني �أحكام ال�شريعة
أ�سا�سيا يف حفظ العدل وحتققه ،مادام الإميان موجو ًدا
وطبيعة الدين ،عام ًال � ًّ
واعيا متيقظًا ،فالإن�سان على نف�سه ب�صرية،
يف النا�س ،ومادام ال�ضمري الديني ً
ال يخالف ال�شريعة يف �شيء ،وال يحتاج �إىل غريه ليمنعه من خمالفتها ،فحرمة
ال�شريعة �إذن من نف�سها ،من طبيعة الإميان ب�أنها جزء من الدين ،وبذلك تتميز عن
ال�شرائع الو�ضعية التي ال جتد من �سبيل لإقرارها غري قوة ال�سلطان املادي� ،أما
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ال�شريعة الإ�سالمية فهي تعتمد قوة الإلزام الروحي ،وال تغفل قوة ال�سلطان عند
احلاجة �إليه ،و�إمنا تعمل بقدر الإمكان على �أن يتوىل الوازع الديني يف النفو�س ما
يحتاج �إىل الوازع ال�سلطاين ،فتحفظ بذلك لل�شخ�ص حريته و ُت ْبقي عليه كرامته،
لأن �إن�صافه من عقيدته و�إميانه ،ال من خوفه و�إذعانه ،وهذا ي�ؤكد �أن احلرية تتحقق
بالدين احلق ،ال تفوت به كما يزعم املرجفون؛ لأن الطاعة النا�شئة عن رغبة
داخلية هي عني احلرية.
الفرق بني ال�شريعة الإ�سالمية وغريها من القوانني

وامليزة الثانية �أن ال�شريعة �إذا كانت كما قلنا �صادرة من عند اهلل �سبحانه،
وكان �سبحانه �إال ًها مت�ص ًفا بالكمال ،فالبد �أن تتميز �شريعته التي يوحي بها خللقه
ب�صفة الكمال كذلك ،على عك�س القوانني التي ي�ضعها الإن�سان ف�إنها تكون
ناق�صة لأن وا�ضعها مت�صف بالنق�ص وال�ضعف وقلة احليلة مهما بلغت معرفته
كثريا ممن يقر�أ هذا االدعاء ي�شكون يف �صحته �أو يطلبون
وت�سامت جتربته ،ولعل ً
عليه الدليل ،ودليلنا على ما نقول ،هو ال�شريعة نف�سها ،نعر�ضها على من ي�شاء
درا�ستها وال نطلب منه �إال �أن ُي ْع َنى بقراءتها وتفهم �أ�صولها وقواعدها ومقا�صدها
ثم يقارنها مبا ي�شاء من القوانني القدمية واحلديثة ،ف�إن ا�ستطاع �إثبات عك�س ما
ندعيه ،اعرتفنا له ،و�إال فعليه �أن يعرتف ب�أن ال�شريعة الإ�سالمية �أوفى و�أ�صدق؛
لأنها من عند اهلل الذي ال ي�أتي لأحكامه اخلالف من بني يديها وال من خلفها.
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على �أنه ميكنني �أن �أف�صل ما �أ�شاء من القول يف بيان العيوب املوجودة يف
ال�شرائع العاملية كلها وال �أحتاج يف ذلك لأكرث من نقل االنتقادات التي بينها
علماء الت�شريع الأوربيون ،والتي �أبرزوا فيها �ضروب النق�ص التي كانت يف الفقه
الروماين وال�سك�سوين واجلرماين وغريها ،وهذا االختالف والت�شعب نف�سه ،يبني
�ضروب النق�ص املوجود يف تلك القوانني ،مبا �أنها جمعت يف �أجواء احلكم التي
قامت يف خمتلف الع�صور وبح�سب الأهواء التي �سار فيها احلاكمون يف عهود
اال�سرتقاق والفيودالية وعهد احلكم املطلق واجلمهوريات الالدينية.
ولقد مرت على ال�شعوب املختلفة يف امل�شرق واملغرب ،ع�صور كانت تعترب
فيها حدوث �أي ت�شريع جديد م�صيبة عظمى ونكبة كربى ،بلغ ببع�ضها �أن �أخذت
تقتل من قام به �أو تثور عليه؛ لأنها تعترب يف ذلك تقيي ًدا حلريتها وزيادة يف انتزاع
حقوقها منها� .إذ ما كانت تثق ب�أن ما ي�شرع نا�شئ عن �إرادتها �أو م�ستمد من �صميم
م�صلحتها ،وكانت تعلم من هم احلاكمون امل�سيطرون على الإن�سانية وامل�ستعبدون
لها .ولوال بع�ض النفحات الإالهية التي كانت تهب من ال�سماء فت�صلح من �أمر
النا�س وجتمع كلمة من ي�شاء منهم على اخلري ملا تطعمت تلك ال�شرائع ببع�ض
الأخالق الطيبة �أو العنا�صر التي متت ب�شيء ما �إىل عامل الروح.
وطبيعي �أن �شريعة تنزل من ال�سماء البد �أن تكون قائمة على �أ�س�س
من العدل ومبادئ من الإن�صاف ،ال يجوز التحول عنها وال تخ�صي�ص فئة من
النا�س بها دون غريهم .ثم �إن العدل �أو الإن�صافُ ،ي ْعطَ ى كو�صف عنواين لكل
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للم َ�س َّميات ال
حالة بعينها ،وال�شارع هو الذي يوحي به ويجعله مثل الأ�سماء ُ
يقبل االنفكاك عنها؛ لأن خطاب اهلل يتعلق ب�أفعال املُ َكلَّفني فيعطيها �صفاتها �أو
�أ�سماءها �إذا �شئت ،وال ُيت�صور احلكم مطاب ًقا لل�شريعة �إال �إذا كان عني خطاب اهلل
املتعلق ب�أفعال املُ َكلَّفني.
فالعدل �إذن واجب يف كل ق�ضية ،وعدم �إقامته يعترب � ًإثما ،ومبا �أن الإثم
ينق�ص من �إميان �صاحبه ،فالإميان ال يتحقق بو�صفه الكامل �إال �إذا حتقق العدل
يف كل ق�ضية ،فامل�سلمون �إذن مطالبون ب�أن يحر�صوا على العدل اخلا�ص والعام
حر�صهم على املحافظة على �إميانهم وعدم تغلغله فزواله.
والعدل يف نظر ال�شريعة ال يعني امل�ساواة يف تطبيق الأحكام فح�سب،
ولكن يعني حتقق العدل ،ولذلك ف�إن ال�شخ�ص العادي خماطب ب�إن�صاف نف�سه
وغريه بنف�س اخلطاب املوجه �إىل القا�ضي وغريه من امل�س�ؤولني عن �إقامة العدل
بني النا�س.
�أما الأحكام التي ت�صدر من الق�ضاء والتي تظهر موافقة للقانون النطباقه
عليها ،ال تكفي ال�ستباحة املحكوم له ما حكم له به� ،إال �إذا كان هو نف�سه متحق ًقا
من مطابقته للواقع فكل حكم له ا�ستئناف من �ضمري امل�ستفيد منه .ومراقبة
ال�ضمري الديني لت�صرفات الإن�سان جزء من الو�سائل التي ت�ستعملها ال�شريعة
لتحقيق غايتها وهي العدل بني النا�س.
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واملجتمع كله مطالب باحلر�ص على �إقرار العدل و�إن�صاف املظلومني،
وت�ضامن �أفراده يف ذلك واجب ،و�إذا مل يقوموا به جمي ًعا �أثموا ،ف�إذا قام به
كافيا للجميع.
بع�ضهم كان ً
وال ي�ؤثر على هذا العدل والتزامه واحلر�ص عليه تقلب يف عواطف الأفراد
�أو اجلماعات ال باحلب وال بالبغ�ض ،ال بقرابة الن�سب وال ِب ُل ْح َمة العقيدة((( �أو
املذهب.
قال تعاىل:

ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﮊ

[الن�ساء.]135 /
وقال:

ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﮊ [املائدة.]8 /
وقال:

ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊﮋﮊ [النحل.]90 /
(((	لحُ َْمة العقيدة :املق�صود رابطة العقيدة.
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وقال :ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ [احلجرات.]9 /
ومبا �أن ال�شريعة �إالهية ،فهي ال تراعي حماية الأمن والنظام والأ�شخا�ص
فقط كما تكتفي بذلك القوانني الو�ضعية .ولكنها تتميز بحمايتها للأخالق،
وحماية املجتمع من وقوعه يف ُه َّوة االنحطاط اخللقي.
لأن الأخالق يف نظر الإ�سالم لي�ست �أ�شياء جمردة فيها احل�سن والقبيح
من ذاتها ،وال هي مبنية على اعتبارات املجتمعات و�أحكام العرف العام فيها،
وال هي �أحكام دينية مطلقة يق�صد منها تربية الطاعة يف النفو�س فح�سب ،ولكنها
�أكرث من ذلك كله ،هي ثمرة الإميان باهلل وب�صفاته الكاملة ،و�سعي من الإن�سان
للتخلق ب�أخالق اهلل والت�شبه به يف �صفاته ،مبا �أنه اخلليفة عنه يف عمارة الأر�ض
وتنفيذ �إرادته �سبحانه عليها ،فالأخالق جزء من الإميان ،ولذلك فهي من �صفات
ال�شريعة ،فال يعقل �أن تكون ال�شريعة خمالفة للأخالق احلميدة التي يحتوي
�أ�صولها القر�آن.
الوازع الطبيعي فيها ،فبنى عليه ت�شريع م�ؤيدات
ولذلك اعترب
ُ
ال�شارع َ
تعاقب اخلارجني عنها ،كحد الزاين و�شارب اخلمر ومرتكب �أي فاح�شة �أخرى.
ولو مل ي�صل به عمله �إىل امل�سا�س مب�صلحة الأفراد �أو �إقالق الأمن العام �أو النظام.
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فالزاين يعاقب مبجرد ثبوت الزنا عليه ،ولو مل يقع فيه �إكراه �أو عدم الر�ضا،
و�شرب اخلمر ُي َعاقَب عليه ولو مل ي�صل �إىل درجة الإقالق ب�أمن �أحد �أو الإخالل
بالنظام.
و�إذا كان  قد ُب ِعث ُلي َت ِّمم مكارم الأخالق ،فكيف تر�ضى �شريعته بعدم
ال�سري مبقت�ضى الأخالق الإ�سالمية يف جميع الأحوال؟! �أما القوانني الو�ضعية
معنويا ال يدخل يف دائرة الإلزام؛ وبذلك فهي جتعل
فهي تعترب الأخالق �شي ًئا ًّ
اخللق منف�ص ًال عن القانون ،وما ذلك �إال لأن القانون منف�صل عن الدين ،ولقد
و�صل الأمر بالغربيني �إىل حد ت�سخري القوانني لتنظيم �أنواع الف�ساد واحلر�ص
على �أمن متعاطيها ،و�إباحة ا�ستعمالها �أداة للرزق و�سبي ًال للك�سب الذي تبيحه
القوانني ،ولو كان �أ�شد �أنواع الر�أ�سمالية ابتزا ًزا للمال بغري حق و�إهانة للكرامة
الإن�سانية وا�ستعبا ًدا للأفراد واجلماعات.
�إن القوانني تبيح وتنظم اكرتاء((( املحالت للعهارة املرخ�ص بها وال�سكر
غري املحظور ،والرق�ص املقنع ،وغري ذلك من �ضروب االنحالل اخللقي الذي يبيح
االجتار يف الأعرا�ض واملقامرة وكل �ضروب الف�ساد والتهتك.

((( اكرتاء :ا�ستئجار.
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�أما ال�شريعة الإ�سالمية فهي من طبيعتها ترف�ض ذلك وتعاقب عليه؛ لأنه
ومعر�ض للمجتمعات �إىل االنحالل والوقوع يف ب�ؤرة
خارج عن �إطار الدينِّ ،
الإحلاد والهالك.
عدم الع�سر واحلرج

ومبا �أن ال�شريعة �صدرت من رحمان رحيم فقد ا�شتملت على ي�سر
الأحكام ،وخفة التكاليف ،وعدم الع�سر واحلرج ،قال تعاىل :ﮋﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ [البقرة .]185/وقال :ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ [املائدة ،]6 /وقال :ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ [النور ،]61 /وقال تعاىل :ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [الن�ساء ،]28 /وقال تعاىل :ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰﮊ [احلج.]78/
وروى الإمام �أحمد يف م�سنده عن جابر بن عبد اهلل:
�أحب الدين �إىل اهلل ا َحل ِني ِف َّية ال�سمحة وقالَّ � :إن هذا الدين
�سمح ،ولن ي�شاد الدين �أحد �إال غلبه ،في�سروا وقاربوا.
ويف ق�صة الأعرابي الذي بال يف امل�سجد فزجره النا�س ونهاهم الر�سول 

وقال�« :إمنا بعثتم ُم َي ِّ�سرِين ،ومل تبعثوا ُم َع ِّ�سرين».
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وقد بنى الفقهاء على هذه القاعدة قاعدة الي�سر معظم �أحكام الت�شريع،
فكانوا يقدمون ما فيه الي�سر على ما فيه احلرج كلما عر�ض لهم ذلك.
�إن اهتمام القر�آن بالتنبيه �أثر كل حكم �شرعي �إىل ما فيه من التخفيف
وعدم امل�شقة يبني بو�ضوح مقدار الفرق املوجود بني ال�شريعة الإ�سالمية وغريها
من ال�شرائع التي كانت تقوم على تعنت احلاكمني وغطر�ستهم والتي كانت حتمل
�صفة واحد من رجالها وهو «دراكون».
فقد حررت ال�شريعة الإن�سان من �أثقال دينية ودنيوية ما �أنزل اهلل بها
من �سلطان ،فاخلطيئة الأ�صلية التي �أثقلت كاهل الب�شرية زم ًنا ،نادى الإ�سالم
ب�سقوطها ،و�أعلن ﮋﰂﰃﰄﰅﰆﰇﮊ [النجم ،]39 /و�أثرها على املر�أة
دهرا طوي ًال م�ضطهدة ملعونة مكبوتة ممنوعة من �إثبات وجودها وحتقيق
التي بقيت ً
�شخ�صيتها ،والتمتع بحقوقها ،اعتدا ًدا ب�أنها ت�سببت يف خروج �آدم من اجلنة بدفعه
لأكل ال�شجرة ،زالت بحكم اهلل الذي جعل املر�أة �شقيقة الرجل يف الأحكام،
واعتربتها م�س�ؤولة عن �أعمالها ،لها ما ك�سبت وعليها ما اكت�سبت .تجُ َا َزى على
�إح�سانها كما تجُ َا َزى على �إ�ساءتها هي والرجل يف ذلك �سواء ،وبذلك �أ�صبحت
املر�أة متحررة من كل التهم املقذوفة بها ،مدفوعة لالجتهاد يف اخلري وال�صالح
واملعرفة.
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واال�سرتقاق الإن�ساين الذي �صبغ احلياة االجتماعية يف كل الأقطار،
وجعل الب�شرية ت�ستعبد �إخوتها ،وتبيع �أ�شقاءها وت�شرتيهم ،وتبني على ذلك
جمتمعها و�أنظمتها ود�ساتريها وحتى ما ت�سميه بالدميقراطية ،وما ت�سميه بالدين،
جاءت ال�شريعة الإ�سالمية فق�ضت عليه ،ون�شرت مبحوه ،وفتحت ال�سبيل �إىل
منعه من الوجود.
واحلرب العدوانية بني النا�س ،اعتربتها ال�شريعة جرمية ت�ؤاخذ بها املجتمعات
ومنعتها ،وحرمت الأخذ ب�أ�سبابها.
و�أكل �أموال النا�س بالباطل ،حرمته ،ومنعت من تعاطيه� ،إىل غري ذلك
من الأ�سباب التي حررت الإن�سانية ،وي�سرت عليها �سبل احلياة ،فلم يبق من
الت�شريع حينئذ �إال �آفاق الت�ساوي بني النا�س يف �أداء الواجب وا�ستخال�ص احلق،
وجريا مع
�سعيا وراء امل�صلحة ً
وهو مناط الأحكام التي تتطور بتطور الزمان واملكان ً
املقا�صد ال�شرعية.
قال ابن العربي�« :إذا كان احلرج عا ًّما يف النا�س ف�إنه ي�سقط ،و�إذا كان
خا�صا مل يعترب عندنا» .ويف بع�ض �أ�صول ال�شافعية اعتباره ،ومق�صوده باخلا�ص
ًّ
كما قال ال�شاطبي :ما هو يف �أعلى مراتب املعتاد؛ لأن املعتاد ال �إ�سقاط فيه و�إال
لزم يف �أ�صل التكليف.
قال ال�شاطبي« :فاعلم �أن احلرج مرفوع عن املُ َكلَّف لوجهني:
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�أحدهما اخلوف من االنقطاع من الطريق ،وبغ�ض العبادة ،وكراهة التكليف،
وينتظم حتت هذا املعنى اخلوف من �إدخال الف�ساد عليه يف ج�سمه �أو عقله �أو ماله
�أو حاله.
والثاين :خوف التق�صري عند مزاحمة الوظائف املتعلقة بالعبد املختلفة
الأنواع ،مثل قيامه على �أهله وولده �إىل تكاليف �أخرى ت�أتي يف الطريق ،فرمبا كان
التوغل يف بع�ض الأعمال �شاغ ًال عنها ،وقاط ًعا باملُ َكلَّف دونها ،ورمبا �أراد احلمل
للطرفني على املبالغة يف اال�ستق�صاء فانقطع عنهما ،وقد ف ُِّ�صل ذلك ،فارجع �إليه
يف املوافقات �إذا �شئت».
و�إذن فاملق�صود من رفع احلرج هو �أخذ ال�شارع ب�سيا�سة الرفق التي جتلب
الإن�سان �إىل الطاعة ب�صفة تلقائية ،وحتبب �إليه ال�شريعة فيطمئن �إليها ،وهذا الذي
قاله ال�شاطبي ير�شدنا �إىل متيز مهم من مميزات ال�شريعة ،وهي �أنها ال تطلب من
النا�س االتباع لها فح�سب ،ولكنها ت�ساعدهم قبل ذلك على االقتناع بها ،فيرتتب
على ذلك �أنهم يطمئنون �إليها ،ويح�سبون �أنهم لي�سوا غرباء عنها لأنها �أنزلت
عليهم ،فهي �شريعتهم ،وهي يف �صاحلهم ،وهي متفقة مع مطاحمهم ومع �أفكارهم
التي اقتنعوا بها و�صدقوها ،وهي ال تبحث فقط عن �صالح املجموع ولكنها تبحث
يف �صالح الفرد كذلك ،فحرجها مرفوع عن اجلماعة كما �أنه مرفوع عن الفرد،
فلي�س هناك �إذن مربر للتمرد عليها وال اخلروج عن طاعتها ،لأنها ال تدع جما ًال

90

دفاعٌ عن ال�شريعة
90

حلب �إثبات ال�شخ�صية؛ �إذ هي التي ت�ضمنه ومتهد �سبيل ترعرعه يف �صاحلها ومن
�أجل �إقامتها.
ال�شريعة داخلة يف الإميان

�إن ال�شريعة داخلة يف الإميان ،وهي بذلك داخلة يف �شخ�ص امل�ؤمن ،فال
جت�سيما ملقت�ضيات ال�شريعة �سواء يف
ميكن �أن يت�صور الإن�سان احلق وجوده �إال ً
�أخالقه �أو يف ت�صرفاته التي يجب �أن تكون مطابقة لها� ،أو يف ما يريده للنا�س يف
معاملته معهم ومعامالتهم مع بع�ضهم.
ولهذه الغاية منع ال�شارع من الرهبنة ،والإيغال يف الدين ب�شدة ،وطلب
الرفق يف الطاعة نف�سها؛ لأن الدين يغلب من �شاده ،ولكنه ينفعل �أمام من الينه،
دائما
ف�إذا بقي امل�سلم يف الو�سط ومل ينحرف عن الطريق الذي ُط ِل َب منه �شعر ً
بالي�سر؛ لأن طريف الق�صد فيهما �شدة ،وال�شدة مظنة الهزمية ،فال حمل للوقوع
فيها.
م�ستقيما يف �سلوكه ،فال يعقل �أن يتمرد على
ف�إذا كان املجتمع م�ؤم ًنا
ً
ال�شريعة ،لأنه ال يجد فيها غري ما ي�ساعده على مراده والذي ي�سعى �إليه ،و�إن
كان الأمر بالعك�س ف�إن النتيجة احلتمية هي االنف�صال بني ذلك املجتمع وبني
ال�شريعة �أي الدين نف�سه.
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والأمر هنا هو مبثابة احلرية التي يجدها امللحد حني ما يتجرد عن الإميان
في�شعر ب�أن يف ا�ستطاعته �أن يفعل ما ي�شاء من ما يتحرج من ارتكابه حينما كان
م�ؤم ًنا� .إنه احلرية التي تخرج من �شريعة املدينة �إىل �شريعة الغاب وبي�س امل�آب.
دين الفطرة

ومن مميزات ال�شريعة �أنها ال تطلب من الإن�سان الإميان مبا فوق العقل وال
مبا يناق�ضه ،وال ما يتنافى مع الفطرة ال�سليمة �أو يعار�ضها ،وحينما قال النبي 
الإ�سالم دين الفطرة� ،أر�شدنا �إىل �أنه ال يختلف عن ما نرغب فيه ب�صفتنا �أ َن ِا�س ّي
لو ن�ش�أنا على و�ضعنا الفطري دون ت�أثر بالظروف واملالب�سات التي حتيط باملجتمع
وحتوله عن جمراه ملا فعلنا غريه ،فال�شريعة �إذن هي الطريق امل�ستقيم الذي ينحرف
عن ال�سبل املتعددة التي تخلقها الأهواء وال�شهوات و�شياطني الإن�س واجلن،
وهي امل�سلك الوا�ضح البني ،ال يزيغ عنه �إال هالك ،وال يخرج عنه �إال �ضال.
ف�إذا �أراد الإن�سان �أن يعرف ال�شريعة فما عليه �إال �أن ي�أخذها من م�صادرها
الأ�صلية  -الكتاب وال�سنة  -ف�إن اختفى عليه وجه الدليل منهما ومن الأدلة
ناظرا نظرة املتجرد من كل غر�ض
امللحقة بهما فما عليه �إال �أن ي�ستفتي قلبهً ،
والباحث عن احلقيقة ،و�إذا به يجد نف�سه يف �صميم ال�شريعة ،يهديه �إليها قلبه،
وجتذبه لها فطرته ،على �أن �أحكام ال�شريعة ما كان منها �صريح الداللة وما كان
مقي�سا عليها ،ال ميكن �أن يختلف مع مقت�ضيات العقل ،ومتطلبات امل�صلحة العامة،
ً
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حتما لأ�سرارها ،و�إمنا
وحينما نقول مقت�ضيات العقل ال نق�صد �إدراك العقل اخلا�ص ً
نق�صد �إدراك العقول اخلا�صة والعامة عدم تناق�ضها له ،وان�سجامها معه ،وحينما
نقول متطلبات امل�صلحة العامة ال نق�صد عدم تعار�ضها مع بع�ض امل�صالح اخلا�صة
�أو ما يخيل للنا�س �أنه من قبيل امل�صالح العامة ،و�إمنا نق�صد �أنها ترمي �إىل ما فيه
فائدة املجموع من �أمنه و�سالمته ورعاية دينه وماله وعر�ضه وج�سمه.
وقد ق�سم الفقهاء الأحكام �إىل ما هو تعبدي �أي ال ُي ْبحث عن حكمته و�إن
منطويا على حكم �أبرزها امتحان طاعتنا وا�ستجابتنا ملا �أُ ِم ْرنا به ،و�إىل ما هو
كان ً
�سرا مفهو ًما .و�إذا
معقول املعنى وهو باقي الأحكام التي جند لها تعلي ًال ً
وا�ضحا �أو ًّ
مل ندركه فلي�س معنى ذلك �أنه غري موجود و�إمنا مل ن�ستطع الو�صول �إليه ل�ضعف
فكرنا وقد ي�صل �إليه غرينا .وقد �أو�ضحنا يف كتابنا مقا�صد ال�شريعة ،الغاية التي
�أرادها اهلل من التكليف ومن الأحكام ال�شرعية التي �أُ ِنيطَ ((( بنا �أمر تنفيذها .وبينا
�أن املق�صد الأ�سمى هو قيام اخللق بعمارة الأر�ض و�صيانة �سكانها مبا �أنهم خلفاء
عن اهلل �سبحانه ،فا�ستوجب ذلك �أن ي�سلكوا �أنف�سهم يف طاعة منتظمة ت�شتمل
على ما فيه �إحياء الأر�ض و�إ�صالح مواردها وتعبئة النا�س ال�ستخراجها ،وتربيتهم
على ذلك .وتقدم طائفة منهم جلمعهم على ما هم مكلفون به ،وتدبري �أمره مع
املحافظة على الوعي العام ب�أن كل �أعمالهم �إمنا هي تنفيذ لإرادة اهلل ،و�أنهم
مكلفون بذلك ،ومطالبون ب�شكر اهلل الذي خلقهم وهداهم ملا هم فيه منهمكون.
((( أُ
	� ِنيط بالأمر :كُ ل َِّف بالأمر.

93

مميزات َّ
ال�شريعة
ُ

93

ف�إذا نظر الإن�سان �إىل هذه احلقيقة ودر�س معامل ال�شريعة �أدرك ما فيها من
الأ�سرار وتيقن �أن � َّأية �شريعة و�ضعية ال ت�ستطيع �أن تفي بالغر�ض املق�صود من
خلق النا�س وتكليفهم ،و�أن يهتدي �إليه امل�شرعون من بع�ض القواعد العامة �أو
جزئيات الأحكام املتفقة مع مقا�صد الدين �إمنا هو من �آثار فطرتهم التي احتفظوا
بها ،وال ميكنهم �أن يهتدوا �إىل كل ما هو مطلوب منهم �إال بهداية من اهلل وداللة
من الوحي الإالهي .وما كان عن تلك الطريق هو ال�شريعة التي نطالب بالعمل
بها واحلر�ص على �إحيائها.
وال�شريعة لطف من اهلل بعباده� ،أخذهم بها لعلمه �سبحانه �أنهم ال يقوون
على اكت�شافها وحدهم ،و�إن كان قد هداهم النجدين طريق اخلري وطريق ال�شر.
و�أر�شدهم �إىل مبادئ الدين عن طريق الفطرة التي مل ت�ؤثر فيها املثبطات ومل
تعقها املوبقات ولكنه مع ذلك عرف عدم حمافظتهم على الفطرة وال ذكرهم
مليثاق اهلل الذي واثقهم به ،وقبل حجتهم ب�ضرورة بعثة الر�سل مب�شرين ومنذرين،
كتبا،
حتى ال يقولوا ما جاءنا من ب�شري وال نذير ،ف�أر�سل �إليهم ر�س ًال و�أنزل عليهم ً
ورباهم باحلكمة واملوعظة وختم �أمرهم مبحمد  ومبا �أنزل عليه من كتاب َبينِّ
ال ي�أتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،فلم يبق لهم �إذن جمال لالنتقاد وال
�سبيل لعدم االعتقاد ،وال عذر يف التخلي �أو �شبهة يف عدم التحلي ،لقد كان
عظيما حيث �إن ال�شريعة التي كُ ِّلفوا بها ُروعيت فيها م�صاحلهم
لطف اهلل بهم ً
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الدينية والدنيوية ،دفعت عنهم ُع ِّب َّية اجلاهلية((( و�أ�سر ال�شرك والوثنية و�أغالل
امللوك والر�ؤ�ساء وا�ستعباد الأقوياء لل�ضعفاء ،وحررتهم من �سيطرة الكهنة
الروحيني ،وجعلتهم و�سطاء �أنف�سهم مع اهلل ،فال كهنوت وال رهبانية ،وال جربوت
وال فرعونية .وقد دفعت عنهم كل �ضر و�إذاية ،ومف�سدة وجناية ،و�أعطتهم طريقة
التحقيق لعدل مطلق ال حتده حدود وال تقف دونه موانع ،و�أخ�ضعت لها الكبري
قوي و�ضعيف �أمامها.
وال�صغري وال�شريف وغريه ،والآمر وامل�أمور ،ال فرق بني ٍّ
امل�ساواة �شعارها ،وامليزان الق�سط مدارها ،والإن�صاف وح�سن الق�ضاء �ش�أنها،
والإح�سان بعد ذلك مرماها ،فلو قارنتها مع �أية �شريعة �سابقة عنها �أو الحقة لها مل
انت�شارا يف بع�ض الأو�ساط واهتبا ًال(((.
جتد لها مثا ًال ،و�إن نالت ً
التعادل بني املادة والروح

ومن مميزاتها �أنها متعادلة ،فهي ال تهتم بجانب الروح فقط ،وال تقت�صر
على جانب املادة فح�سب ،ولكنها تراعي اجلانبني وتهتم بالأمرين ،وتعترب �أن
احلياة حق للنا�س يجب �أن يحيوها ،و�أن لها �ضرورات وحاجيات البد لهم من
�أن يهتموا بها ،و�أن �أعمالهم املتعلقة ب�أمور دنياهم ك�أعمالهم املتعلقة ب�أمور �أخراهم
كلها عبادة هلل لأنها امتثال لأمره �سبحانه ،فهي ال تطلب من امل�سلمني �أن يعتزلوا
الدنيا �أو ين�سوا ن�صيبهم منها ،ولكنها ال تريد منهم �أن يجعلوا الدنيا �أكرب همهم
((( ُع ِّب َّية اجلاهلية :نخوتها الباطلة.
((( اهتباالً :املق�صود بع�ض املكا�سب.
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ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ومبلغ علمهم قال تعاىل:
ﯹﮊ [الق�ص�ص .]77/وخري ما يعرب عن ذلك الأثر اجلليل« :اعمل لدنياك
ك�أنك تعي�ش �أب ًدا ،واعمل لآخرتك ك�أنك متوت غ ًدا».

فال�شريعة بهذا االعتبار ميزان عادل بني املادة والروح ،يعطي لكل واحد
منهما ق�سطه وي�ضمن له حاجته ،و�إذا كانت كذلك ف�إن �أحكامها و�سط بني
ال�شرائع التي ُتعنى بالروح وتغلب عليها تعاليمها فت�أمر بتعذيب اجل�سد و�إذالل
النف�س ،وحياة الزهد املغرق والتق�شف الذي يتجاوز حدود الطاقة ،وبني ال�شرائع
التي تعنى بال�ش�ؤون املادية واملنافع اجل�سدية وتهمل كل ما له �صلة بالروح وهذا
هو معنى قوله �سبحانه :ﮋﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴﭵﭶﮊ [البقرة .]143 /والو�سط هنا العدل� ،أي كذلك
جعلناكم عدو ًال ،لتكونوا ب�أعمالكم مثا ًال �صا ًحلا يعطي ال�شهادة العملية على
عدالة ال�شريعة و�صالحيتها للنا�س ،كما كان الر�سول بحاله التي جت�سم ال�شريعة
ب�أحكامها و�أخالقها وعقائدها �شهي ًدا عليكم ،وحجة هلل �سبحانه على �إمكان تطبيق
ال�شريعة و�سمو الإن�سان عن طريقها.
ولقد �ضاعت الإن�سانية زم ًنا طوي ًال بني زهاد منزوين يف �أعماق الأديرة
ال يهتمون ب�ش�ؤون النا�س وال ينظرون حلال املجتمع ،يدعون �أمر ذلك للطغاة
امل�ستبدين والعتاة اجلائرين ،ويقبلون هم على العبادة و�إذالل النف�س ،والزهد
املدقع ،بينما كان يف ا�ستطاعتهم �أن يعملوا �إىل جانب العبادة والزهد .ما يبعث
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الوعي يف نفو�س �أمتهم ويرفع من �ش�أن جمتمعهم وي�ساعده على التحرر من
العبودية للر�ؤ�ساء واخلنوع للأقوياء ،ولكنهم مل يفعلوا ف�ضيعوا على الإن�سانية
�سبي ًال هي �أجدى لها و�أح�سن لرفع م�ستواها.
وبني طائفة قد �أهمتهم �أنف�سهم يظنون باهلل غري احلق ظن اجلاهلية ،وال
يعملون �إال لإ�شباع بطونهم و�إر�ضاء فروجهم .والت�سلط على �إخوانهم وا�ستعباد
من �سواهم ،غلب عليهم حب املادة فعبدوها ،ونظروا �إىل ال�شهوات النف�سية
فقد�سوها واتبعوها ،وقد �أ�ضلوا بذلك �أنف�سهم ومن نحا نحوهم ،وخنقوا كل تفتح
َّ
لل�شخ�صية الإن�سانية يف عامل �أف�ضل ،فعاقوا بذلك تقدم الكون وازدهاره وحالوا
دون بناء الإن�سان ل�سعادته ،و�شعوره بال�سبيل امل�ؤدية �إىل غايته.
وقد كانت الديانات ال�سماوية نف�سها تنزل بح�سب احلاجة �إليها ومبا يليق
لإ�صالح �أمرا�ض املجتمع الذي نزلت فيه ،فحاجة بني �إ�سرائيل �إىل التحرر من
�سببا يف �إر�سال اهلل لهم مو�سى ،مبا يحررهم
�سيطرة فرعون وا�ستعباده لهم كانت ً
عن طريق توبتهم وعملهم ،ولكنهم انحرفوا عن �سبيله ،وعنوا بعبادة العجل،
وتتبع املادة واكت�سابها بكل الو�سائل ،فلما طغت عليهم بعث اهلل عي�سى بتعاليم
ُروحية مهذبة ،غايتها تخفيف تلك ال�سيطرة املادية ،وتلطيف تعلق النا�س بها،
حتى �إذا �صار النا�س يتمايزون بالروحانيني واملاديني� ،أولئك يرتهبنون ويعتزلون،
وه�ؤالء يوا�صلون الكد للمادة� ،أنزل اهلل �شريعة الإ�سالم لت�صلح بني الطائفتني
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جزءا من املادة ،مراعية
جزءا من الروح والروح ً
وجتمع بني اجلن�سني ،جاعلة املادة ً
للعن�صرين م ًعا يف تعاليمها ويف �أحكامها.
ت�صحيح الأو�ضاع احلقيقية لل�شرائع ال�سابقة

وتت�ضح هذه امليزة مبيزة �أخرى لل�شريعة الإ�سالمية وهي �أنها �صححت
الأو�ضاع احلقيقية لل�شرائع قبلها ،فامل�سيحية مث ًال مل تنقل �إىل العامل على وجهها.
بل نقلت بح�سب ما ارت�ضاه كتبة الأناجيل ،وما ت�أولوا عليه كالم امل�سيح وعمله،
�أو ا�ستنبطوه ا�ستنباطًا خالقًا دفعهم �إليه حب �إدخال غري الإ�سرائيليني يف الديانة
امل�سيحية ،وتعميم دعوتها ،وذلك ما فعله القدي�س بول�س يف مو�ضوعات كثرية
يهمنا منها الآن �أمر حترمي الفائدة يف القر�ض الذي ن�ص عليه الإجنيل ،فقد حرم
�أخذ �أي قدر زائد على �أ�صل القر�ض ،ومن املعلوم �أن املراد بالقر�ض كما يفهم يف
�سوق ر�أ�س املال ،الدين �أو امل�شاركة �أو امل�ساهمة ،فكل الثالثة �إذن يف نظر الإجنيل
حرام وقد نقل عن توريليان وجربوم و�سان �أوج�ستان� :أن ممار�سة الأعمال هي
يف حقيقتها خطيئة؛ لأنها ت�صرف النف�س عن احلق وهو اهلل ،ويف االجتاه �إىل اهلل
وحده الراحة احلقيقية وال�سالم.
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بني البيع والربا

وهكذا يعترب �شراء ال�سلعة بق�صد �إعادة بيعها خطيئة ال تقل عن جرمية
الربا ،وحجتهم يف ذلك قول �سان بول :من حيث � َّإن امل�سيحي ال ينبغي له �أن
ق�ضائيا ف�إنه يتعني �أن ال تكون بني امل�سيحيني جتارة
ينازع �أخاه امل�سيحي نزا ًعا ًّ
نا�شطة.
وطبيعي �أن هذه التعاليم التي ت�شددت الكني�سة يف ن�شرها مل تقو على
الثبوت ومل ُيعمل بها قط؛ فقد كانت التجارة قائمة ومعها الربا ،وكانت الكني�سة
(((
جانبا من امللكيات
نف�سها ت�شجع الفيودالية وتدافع عن �أ�صحابها ،بينما متثل هي ً
الكبرية للأر�ض ،ومن االجتار ال�سري عن طريق البحارين ،حتى ر�أى النا�س �أن
مفتوحا وحدها
ما تتحدث به الكني�سة من حترمي لالجتار �إمنا هو ليبقي لها امليدان ً
فتحتكر الأر�ض وحتتكر االجتار يف الب�ضائع ،بينما يحرم ال�شعب من ذلك كله.
وقد �أدرك الإ�سالم �سل ًفا ما يف هذا التحرمي للمعامالت يف ا�ستحالة وبالتايل
من خمالفة لأ�صل الديانة امل�سيحية نف�سها ،فمنع الربا و�أحل البيع ،وعلل ذلك
عند ذكر احلكم يف كتاب اهلل تعاىل :ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭫﮊ [البقرة.]275 /
ﭬ
ﭪ
((( الفيودالية :هي تنظيم �إقطاعي اقت�صادي و�سيا�سي واجتماعي ،ظهر يف �أوروبا خالل الع�صور الو�سطى ،متيز
باختفاء مفهوم الدولة مع تكري�س الطبقية على جميع امل�ستويات.
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وبهذا التو�ضيح �أ�صبحت ال�شريعة ِّبينة املعامل ميكن �أن يتعامل النا�س
مبنيا على الفائدة امل�شرتكة والعمل ،ومادام فائ�ض
يف �إطارها مادام التعامل ًّ
القيمة يعطى ملن ي�ستحقه ،وال ي�أخذ �شي ًئا بغري عمل ﮋﮛﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮊ [البقرة.]188 /
�إن جهل النا�س بالتعاليم الدينية كما �شرحها الإ�سالم يف هذا الباب ويف
غريه ،هي التي جعلت �أهل القرن الثامن ع�شر وما بعده يثورون على الكني�سة
املحتكرة وامل�ؤيدة للفيودالية ،وجعلت ال�شعوب امل�سيحية ت�ستمع لذوي النظريات
التحريرية يف االقت�صاد ،حتى وقع الف�صل بني علم الأخالق وعلم املال واالقت�صاد،
و�أ�صبح القانون املتبع هو ما يرمز �إليه هذا الف�صل من القانون الإمرباطوري لروما:
«�إذا ا�شرتيت فابخ�س الثمن ما ا�ستطعت ،و�إذا بعت ف�ضاعف الثمن ما
وجدت �سبي ًال �إىل امل�ضاعفة ،وال حرج؛ فذا وذاك عدل يف املعاملة ب�شرط �أن ال
تدخل الغ�ش».
فلم يعد من املمكن بعد هذا �أن يف�صل النا�س بني الربا وبني البيع ،مادام
الغر�ض هو البحث عن �أكرث ما ميكن من الربح.
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بنك «روح القد�س» يف الفاتيكان

وهكذا تكونت الأنظمة الر�أ�سمالية احلديثة التي متثل �أعظم مظاهر الربا
يف �أ�شكاله اجلديدة والقدمية ،وخ�ضعت الكني�سة ملا فعلته �شعوب امل�سيحية
وا�ستمرت هي يف التجارة ويف الربا ،حتى لرنى على مدخل مدينة الفاتيكان
«بنك روح القد�س» بينما ال�شريعة الإ�سالمية بقيت يف موقفها من حترمي الربا
كيفما كان ،و�إن كانت �شعوب امل�سلمني قد ت�أثرت ب�أ�ساليب الغرب يف املعامالت
الر�أ�سمالية ،ولكن ذلك ال ميكن �أن ي�ؤثر على احلكم ال�شرعي الذي �أو�ضحه
القر�آن يف قوله تعاىل :ﮋﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ..ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﮊ [البقرة.]279 - 278 /
وعودتنا �إىل ال�شريعة يعني بالتبع تفريقنا بني ما هو حالل من ر�أ�س املال وما
هو حرام ،فر�أ�س مال التجارة التي ال بخ�س فيها وال غنب وال �شطط يف الربح مباح
طيب ،والر�أ�س مال البنكي الذي يعترب املال غاية وال يبحث من ورائه �إال املزيد
من الربح املقدر �سل ًفا حرام ،ولي�س البيع مثل الربا ،ففي الأول الرزق الطيب
والك�سب النافع ،ويف الثاين املحق والإيذان باحلروب ،كما ت�شهد بذلك �أحداث
هذا القرن وما ت�ضيع فيه من �أموال عظيمة يف احلروب ،وما تفنى بها من �أرواح
وتتهدم فيها من ح�ضارات و�شعوب.
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ومن �أعظم ميزات ال�شريعة �أنها نزلت لتكون دائمة فتحفظ بذلك اال�ستقرار
الت�شريعي والق�ضائي يف الأمة ،بحيث ال تختلف قواعدها الأ�سا�سية وال تتغري
�أ�صولها بح�سب الأزمنة والأمكنة ،وقد �أطاع لها ذلك �أنها نزلت بعد متهيد من
ال�سماء للذين �آمنوا بالدين ،و�أن اتباعها ثمرة بناء املجتمعات على قواعد الإ�سالم
و�شعائره ،ثم �إنها �صدرت من �سلطة �شرعية عليا ،ال يرى �أحد غ�ضا�ضة يف طاعتها
لأنها �سلطة العلي القدير ،فلي�س هناك �أحد ي�ؤمن باهلل ي�ستنكف من اتباع �أوامره
واجتناب نواهيه ،ولي�س هنالك �أحد يعتقد يف الدين يظن �أنه بتلك الطاعة ينق�ض
من حريته ،و�إمنا العك�س هو ال�صحيح �إذ ي�شعر امل�ؤمنون ب�أنهم يحققون وجودهم
وميار�سون حريتهم حينما يتغلبون على �أنف�سهم فيطيعون ال�شرع ويعملون مبقت�ضاه.
ومن املعلوم �أن الإن�سان ال يقبل االلتزام والتقيد مبوجباته �إال �إذا كان مقتن ًعا
ب�أن ذلك يف �صاحله الديني �أو الدنيوي ،و�إال �إذا كان يعلم من الذي �سيقيده وملن
يلتزم؟ فالطاعة هي ثمرة االختيار ،واملجتمعات الإ�سالمية حني اختارت �أن تبني
عالقاتها االجتماعية على �أ�سا�س �إ�سالمي التزمت هلل؛ لأنها تعلم �أنه هو الذي
كلفها بذلك ،ولأنها تعلم �أنها مل تعبد نف�سها مللك �أو رئي�س �أو �أحد من �أقطاب
الأر�ض ،و�إمنا اختارت طو ًعا منها �أن تنتظم يف نظام اجلماعة الإ�سالمية ،فتمار�س
حقوقها ال�شرعية ،و�صفات ال�سيادة التي لها بحكم اخلالفة عن اهلل .وقد مهد لها
ذلك �أن اهلل �سبحانه عزل كل الب�شر عن احلكم والت�شريع ،و�أبقى ذلك له تعاىل
�إذ قال :ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮊ [يو�سف .]40 /وقد �صرح تعاىل

102

دفاعٌ عن ال�شريعة
102

ب�أنه ال ميكن لأحد �أن ي�شرتك معه يف ربوبيته عن طريق اال�شرتاك معه يف حكمه
فقال :ﮋﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﮊ [الكهف.]26 /
وهذا االخت�صا�ص الرباين باحلكم ،هو الذي ف�صل ال�شريعة عن ال�سلطة
التنفيذية والق�ضائية ،فال ي�صح مللك �أو لرئي�س �أو حاكم �أو قا�ض �أن ي�ستبد بت�شريع
الأحكام وفق هواه ومبقت�ضى ما َي ِع ُّن له من الر�أي �إال �إذا كان ي�ستنبط ذلك من
م�صادر الت�شريع الأ�صلية �أو يقي�س عليها طب ًقا ملا هو معروف عند الأ�صوليني.
م�صدر ال�سيادة يف الإ�سالم

وقد �شرحت يف كتابي «مقا�صد ال�شريعة» م�صدر ال�سيادة يف الإ�سالم ،و�أنها
خالفة عن اهلل �سبحانه لل�شعوب وللمكلفني من �أفرادها .وه�ؤالء هم املطالبون
باختيار �أهل احلل والعقد �أي بانتخاب ممثليهم على ال�صفة التي يريدونها وبح�سب
ما تقت�ضيه ظروف الزمان واملكان ،ف�إذا اختري ه�ؤالء امل�س�ؤولون بالنيابة عن الأمة
رئي�سا عليهم هو اخلليفة �أو من يقوم مقامه من الأ�سماء التي
�أمكنهم �أن يعينوا ً
ي�ؤثرون �إعطاءها لرئي�س الدولة ،ولي�س لهذا اخلليفة �أو من ي�ساعده من رجال
امل�س�ؤولية �أي حق يف احلكم مبعنى الت�شريع يف مدلوله القر�آين ،و�إمنا له احلق وعليه
الواجب يف النظر يف �ش�ؤون الأمة وتدبري م�صاحلها طب ًقا ملقت�ضيات ال�شريعة والنظر
يف الق�ضايا التي تعر�ض عليه والبت يف �أمرها طب ًقا حلكم اهلل ،فهذه ال�سيادة التي
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هي يف الأ�صل هلل ،و�إعطا�ؤها للأمة هي التي �سهلت على اجلميع ال�شعور ب�أن
طاعتهم لل�شريعة �إمنا هو ممار�سة حلقوق ال�سيادة التي منحها اهلل لهم.
ونظرية الإ�سالم يف هذا املعنى تعار�ض نظرية احلق الإالهي الذي كان ملوك
الغرب يف الع�صور الو�سطى يعتقدون �أنه ممنوح لهم من ال�سماء ،فامللوك واحلكام
على العموم لي�ست لهم �أية �سلطة ،وال حق من ال�سماء و�إمنا ذلك لل�شعب الذي
ي�صبح مبقت�ضى خالفة �أفراده عن اهلل م�صدر ال�سيادة ومنبع ال�سلطة ،فمن ا�ستقى
�شرعيا و�إال فال.
منه كان ً
واليا ًّ
والنتيجة الطبيعية لهذا ال�شعور ال�شعبي باخلالفة عن اهلل هي الرغبة يف
�أداء واجب اخلالفة بامتثال الأمر الإالهي الوارد يف ال�شريعة ،والتعلق بهذا احلق
الذي هو اخلالفة عن اهلل ،وثمرة ذلك ا�ستقرار ال�شريعة وعدم حماولة تغيريها �أو
جزءا من الوجود الذاتي للفرد وللجماعة امل�سلمة.
ا�ستبدالها بغريها ،لأنها ت�صبح ً
التطور والتطوير

ومن ثمرات ما �سبق �أن الأحكام التي جاء بها الدين احلنيف ،ال
تقبل التطور وال التطوير يف �أ�صولها ،و�إمنا يقع التطور والتطوير يف علم الإن�سان
بها وا�ستنباطه لها ،وتطبيقه لها على ما ي�ستجد من اجلزئيات لأن التطور يعني
التحول من حالة �إىل ما هو �أف�ضل �أو �أحط منها ،ومبا �أنها كاملة رفيعة امل�ستوى ال
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ي�شوبها نق�ص وال يخالطها الباطل من بني يديها وال من خلفها ،فهي ال ميكن �أن
نق�صا من م�ستواها ،وال �إىل ما هو �أعلى منها لأن
تتطور ملا هو �أحط منها ،و�إال كان ً
هذا الأعلى غري موجود ،ذلك �أنها م�ستمدة من كتاب اهلل العلي القدير وهو كالم
اهلل القدمي بلفظه ومعناه ،فال ميكن �أن يكون الكالم الإالهي �إال كام ًال وم�شتم ًال
(((
على الأحكام الكاملة ،و�إال كان يف ذلك تنقي�ص لقدم الباري �أو �إقرار للبدا
عليه �سبحانه وتعاىل ،وهو منزه عن ذلك كله ،وقد ا�شتمل كتاب اهلل على جميع
ما تتوقف عليه الهداية الب�شرية من �أحكام و�أخالق وعقائد ونوامي�س اجتماعية،
وحمتويات كلماته العلية ال يدخلها احل�صر وال ي�صل �إليها العد ،وال يبلغ مداها
العرفان ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂﮊ [الكهف.]109 /
ومنذ �أن نزل القر�آن وال�سنة وجمهودات ال�صحابة والتابعني ومن جاء
بعدهم من العلماء ي�ستخرجون منه من �ضروب املعرفة و�أنواع احلكم ما تنده�ش
له العقول وتقف دونه علوم العارفني ف�ض ًال عن غريهم ،و�إنه لتظهر الآن من دالئل
كلمات ربي ما مل ي�ستبنه من قبلنا من رجال الع�صور ال�سابقة لأن �إدراكه كان
متوق ًفا على ما ا�ستجد من الأمور يف ع�صرنا هذا ،فكيف �إذن نقول �أننا ا�ستوفينا
خربا؟ و�سيدرك منه كل قوم يف كل ع�صر
كل ما فيه من العلم �أو �أحطنا مبا لديه ً
وا�صطالحا هو من عقائد ال�شيعة ،وي�شري �إىل تغيري يف م�صري الإن�سان نتيجة
((( َالب َداء لغةً :هو الظهور بعد اخلفاء،
ً
عمله ،فهو ن�سخ يف احلكم التكويني� ،أي تغيري حكم ب�آخر ،والأحكام التكوينية هي كل ما �سوى الأحكام
ال�شرعية.
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ويف كل مكان بح�سب ما بلغت �إليه ح�ضارتهم وو�صل �إليه علمهم .ﮋﯷ ﯸ

ﯹﯺﯻﯼﮊ [الإ�سراء ،]85 /و�سيبقى البحر الذي ال تنق�ضي عجائبه وال
يبلى على كرثة الرد.

فالأحكام التي ن�ص عليها القر�آن �أو ا�ستمدها منه �إجماع امل�سلمني ال ميكن
�أن يقع فيها تطور �أو تطوير ولن حتتاج لذلك؛ لأنها �ستظل �صاحلة لكل زمان �أو
مكان.
و�إذن فمعرفتنا هي التي تتطور وتنمو ،واملو�ضوعات التي نريد �أن نبحث
فحج َّية القر�آن
عن �أحكام اهلل فيها هي التي تختلف بح�سب الع�صور والأمكنةِّ ،
تغريا ،و�أما املو�ضوع فهو الذي يكون مو�ضع
وقدمه ال يرجع �إليها بحث ،وال تقبل ً
البحث ،واحلكم عليه يختلف بح�سب اجلوانب �أو ال�صورة امل�ستجدة فيه .وكل
ذلك يت�أتى موافقته ملقت�ضى الكتاب وال�سنة عن طريق بذل اجلهد يف اال�ستنباط
مفتيا.
قا�ضيا �أو ً
منهما �إذا كان القائم بذلك ً
وجوب االجتهاد

و�إذا عرفنا �أن �أحكام ال�شريعة الأ�صلية وخا�صة القر�آنية منها غري قابلة
للتطور وال للتطوير ف�إننا مع ذلك نعد من مميزات الفقه الإ�سالمي م�سايرته
للظروف والأزمنة �أي قبوله للتغري بح�سب ما يظهر ،و�إن كان ذلك يف الواقع
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تغريا يف املقت�ضيات� ،أي �أن هذه املقت�ضيات لو وجدت من قبل لوجدت يف
ً
ال�شريعة احلكم الذي يليق بها ،والذي تكت�شفه لها حني وجدت ،ولأجل هذا
كان املجتهدون من العلماء يكرهون امل�سائل �أي الفرو�ض الفقهية لئال يحكموا
على �أ�شياء جمردة دون مراعاة الظروف التي نزلت فيها ،وقد �ألف ال�سيوطي
ر�سالة خا�صة فيما كانت تالحظه عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -على ال�صحابة يف هذا
املعنى ،حتى �أنها قالت مرة لأبي هريرة� :إذا حدثت عن ر�سول اهلل  فانظر كيف
أعظم امل�سلمني ُجر ًما من �س�أل عن �شيء
حتدث ويف احلديث �أن النبي  قالُ �« :
مل ُيحرم على امل�سلمني؛ ف َُح ِّر َم عليهم من �أجل م�س�ألته» .وذلك كله راجع �إىل
وا�ضحا بي ًنا ،وحتقيق املناط
مناط احلكم ،ف�إذا حتقق ومت تنقيحه جتلى احلكم الديني ً
�إمنا يتم على يد املجتهدين الذين �أوتوا فق ًها يف الدين ومقدرة على اال�ستنباط.
وباب االجتهاد التي فتحها ال�شارع للقادرين عليها من كل امل�سلمني يف
كل ع�صر ويف كل مكان هي الكفيلة مب�سايرة ال�شريعة و�سدها حاجة ما ا�ستجد
من امل�سائل التي ال ح�صر لها وال نهاية لوقوعها ،واالجتهاد يرجع �إىل ا�ستنباط
الأحكام من �أدلتها التف�صيلية� ،إما بفهم جديد لآية من كتاب اهلل �أو حلديث من
�أحاديث الر�سول� ،أو انتباه لعلة يرجع �إليها مناط احلكم �أو ا�ستعمال ملقت�ضى
مق�صد من مقا�صد ال�شريعة ،ومن �أدلة االجتهاد الإجماع والقيا�س واال�ستح�سان
ومبد�أ امل�صالح املر�سلة ،وهذه الأدلة نف�سها راجعة �إىل م�صادر ال�شريعة بحيث �إن
ما ي�ستند �إليها من حكم ال يكون جدي ًدا يف ال�شريعة ،و�إمنا انك�شافه �أو العمل به
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قيا�سا �أو
هو اجلديد وتلك الأحكام كيفما كان م�صدرها كتابًا �أو �سن ًة �أو �إجما ًعا �أو ً
ا�ست�صالحا ،كلها تعترب داخلة يف خطاب اهلل املتعلق ب�أفعال املكلفني.
ً
ولكن االجتهاد ال يقع فيما له دليل قطعي �أو اتفقت عليه الأمة حتى
�أ�صبح معلو ًما من الدين بال�ضرورة كوجوب ال�صالة والزكاة ونحوهما ،و�أما فيما ال
دائما .ويجب �أن يكون يف الأمة الإ�سالمية
قطعيا عليه فيجوز فيه االجتهاد ً
دليل ًّ
جمتهدون للقيام بهذه املهمة الدينية العظيمة ،وقد قال تعاىل :ﮋ ﯡ ﯢ
للم َخلَّفني((( عاتبه اهلل على
ﯣﮊ [احل�شر ،]2 /وملا اجتهد الر�سول ف�أذن ُ
ذلك بقوله :ﮋﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮊ [التوبة ،]43 /والعفو هنا يعني عدم امل�ؤاخذة لأن املجتهد
مذنبا وقد �صرح القر�آن بذلك يف ق�ضية اجتهاد
املخطئ ال يعترب يف نظر ال�شارع ً
الر�سول وال�صحابة يف م�س�ألة فداء الأ�سارى يف �أول عهد الإ�سالم فقال :ﮋﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﮊ [الأنفال.]68 /
وذلك يبني اجتهاد الر�سول  وال�صحابة الكرام ومن بعدهم.
ومما كتب به �سيدنا عمر �إىل �أبي مو�سى الأ�شعري« :الفهم الفهم فيما تلجلج
يف �صدرك مما لي�س يف كتاب وال �سنة ،اعرف الأ�شباه والأمثال ،وق�س الأمور عند
ذلك».
((( امل َُخلَّفون :الذين تخلفوا عن اجلهاد يف غزوة تبوك ملحاربة الروم ،متعللني بحرارة اجلو.
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و�إذن فال تناق�ض بني قولنا �إن ال�شريعة كاملة ال تقبل التطور وال التطوير،
وبني قولنا �إن الفقه يتغري بح�سب الظروف واالعتبارات؛ لأن الأول راجع حلجية
امل�صدر والثاين راجع لال�ستنباط والتطبيق ،و�إذا كانت �أ�صول الأحكام وقواعدها
حمدودة ف�إن اجلزئيات التي تطبق عليها ال تتناهى.
حرية التعبري

ومن نتائج وجوب االجتهاد يف ال�شريعة� ،إعطاء الإ�سالم احلرية التامة
للم�سلمني ليدلوا ب�آرائهم ويعربوا عن ما اهتدوا �إليه من ا�ستنباط للأحكام
�أو فهم مل�صادرها� ،أو انتقاد على رجالها ،وقد نعى القر�آن على قوم امتنعوا عن
التفكري وا�ستعمال ر�أيهم يف اكت�شاف كُ نه الدين وحقيقة ما يخاطبون به من
الوحي ،وكانوا �إذا قيل لهم �آمنوا �أو فكروا ،قالوا ح�سبنا ما وجدنا عليه �آباءنا .قال
تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ [البقرة.]170 /
وقد و�صف اهلل ه�ؤالء الذين خلقهم ليكونوا حطب جهنم بعدم نظرهم يف
الكون و�إميانهم بخالقه فقال :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﮊ [الأعراف.]179 /
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وقال تعاىل :ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ.

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ

[الأنفال.]23 - 22 /

بل �إن ال�شريعة الإ�سالمية ذهبت �إىل �أبعد من هذا ،حيث �أوجبت على
امل�سلمني قاطبة �أن يقوموا بوظيفة نائب احلق العام ،في�أمرون باملعروف وينهون
عن املنكر ،ي�ستوي يف ذلك امل�ؤمنون وامل�ؤمنات ،وجعلت من حاد عن ذلك
متعر�ضا لأن تعمه الفتنة التي ت�صيب املجرمني .قال تعاىل:
منحرفًا عن الدينً ،
ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﮊ [�آل عمران ]104/وقال:

ﮋﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮊ [احلج.]41 /
وقال �سبحانه:

ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆﮊ [املائدة ،]79/وقال :ﮋﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸﯹﮊ [الأنفال.]25 /

وقــد و�صــف امل�سلمــني ب�أنهــم:
ﮭﮊ [الزمر.]18 /

ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

فالنظر املبني على البحث وعلى التمعن يف امل�سائل وا�ستخراجها من
�أدلتها واملقارنة بني الآراء والأقوال واختيار �أح�سنها ،كل ذلك من واجبات
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امل�سلمني ،وهذا ال يكون بغري حرية يتخلق بها ال�شخ�ص وال يجد من القانون ومن
احلكام من مينعه من ممار�ستها ،لأن التكليف بالبحث واالختيار ال يتم �إال باحلرية
واالطمئنان ،وهذا ما ت�ضمنه ال�شريعة وما هو من مميزاتها.
وترتتب على ميزة احلرية ميزة عموم امل�صدر ،بحيث ال تنح�صر حرية
االجتهاد يف طائفة م�سدودة ال يدخلها �أحد ممن هو خارج عنها ،كما هو الواقع
يف الأنظمة املبنية على الن�سب املوروث �أو املزايا اخلا�صة ب�أ�سرة �أو طائفة دون
�أخرى� .أو كما هو اجلاري يف بع�ض �أ�شكال الكهنوت((( التي تق�صر على ذوي
الدرجات الدينية احلق يف فهم الدين وابتداع �أحكامه ،وحتول دون بقية امل�ؤمنني
وحق البحث واال�ستدالل وا�ستنباط الأحكام� ،أما ال�شريعة فهي ملك للجميع،
ويف متناول كل م�ؤمن عامل �أي مقتدر على بذل اجلهد يف ا�ستنباط الأحكام
من م�صادرها ،وامل�ؤمنون قاطبة �أحرار يف �أن ي�ستعملوا و�سائل االجتهاد وميار�سوه،
و�أحرار �أن يدخلوا �إىل املجال�س املنتخبة �إذا انتخبهم �شعبهم ليقوموا مبهمة
االجتهاد و�إبداء الر�أي فيما يعر�ض لهم من �أمور ،وعلى الأمة الناخبة نف�سها �أن ال
تعطي �أ�صواتها ملن ال ي�ستحق ذلك جلهله وعدم قدرته على �أداء واجب اخلالفة
(النيابة) �أو لقلة دينه ومروءته.
�أما الذين يختارون لتمثيل الأمة �أو لتويل �إحدى منا�صبها ،ف�إن لهم احلق
يف �أن يجتهدوا كما �أن لغريهم احلق يف ذلك.
((( الكهنوت :هو وظيفة الكاهن �أو رتبته ،ورجال الكهنوت هم رجال الدين عند اليهود والن�صارى.
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واليا على اليمن ،فقال له :كيف
وقد �أر�سل النبي  معاذ بن جبل ً
تق�ضي �إذا عر�ض لك ق�ضاء؟ قال بكتاب اهلل .قال :ف�إن مل جتد يف كتاب اهلل؟
قال :فب�سنة ر�سول اهلل .قال :ف�إن مل جتد يف �سنة ر�سول اهلل؟ قال� :أجتهد ر�أيي
وال �آلو.
وهذا احلديث يبني لنا �أمرين� :أو ًال حق الوايل � ًّأيا كان يف االجتهاد فيما ال
ثانيا �أن الكتاب وال�سنة ال توجد فيهما
ن�ص فيه ،وقد بينا � َّأن ذلك حق للجميعً .
كل جزئيات امل�سائل التي ال يتناهى وقوعها ،و�إمنا اجتهاد الر�أي وعدم التق�صري
هو الذي ي�ستخرج �أحكام ما ال ن�ص فيه ،من م�صادره الأ�صلية.
ال�شورى يف ال�شريعة الإ�سالمية

ومن مميزات ال�شريعة الإ�سالمية �أنها ت�سري مبقت�ضى ال�شورى يف البحث ويف
الق�ضاء .وقد قرر هذا املبد أ� قوله تعاىل يف و�صف امل�سلمني �أتباع الر�سول :ﮋﮞ
ﮟ ﮠﮊ [ال�شورى� ،]38 /أي �أن من �صفات امل�ؤمنني �أن ت�سري �أمورهم على
مقت�ضى الت�شاور فيما بينهم ال على �أ�سا�س اال�ستبداد وحكم الفرد .وقد �أمر اهلل
أي�ضا فقال :ﮋﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
النبي �أن ي�سري على وفق ذلك � ً
ﭴ ﭵﭶﮊ [�آل عمران.]159 /
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ومن املعلوم �أن هذا الأمر الإالهي بال�شورى مل يكن ا�ستجابة لرغبة
اجلماعة التي نزل عليها القر�آن ،وال ثمرة من ثمرات التطور احل�ضاري الذي
و�صل �إليه العرب فلقد كان العرب �إذ ذاك يف �أحط درجات التقهقر والبدائية،
ومل يكن حال املجتمعات الأخرى �أح�سن منهم وال �أرفع م�ستوى .ومع ذلك
ال�شوري لأن ذلك
�أراد اهلل �أن يرفع هذه املجتمعات امل�سلمة �إىل درجات احلكم
ِّ
من م�ستلزمات ال�شريعة التي ال تتبدل بتبدل �أحوال النا�س ،لأنها ال تنزل �إىل
درجاتهم املنحطة بل ت�أخذ بطبعهم وترفعهم �إىل م�ستواها العايل ،حتى ي�صبحوا
قادرين على االهتمام بال�ش�ؤون العامة و�إبداء الر�أي فيها ومراقبة احلاكمني وموقفهم
من تطبيق ال�شريعة وتنفيذ �أحكامها .فال�شورى �إذن جزء من ال�شريعة ال ميكن �أن
ال ت�أتي معها وهي ك�سائر مقا�صد ال�شريعة �أنزلت لرفع درجات الأمة وال�ستكمال
ال�شريعة الإلهية على وجه الأر�ض ،وكل ذلك توجيه للأمة امل�سلمة حتى ت�صري
احلرية وال�شورى من مقومات جمتمعها ،وحتى تتعاطى كلها ال�سيا�سة وتبدي فيها
ر�أيها ،لأن ذلك كله من االهتمام ب�أمور امل�سلمني .وقد قال عليه ال�سالم« :من مل
يهتم ب�أمور امل�سلمني فلي�س منهم».
ومل يف�صل القر�آن طريقة ال�شورى و�أ�ساليب ممار�ستها ،و�أعطى � أمثلة ملا
ميكن �أن تكون عليه .وترك للأمة طريقة التنظيم والإجراء الالزمني لكل وقت
وكل ع�صر .واملهم يف الإ�سالم لي�س ال�شكل ولكن العمق ،املهم هو �أن ال يكون
�أمر امل�سلمني ا�ستبدا ًدا وفرعونية ،ولكن �شورى ودميقراطية.
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والغر�ض من ال�شورى هو تقييد احلاكم بحيث ال ي�ستطيع �أن يعمل �شي ًئا
مبقت�ضى ر�أيه اخلا�ص ،بل عليه �أن يت�صرف �أو ًال طب ًقا لأحكام اهلل و�أن يكون ت�صرفه
بعد ا�ست�شارة ذوي الر�أي من امل�سلمني.
أي�ضا مقيدون ب�أن ال ي�شريوا ب�شيء �إال �إذا كان منطب ًقا
ولكن امل�ست�شارين � ً
وم�ستمدا من �صميمها ،بحيث ال يجوز لذوي ال�شورى �أن
لأحكام ال�شريعة،
ًّ
أي�ضا �أو يحاولوا ت�سيري الأمة على خالف هدى ال�شريعة ،فال�شورى
ي�ستبدوا بر�أيهم � ً
قيد للحاكم على اعتبار �أنها جزء من ال�شريعة ،وهي كذلك قيد للم�ست�شار؛ لأنه
أي�ضا باتباع ال�شريعة وعدم اخلروج عنها.
ملزم � ً
وبهذا القيد امل�شرتك بني ال�سلطة الت�شريعية وال�سلطة التنفيذية وال�سلطة
الق�ضائية متتاز ال�شريعة يف جانبها الدميقراطي بتحريها عن �أ�سباب الف�شل الواقع يف
الدميقراطيات الغربية ،التي تعطي �أحيانًا قوة للنواب يتحكمون بها يف احلاكمني
ويف القوانني ،ويعرقلون �سري الأعمال تب ًعا لهوى الأحزاب دون خ�ضوع لقانون،
ويف �إهمال كامل للد�ستور.
وهذه الدميقراطية امل�سلمة �سبقت كل الدميقراطيات الغربية التي مل
يظهر لها وجود �إال يف القرن ال�سابع ع�شر� ،أي بعد �أحد ع�شر قرنًا من نزول �آيات
ال�شورى ال�ستكمال ال�شريعة الإ�سالمية ،ومل ت�صل بعد ذلك ال�شرائع الغربية �إىل
هذا التعادل بني ال�سلطات الذي �أقره الإ�سالم.
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ولقد قلنا �إن ال�شورى جتب يف الت�شريع� ،أي االجتهاد يف ا�ستنباط الأحكام
جلي .وهذا ما �سار عليه النبي  وامل�سلمون
يف الق�ضايا التي لي�س فيها ن�ص ّ
من بعده ،فما كانوا ي�صدرون عن �أمر �إال بعد امل�شورة وتقليب الر�أي على وجوهه
املختلفة ،ولقد ا�ست�شار النبي � أ�صحابه يف �ش�ؤون الدنيا كتدبري الغزوات وفداء
الأ�سارى وغري ذلك من امل�سائل ،كما ا�ست�شارهم يف �ش�ؤون الدين كما فعل يف
ق�ضية البحث عن و�سيلة لإعالم امل�سلمني بوقت ال�صالة حني كرث عددهم ف�أ�شار
عليه ابن عبد ربه بالأذان على ال�صورة التي علمها  لبالل.
ولو كانت ال�شريعة ترتك لأحد ،لرتكت ال�شورى فلم تفر�ض على
النبي  املع�صوم والنبي الذي ال يت�صرف وال ينطق عن الهوى ،ولكن اهلل �أنزل
ال�شريعة للجميع ،و�أمر نبيه ب�أن يعطي من نف�سه القدوة احل�سنة يف اتباعها وتنفيذ
تعاليمها .فكان  ال يت�أخر عن ا�ست�شارة �أ�صحابه يف كل الظروف.
وجوب ال�شورى للم�سلمني وامل�سلمات على ال�سواء

وهذه ال�شورى جتب للم�سلمني وللم�سلمات على ال�سواء ،كما يدل لذلك
قوله تعاىل :ﮋﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛﮊ [التوبة .]71 /ومل ي�سبق الإ�سالم نظام ما يف �إعطاء
امل�ؤمنات مقام امل�ؤمنني يف امليدان ال�سيا�سي والدميقراطي؛ لأن ال�شريعة كما قلنا
عامة امل�صدر وعامة التطبيق.
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وجتب كذلك يف الق�ضاء ،فالن�صو�ص مت�ضافرة على �أن القا�ضي ينبغي له
�أن يتخذ م�ست�شارين يرجع �إليهم يف معرفة وجه احلكم يف الق�ضايا املعرو�ضة عليه،
وذلك ا�ستعانة منه بهم على تفهم الن�صو�ص وطريقة تطبيقها ،وقد تطورت هذه
امل�شورة �إىل �شكل فتوى ت�ؤخذ من �أهل العلم يف كل ق�ضية بح�سبها وتعر�ض على
القا�ضي فيختار ما يراه يف نظره باحلكم.
ومنذ �أبي بكر وال�سيما منذ زمن عثمان وهم يتخذون م�ست�شارين من �أهل
العلم والفقه واحلديث للنظر يف الق�ضايا الطارئة ،على حني �أن القا�ضي واحد وهو
الذي يتوىل احلكم يف النهاية بعد ا�ستنفاد الغر�ض من امل�شورة.
ونحن �إذا قارنا ه�ؤالء امل�ست�شارين من �أهل العلم ،مع امل�ست�شارين �أو الذين
ي�سميهم الفرن�سيون والإجنليز باملحلَّفني عرفنا مقدار الفرق املوجود بني طريقة
ال�شريعة الإ�سالمية وطريقة ال�شرائع الغربية؛ فاملحلفون ُيختارون عم ًدا من مطلق
النا�س ومن غري �أهل العلم ال بالقانون وال بالأعراف ،و�إمنا يراعى فيها ح�سن الذوق
وكان القا�ضي ي�ستلهمهم احلق من ذهنهم املجرد عن كل اعتماد على القوانني
�أو الأعراف .بينما القا�ضي امل�سلم ي�ست�شري �أهل العلم بال�شريعة وبالعرف املحلي؛
لي�ستخرج مب�ساعدتهم وجه احلق ا�ستنا ًدا �إىل �أحكام ال�شرع الذي يعتمد على
الأعراف يف كثري من املنا�سبات للتعرف ملقا�صد النا�س وما تدل عليه عاداتهم.
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القيا�س

ونخل�ص من هنا �إىل ميزة عظيمة يف ال�شريعة الإ�سالمية وهي �أنها ال تعتمد
يف �شيء من الأحكام التي تقع با�سمها على غري ال�شريعة نف�سها ،فحينما ينعدم
حكما �ساب ًقا ن�ستنري به ،ال نعمد �إىل �ضمري امللك كما يفعل
الن�ص اجللي ،وال جند ً
الإجنليز وال �إىل العدالة �أو الإن�صاف �أو القانون الطبيعي كما يفعل الالتينيون
اليوم �أو الرومان بالأم�س واليونان من قبلهم ،و�إمنا ننظر يف مقا�صد ال�شريعة ونرجع
�إىل ال�سيا�سة ال�شرعية ،باحثني عن طريق التفكري والنظر يف الأحكام و�إحلاق
الأ�شباه بالنظائر ،ولن نعدم �أب ًدا وجه احلق الذي يريده اهلل.
ولي�ست �ضروب القيا�س وامل�صالح املر�سلة وال�سيا�سة ال�شرعية من قبيل
الأدلة اخلارجية كما حاول بع�ض امل�ؤلفني املعا�صرين القول به ،و�إمنا هي م�صادر
أي�ضا لل�شريعة؛ لأنها ترجع يف النهاية �إىل كتاب اهلل و�سنة ر�سوله ،ما دام
داخلية � ً
الدليل العقلي ي�ستند �إىل املماثلة و�إىل اال�ستنباط العلمي �أو اال�ست�صالح فيما مل
يثبت عن ال�شارع �إلغا�ؤه� ،أي �أنه ما دامت الآنية متوقفة على توافق �أ�سباب احلكم
املقي�س عليه مع احلكم املقي�س .وما دامت امل�صلحة م�شرتطة بعدم ثبوت ن�ص
�شرعي ب�إهمالها ،فال ميكن �أن يقال �إنها �أدلة خارجية؛ لأنها من �صميم الدليل
ال�شرعي ،وقد نقلنا �سل ًفا �أنها تعترب كلها خطابًا من اهلل متعل ًقا ب�أفعال املكلفني.
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و�أما حماولة ت�أويل الأدلة النظرية الإ�سالمية على �أنها نوع من القانون
الطبيعي �أو قانون العدل والإن�صاف ،فذلك جمرد انحراف بال�شريعة �إىل �أقوال
وطرق �أجنبية عنها ،فال�شريعة وا�ضحة ،وال ميكن �أن تقبل غمو�ض القانون الطبيعي
�أو قانون العدالة �أو �ضمري امللك؛ لأنها جمرد تخمينات ال ت�ستند لغري ما يح�سبه
النا�س �أنه من ح�سن الإدراك ،وال �ضمان له وال دليل عليه.
فال�شريعة الإ�سالمية ممتازة بكونها كاملة ،ومن كمالها �إمكان اكت�شاف
�أحكامها ملا ا�ستجد من الأحداث ولو مل تكن هنالك ن�صو�ص �صريحة فيها ومن
غري بحث عن قوانني خارجة عنها ،ما دامت خامتة املطاف فيها ما قاله معاذ:
«�أجتهد ر�أيي وال �آلو».
وتلك هي حركية ال�شريعة (الدينامية) امل�ستقرة فيها والتي تنفجر ينابيعها
كلما طلبها مبتغ �سبيلها وم�ستنبط لأعماقها.
وحرية االجتهاد واالختيار تعني التفرقة بني �أحكام ال�شريعة الأ�سا�سية
وفروعها املثبتة بن�ص قطعي �أو ظني �صريح ،وبني �آراء املجتهدين والفقهاء الذين
�أعطوا لل�شريعة ثروة هائلة هي هذا الفقه املدون يف خمتلف الكتب والنوازل ،و�إذا
كانت ن�صو�ص الكتاب وال�سنة وما ثبت بهما من الأحكام واجب االتباع ال يجوز
اخلروج عنه ،ف�إن مبد�أ االجتهاد نف�سه يعني حرية قبول ورف�ض خمتلف الأقوال
واملذاهب مهما كانت قيمة �أ�صحابها جليلة ومكانتهم يف نفو�س امل�سلمني عالية،
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وقد قال مالك يف �أقوال ال�صحابة هم رجال ونحن رجال ،وكان مالك يقول :كل
كالم فيه مقبول ومردود �إال ما �صح عن �صاحب هذا القرب ،يعني الر�سول 
وقد قال ال�شافعي� :إذا �صح احلديث فهو مذهبي .وما من �أحد من �أئمة االجتهاد
والفتوى �إال قال ما ي�شبه مقالة ذينك الإمامني وكلهم كان يرد العلم يف النهاية
�إىل اهلل ،فلي�ست مدونات الفقه بالكتب املقد�سة التي ال ت�صح مناق�شتها �أو الأخذ
والرد فيها.
ونحن �إذا ر�أينا االختالفات احلا�صلة من املذاهب ،وداخل كل مذهب،
دائما باحلرية املعطاة لهم ،و�أنهم مل يجدوا غ�ضا�ضة
عرفنا قيمة �شعور امل�سلمني ً
تهيبا من ممار�ستها بكل ما يف ا�ستطاعتهم وما �أداهم �إليه اجتهادهم وح�سن
�أو ً
ق�صدهم ،ولهذه اخلالفات �أ�سباب قائمة يكون بحثها والنظر فيها ف ًّنا من فنون
الفقه يعرف ب�أ�سباب اخلالف ،وهو علم املقارنات واملقابالت اليوم ،وال �شك �أن
اخلالف يقع �إما لتعار�ض الأدلة� ،أو الختالف الفهم� ،أو العتبار كل واحد من
جانبا ينظر �إليه بينما ينظر غريه �إىل اجلانب الآخر �أو غري ذلك من
املختلفني ً
املربرات التي ال نريد اخلو�ض فيها بهذه العجالة.
ومعظم اخلالفات كانت اختالف ع�صور و�أمكنة� ،أي الفقهاء ي�ؤثرون
العمل يف زمن ما �أو مكان ما بر�أي فقهي خا�ص .مراعاة العتبارات خا�صة بذلك
الزمان �أو املكان ،ثم تتطور الظروف وتزول �أ�سباب العمل ،وتجَ ُّد �أ�سباب �أخرى
فينظر الفقهاء الذين يف ذلك الع�صر �أو املكان الآخرين يف الأمر ،ويقررون تغيري
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العمل �أو الر�أي املفتى به ،وهذا كله �إن دل على �شيء ف�إمنا يدل على مرونة الفقه
وا�ستعداده لقبول امل�سايرة ملقت�ضيات الظروف والأحوال ،ما دامت تلك امل�سايرة
ال تغري �شي ًئا من �أ�صول ال�شريعة وحجية م�صادرها وما لهذه من القد�سية.
ا�ستقالل القا�ضي يف �أحكامه عن ال�سلطة التنفيذية

وحرية االختيار هذه هي التي �أعطت للقا�ضي ا�ستقال ًال كام ًال عن جميع
ال�سلط ،فهو الذي يختار يف �آخر الأمر الن�ص الذي يطبقه على النازلة التي تعر�ض
عليه ،دون تدخل من �أحد كيف ما كان مقامه ،ويف هذا املعنى ينبغي �أن �أنقل
فقرة كتبتها يف كتابي «املدخل لدرا�سة النظريات العامة يف الفقه الإ�سالمي»
وهذا ن�صها:
«�أجمع علماء امل�سلمني على �ضرورة ا�ستقالل القا�ضي يف �أحكامه ،وعدم
مثاليا
خ�ضوعه خلليفة �أو وزير ،وكان �سلوك الق�ضاة وامل�سلمني يف �أغلب الع�صور ًّ
من هذه الناحية ،فما كانوا يقبلون �أب ًدا �أن ينحرفوا عن ال�شريعة �إر�ضاء للخليفة
�أو ملن له �سلطة عليا ،ولهم يف ذلك مواقف عظيمة �سجلتها كتب التاريخ ب�أحرف
من نور».
هذا من جهة ا�ستقالل القا�ضي عن ال�سلطة التنفيذية.
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�أما من جهة ا�ستقاللهما عن ال�سلطة الت�شريعية ،فالقا�ضي واخلليفة كالهما
منفذ لل�شريعة التي هي م�ستقلة يف م�صدرها الذي هو القر�آن وال�سنة ،والقا�ضي
مطالب �أو ًال ب�أن يحكم مبقت�ضى كتاب اهلل ،ف�إن مل يجد فب�سنة ر�سول اهلل� ،أو رمبا
يقا�س على الأ�شباه والنظائر ،وفيما وراء امل�صادر الأ�سا�سية للت�شريع الإ�سالمي
يبقى للمجتهدين الذين ي�ستنبطون الأحكام وهم باجتهادهم م�ستقلون �أحرار،
ولكن الحق لهم يف �أن يتدخلوا يف الق�ضاء �أو يف �إلزام القا�ضي بحكم يف ق�ضية
معينة مبقت�ضى رغبتهم ،ومن املناق�شة التي جرت بني معاوية بن �أبي �سفيان وبني
رئي�سا للدولة �أن
�أ�سيد الأن�صاري يتبني �أن معاوية كان يرى �أن من حقه ب�صفته ً
يعترب القانون الذي يجب �أن ي�سري عليه الق�ضاة ،و� َّأن القا�ضي يجب �أن يحكم
مبقت�ضى ذلك ،فقد كتب مروان �إىل �أ�سيد بن ح�ضري الأن�صاري ،وكان (مروان)
عام ًال على اليمامة ب�أن معاوية كتب �إليه �أن الرجل الذي ت�سرق منه �سرقة فهو
�أحق بها حيث وجدها ،فكتب �أ�سيد �إىل مروان �أن النبي  ق�ضى ب�أنه �إذا كان
الذي ابتاعها من الذي �سرقها غري متهم يخري �سيدها ،ف�إن �شاء �أخذ الذي �سرق
منه بثمنه ،و�إن �شاء اتبع �سارقه ،ثم ق�ضى بذلك �أبو بكر وعمر وعثمان ،فبعث
مروان بكتاب �أ�سيد �إىل معاوية فكتب معاوية �إىل مروان:
«�إنك ل�ست �أنت وال �أ�سيد تق�ضيان علي ،ولكني �أق�ضي فيما وليت
عليكما ،فانفذ ما �أمرتك به» .فبعث مروان بكتاب معاوية �إىل �أ�سيد فقال« :ال
�أق�ضي ما وليت مبا قال معاوية»� .أخرجه الن�سائي يف البيوع.
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وتت�ضح نظرية ف�صل ال�سلطات �أكرث يف ذهن اخلليفة العادل عمر بن عبد
العزيز  فقد �ألقى يف �أول ما �ألقاه من خطبه على النا�س بعد �أن ويل اخلالفة
خطابًا قال فيه�« :أيها النا�س� ،إنه ال كتاب بعد القر�آن ،وال نبي بعد حممد � ،أال
و�إنيِّ ل�ست ٍ
بقا�ض ولكني منفذ ،ول�ست مببتدع ولكني متبع ،ول�ست بخري من
�أحدكم ولكنى �أثقلكم حمالً ،و� َّإن الرجل الهارب من الإمام الظامل لي�س بظامل،
�أال ال طاعة ملخلوق يف مع�صية اخلالق».
فهذه اخلطبة تبني بو�ضوح �أن امل�صدرين الأ�سا�سيني للت�شريع هما القر�آن
وال�سنة ،وبذلك لن يحل اخلليفة حملهما ،ف�سلطته التنفيذية منف�صلة عن ال�سلطة
الت�شريعية �إال ما كان له من حق ك�سائر امل�ؤمنني يف النظر يف الكتاب وال�سنة
وثانيا� :إن اخلليفة لي�س ٍ
بقا�ض
والبحث عن وجوه تطبيقهما وتو�سيع مدلوالتهماً ،
يحكم بني النا�س ،ولكنه منفذ هو وعماله ملا ي�أمر به القر�آن والر�سول �أو يحكم به
ق�ضاة الإ�سالم متف ًقا مع ال�شريعة.
وهكذا جند نظرية الف�صل بني ال�سلطات تطورت يف ذهن امل�س�ؤولني
امل�سلمني ،وال�سيما فيما يرجع لعالقة ال�سلطة التنفيذية بال�سلطتني الق�ضائية
والت�شريعية.
ول�ضمان ا�ستقالل الق�ضاء اعترُ َِف �أو ًال ب�إنابة القا�ضي عن اخلليفة يف تنفيذ
�أحكام الق�ضاء ،ف�أ�صبح القا�ضي منفذًا للأحكام با�سم ال�شريعة ،وله يف ذلك نيابة
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مطلقة عن الإمام ،وبذلك �أ�صبحت للقا�ضي حرمة ي�شعر معها ب�أنه املبا�شر لل�سلطة
الق�ضائية ،فلم يعد له مربر لعدم احلكم مبا يراه مواف ًقا لل�شرع.
قمع املنحرف من الق�ضاة والأئمة

ومن مميزات ال�شريعة �أن هذه احلرية ُم َلجمة بالبقاء يف حظرية الأحكام
الأ�سا�سية للدين ،فلي�س للقا�ضي وال للإمام �أن يخرجا عن حدود ال�شرع وال
�أن يتخطيا امل�صلحة العامة املعتربة �شر ًعا ،ويدخل فيها درء املفا�سد الذي هو
مقدم على جلب امل�صالح ،وي�شهد لذلك قوله تعاىل :ﮋﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ
[البقرة .]229 /ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴﭵﮊ [الطالق.]1 /
وقد جاء يف اجلزء الرابع من الفروق للعالمة القرايف ما يلي:
«� َّإن كل من ويل اخلالفة فما دونها �إىل الو�صية ،ال يحل له �أن يت�صرف �إال
بجلب م�صلحة �أو درء مف�سدة ،لقوله تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﮊ [الأنعام .]152 /ولقوله َ « :من َوليِ َ ِم ْن �أُمو ِر أُ� َّم ِتي �شي ًئا ث َُّم َمل ْ َي ْج َت ِه ْد
َل ُه ْم َولمَ ْ َي ْن َ�ص ْح َفالجَ َ َّنة َعل َْيه َح َرام».
ومن القواعد الفقهيةَّ � :أن الوكيل معزول عن غري امل�صلحة ،وقد قال �أبو بكر
يت عليكم ول�ست بخريكم ،ف�إن �أح�سنت
يف �إحدى خطبه�« :أيها النا�س �إين ُو ِّل ُ
فقوموين».
ف�أعينوين ،و�إن �أ�س�أت ِّ
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ولي�س هذا جمرد كالم يتملق به الأمراء ونوابهم اجلماهري كما هو ال�ش�أن
اليوم يف خطب الر�ؤ�ساء ،ولكنه تعبري عن خلق م�ستقر نتيجة لإميان ب�ضرورة اتباع
ال�شريعة وعدم اخلروج عنها.
ويف الإ�سالم و�سائل لقمع املنحرف من الق�ضاة والأئمة ،فهناك �سلطة
الرقابة التي ميلكها كل فرد من الأمة ،بحكم �أن له حرية اجلهر بر�أيه والنقد ملن
�شاء ،وهو ما ي�سمى بالأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ومن �أعظم مظاهر احل�سبة
وهي حق لكل م�ؤمن �أن ميكنه �أن يرفع للقا�ضي �شكوى ب�أي خمالفة وقعت �أو
انحراف ح�صل �سواء من احلكام �أو من الأفراد ،وميكنه �أن يرفع بذلك ق�ضية
�إىل اجلهات املخت�صة التي يجب عليها �أن تنظر يف الأمر ،ف�إن وجدت هناك ما
يحتاج �إىل التقومي قومته ،و�إن كان هنالك حكم منحرف عن ال�صواب ،ردته عم ًال
باحلديث« :كلُّ عملٍ لي�س عليه � ُأمرنا فهو ر ٌّد».
ويف هذه القواعد الإ�سالمية جمال لال�ستفادة وتنظيم مراجع اال�ستئناف
للأحكام ،والنظر يف الأعمال الإدارية ،ويف ما هو خمالف للد�ستور عن طريق
املحاكم التي يجب �أن تخ�ص�ص لذلك ،ومراجع للحق العام تقبل كل ق�ضايا
احل�سبة التي يرفعها املواطنون ،وعندنا  -واحلمد هلل  -ق�سط من هذه التنظيمات
نح�سب �أننا �أخذناها عن الغرب ،بينما هي تنظيم جديد جلوانب من الإجراءات
ال�شرعية لإقامة العدل وحتقيق احلق والإن�صاف.
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واملهم �أننا كلما نظرنا �إىل ناحية من نواحي ال�شريعة وجدناها ت�ستقيم على
حمور تتعادل فيه جوانب الرغبات الإن�سانية ،وغايتها هو �إحقاق احلق ،ون�شر
العدالة ،وتبليغ كل �أحد ما ي�ستحقه ،مع اال�ستقرار يف القانون ،وحرمة الق�ضاء،
وحرية التقا�ضي والنظر والنقد ،وتلك هي العنا�صر التي تعطي اخللود لهذه
ال�شريعة وتوجب بقاءها.
ومن مزايا ال�شريعة �إىل جانب �إجلامها للقا�ضي والوايل بلجام ال�شرع ،ومنعها
لهما من االنحراف واخلروج عن منهجها� ،أنها مل تفر�ض الطاعة على املواطنني ملا
ي�صدره الق�ضاء �أو ي�أمر به احلاكم� ،إال �إذا كان مواف ًقا لل�شرع وجار ًيا على مقت�ضاه،
�أما �إذا خرج عن ذلك فال طاعة ملخلوق يف مع�صية اخلالق ،ويف احلديث ال�شريف:
امل�سلم ال�سم ُع والطاع ُة يف ُع ْ�سره و ُي ْ�سره و َم ْن َ�ش ِط ِه و َمكْ َر ِه ِه ما مل ُي ْ�ؤ َمر
«على املر ِء ِ
مبع�صية ،ف�إذا �أُ ِم َر مبع�صية اهلل فال َ�سم َع وال طَ اعة» .وقال �أبو بكر�« :أطيعوين ما
ع�صيت اهلل فال طاعة يل عليكم» .وقد �سبق كالم عمر بن
�أطعت اهلل فيكم ،ف�إذا
ُ
عبد العزيز � َّأن الهارب من ظلم الإمام لي�س ٍ
بعا�ص.
و�إذا كانت �إعالنات حقوق الإن�سان .قد �أباحت التمرد على الظلم وقررت
اعتبارا
�أحقية الإن�سان فيه ،ف�إنها مل تعلن ذلك �إال يف عهود متخلفة ،ومل تعتربه �إال ً
�ساريا يف
معنويا� ،أما ال�شريعة الإ�سالمية فقد �أذنت به منذ �أربعة ع�شر قرنًا ،وجنده ً
ًّ
جميع الأحكام ومطب ًقا يف معظم الظروف ،حتى يف �أ�شد الأزمنة التي مرت على
امل�سلمني وامتلأت بالظلم .جند ال�شعب ال يت�أخر عن العمل مبقت�ضى حقه يف
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الثورة على الظاملني ،وجند الوالة ُيل َْجمون �أحيانًا و�إن قاوموا القائمني عليهم ،ف�إنهم
بعد القدرة عليهم يراعون �أ�سباب قيامهم ،ويف تاريخ بالدنا وحدها مناذج كبرية من
هذا النوع ال جمال لتف�صيل احلديث عنها ،ويكفي �أن نذكر ال�صرخات املعتادة
من ال�شعب �إزاء احلاكم�« :إ َّنا باهلل وبال�شرع معك» ،وهي �صرخة تنتهي يف الغالب
�إىل رفع الق�ضية للنظر ال�شرعي و�إحقاق احلق.
والأ�صل يف هذا قول القر�آن يف و�صف امل�ؤمنني :ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮊ[ال�شورى ،]39 /فلي�س من �أخالق امل�سلمني يف �شيء �أن ي�صربوا على
الظلم .و�إمنا �إذا انت�صروا ال يظلمون ،وال يتجاوزون احلدود :ﮋﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﮊ [ال�شورى.]40 /
والطاعة ال جتب على امل�سلمني �إال �إذا كان الأمر �أو احلكم اللذان يطلب
منهم طاعتهما متفقني مع ال�شريعة ،فطاعة احلاكم م�ستمدة من رعايته لل�شريعة
وقيامه عليها ،على �أن تكون هذه ال�شريعة �إالهية مل ي�ضعها احلاكم و�إمنا �أنزلت
ٍ
فحينئذ فقط جتب طاعته� ،أما �إذا حكم
قائما بتنفيذها
منزلتها وعلى �أن يكون ً
ب�أمره �أو ابتدع �شريعة ما �أنزل اهلل بها من �سلطان ،فال جتب طاعته .و�إذا ادعى �أن
ما ي�أمر به �شرع ،وخالفه النا�س يف ذلك ،ف�إن مردهم �إىل م�صادر الت�شريع و�إىل �أويل
الذكر الذين يحكمون عليهما مبا �أنزل اهلل .قال تعاىل :ﮋﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ﰋ ﰌ ﰍﮊ [الن�ساء.]59 /
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وهكذا يجمع ال�شرع بني ما يتطلبه النظام وحفظه ،وبني ما يتطلبه الفرد
لتحقيق �شخ�صيته ،ما دامت فطرته عادية ال ت�شذ وال تنحرف و�إمنا يراعي الإ�سالم
يف ت�شريعه هذه الكرثة من ذوي الفطرة غري املنحرفة ،في�ضع لهم من ال�شرائع ما
يحقق يف حميطهم الأمن وال�سالم ،وما ي�سمح مبعاجلة املنحرفني بو�سائل امليزان
الق�سط ،وال�سلطان النافذ.

ما�سِ ُن َّ
ال�شري َعة
حَ َ

امل�صدر الأ�سا�سي للت�شريع هو القر�آن

و�إذا نظرنا يف املميزات التي ذكرناها لل�شريعة الإ�سالمية وجدناها كلها
يف عداد املحا�سن التي ميكن �أن ينوه بها ،ولكننا نريد �أن نزيد يف هذا الف�صل
تو�ضيحا حل�سنات من حما�سن ال�شريعة تتفوق بها على غريها من ال�شرائع يف
ً
جميع الع�صور و�سائر الأمكنة.
فال�شريعة الإ�سالمية قامت على �أ�سا�س مق�صد واحد هو �إقامة العدل بني
النا�س ،و�أباحت للم�سلمني �أن ي�ستعملوا لذلك كل الطرق امل�ؤدية �إليه ،لأنهم
ال�سائرون على �سنة الر�سول وعلما�ؤهم الوارثون للأنبياء ،وقد قال تعاىل يف غاية
بعثة الر�سل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛﭜﮊ [احلديد.]25 /
وقال:

ﮋﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ [البقرة.]213 /
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فالر�سالة �إذن هي التي حملت �إلينا الكتاب ،وهو امل�صدر الأ�سا�سي للت�شريع،
وهو املحتوي على احلق ،وكل ما عار�ضه باطل ،ولكن القر�آن والر�سل ال حتتوي
�إال على �أ�صول امل�سائل وقواعدها ال على جزئيات �أحكامها ،ولذلك �أنزل اهلل مع
الكتاب امليزان وهو املقيا�س الذي تقا�س به امل�سائل واجلزئيات لتلحق ب�أ�صولها
يف الكتاب ،والكتاب وحده الذي يحكم بني النا�س فيما اختلفوا فيه كما يدل
على ذلك عود ال�ضمري �إليه يف الآية ﮋﮋﮌﮍﮊ [البقرة.]213 /
�سر عدم تدوين الفقه يف �شكل بنود

و�إذا كان القر�آن هو احلكم ،وكان العقل هو املقيا�س الذي ي�ستعمله الق�ضاء
و�أهل العلم لإحلاق اجلزئيات بالكليات ،كان عمل الكتاب هو احلكم ،وعمل
الق�ضاء و�أهل العلم هو تطبيقه ،و�إدخال امل�سائل يف �أ�صولها ،و�أ�صبح الت�شريع
راج ًعا �إىل الوحي و�إىل الق�ضاء ال لغريه من الأمور ،ومل يبق للدولة حق التدخل
ال يف م�سائل الت�شريع؛ لأنها منزلة من ال�سماء ،وال يف �ش�ؤون الق�ضاء؛ لأنه
مف�صول عن ال�سلطة التنفيذية كما بينا.
وهذا ما جرى عليه الأمر يف عهود الإ�سالم احلرة فلم تكن الدولة تدخل
البتة يف �ش�ؤون الت�شريع ،اللهم �إال يف بع�ض اجلزئيات التي تتعلق بتنظيم الإدارة
واملالية وال�سلطة العامة� ،أما م�سائل احلدود واملعامالت وحتى التقرير فقد كان من
اخت�صا�ص الفقهاء والق�ضاة.
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وحيث � َّإن الفقه ال ي�صطبغ بال�صبغة القانونية �إال �إذا كانت له �سلطة ملزمة،
ف�إن الفقهاء و�إن مل يكونوا ذوي �سلطة فعلية ،فقد كانت الدولة الإ�سالمية وهي
مبقت�ضى �ضمريها الديني ملزمة باتباع �أحكام الفقه التي تتفق والكتاب الكرمي،
وكانت فتاوى الفقهاء و�أحكام الق�ضاة هي امل�صدر املبا�شر لأوامر ال�سلطة ،وهذا
هو ال�سر يف كون الفقه الإ�سالمي مل يدون يف �شكل بنود كالقوانني الع�صرية،
لأن �أحكامه كانت تتبع نوازله �سواء يف عهد الوحي �أو يف عهد امليزان الذي
هو اجتهاد الفقهاء يف ا�ستنباط الأحكام من الأدلة ،فال�شريعة �إذن م�ستقلة عن
الدولة ،والدولة ملزمة باخل�ضوع لها والإ�شراف على تنفيذها واملجتمع م�س�ؤول عن
تق�صري الدولة يف التنفيذ �أو جتاوز دائرة اخت�صا�صها مبحاولة التدخل يف الت�شريع �أو
احلكم بغري الكتاب وامليزان.
و�إذا كانت غاية نزول الكتاب هي �أن يحكم بني النا�س باحلق ،وكان
للمجتمع دخل يف تبيان احلق وتطبيق �أحكامه ،فقد وجب �أن نت�صور احلق ما
هو؟ يقول الأ�ستاذ املودودي :ومن هنا تنحل لنا م�س�ألة �أ�سا�سية مهمة هي« :ما هو
الأمر احلق؟ وبحلها يتقرر احلق و ُيعرف من الباطل يف كل �ش�أن من �ش�ؤون حياة
الإن�سان تاف ًها كان �أو جليالً.
والإن�سان �إذا اعرتف مرة بالنظرية التي قدمها الكتاب والر�سول عن حقيقة
احلياة و�سلم ب�أنها �أمر واقعي حقيقي ،حتتم عليه بدون ارتياب وال تردد �أن يعرتف هلل
تعاىل وتبارك بحاكميته يف اجلزء االختياري من حياته ،كما هو يعرتف له بحاكميته
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يف اجلزء غري االختياري منها ويف عامل الكون ب�أجمعه ،فهذا الت�سليم واالعرتاف هنا
حق لعدة وجوه :هو حق لأن القوى والأع�ضاء اجل�سدية التي يعتمد عليها الإن�سان
يف اال�ستمتاع باختياره وقدرته هي منحة من اهلل ووديعته لدى الإن�سان ،وهو حق لأن
الإن�سان ما نال هذه القدرة لنف�سه بنف�سه ،بل اهلل تعاىل هو الذي �أعطاها �إياه ،وهو حق،
العلي العظيم،
لأن الأ�شياء التي يت�صرف فيها الإن�سان بهذه القدرة كلها ملك هلل ِّ
وهو حق لأن الأر�ض التي يتمتع عليها الإن�سان بهذه القدرة هي ملك هلل تعاىل
بدون منازع وال م�شارك ،وهو حق لأن من مقت�ضى التوافق بني نظام الكون واحلياة
الإن�سانية� .أن ال يكون احلاكم وم�صدر الت�شريع والأحكام يف كال اجلزءين االختياري
وغري االختياري من حياة الإن�سان �إال واح ًدا ،ف�إنه �إذا كانت لهذين اجلزءين من
حياته وجهتان خمتلفتان م�ستقلتان ،يظهر بينهما من الت�صادم والت�ضارب ما يحدث
الف�ساد ،وهذا الف�ساد و� ْإن كان ال يظهر يف حياة الأفراد �إال على نطاق حمدود ولكن
جدا ال يكاد
تظهر نتائجه الوخيمة يف حياة الأمم وال�شعوب الكبرية على نطاق وا�سع ًّ
ي�سلم من ويالته �شيء يف الرب والبحر».
وهذا الإذعان الذي يطلب منا حلاكمية اهلل هو الذي �سمانا اهلل به م�سلمني،
وهو الإ�سالم الذي ال يقبل اهلل من ابتغى غريه دي ًنا.
فاحلق �إذن هو ما و�صفه الكتاب ب�أنه حق ،والباطل هو ما و�صفه الكتاب ب�أنه
باطل ،وامليزان �إمنا هو لتعيري امل�سائل وعر�ضها على الو�صفني.
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ان�سجام تام مع العقيدة

و�أح�سن حما�سن ال�شريعة �أنها تقوم على االن�سجام التام مع العقيدة ،فهي
ال تقبل �أن يكون هنالك ف�صل بني ال�شريعة وبني العقيدة ،وال تبيح للم�سلمني
�أن يحكموا لنف�سهم ب�أ�سلوب يختلف عن ما ي�ؤمنون به �أو يتناق�ض مع عقيدتهم،
ومن املعلوم �أن العقيدة الإ�سالمية تقوم على االعرتاف هلل وحده بال�سيادة املطلقة
والألوهية املنفردة ،ومعنى ذلك �أن وجدان الإن�سان يتحرر من �أن يعبد نف�سه جلزء
من �أجزاء الكون �أو لإاله موهوم �أو مر�سوم �أو لإن�سان �أو ملك �أو كائن ما ،كما يتحرر
من �أن يعبد نف�سه ل�شهواته اخلا�صة يف خارج احلدود التي �أباحتها ال�شريعة .فالإميان
باهلل وبوحدانيته وبر�سالة ر�سوله رمبا جاء به عن اهلل من �أوامر ونواهي و�أخالق و�آداب،
متناق�ضا مع
يجب �أن يظهر �أثره يف �سلوك الفرد واملجتمع ،وال ي�صح �أن يكون العمل ً
منظما على غري الأ�سا�س الوجداين الذي ذكرناه.
املبادئ وال املجتمع ً
وهذا االن�سجام يعني بالطبع كون امل�ؤمن حني يق�ضي وحني يتقا�ضى ،حني
ي�أمر وحني ي�ؤمر ،حني يعامل غريه �أو يعامله غريه �إمنا ي�سري طب ًقا ملقت�ضيات �إميانه
دائما ب�ضرورة الوقوف عند ما حددته ال�شريعة وما
وموافقات وجدانه� ،إمنا ي�شعر ً
�شخ�صا حقه وال يق�ضي بغري
�ألزمت به العقيدة ،فهو ال يظلم �أح ًدا وال يغ�صب ً
ما �أنزل اهلل ،وال يحاول التغلب على خ�صمه بتحريف الأحكام �أو تزوير ال�شهود
�أو ر�شوة الق�ضاة ،وال يت�ضرر متى كان احلكم ال�شرعي يف غري �صاحله ،وحني ما
يكون يف موقف الآمر لغريه ال يتجاوز حدود اخت�صا�صه وال دائرة حقوقه ،وحينما
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ي�ؤثر ال يحاول �أن يع�صي يف املعروف ،وهكذا يف معامالته ين�صف غريه وال يبخ�س
مراعيا يف ذلك
النا�س �أ�شياءهم ،وال يغ�ش وال يخدع وال يحلف اليمني الغمو�سً ،
كله الطاعة الواجبة عليه هلل ،واخلوف من عقابه؛ لأنه ي�ؤمن بوجود اهلل وي�ؤمن ب�أن
�شريعته حق من عنده و�صدق ،و�أن وعده �سبحانه ووعيده كذلك حق و�صدق
بحيث لو ك�شف له الغطاء ما ازداد يقي ًنا ،فكيف ال يرجو الثواب ويخاف العقاب
وكيف ال ميتثل الأوامر وال يجتنب النواهي.
وبتلك الروح امل�ؤمنة ي�ستطيع املجتمع الإ�سالمي �أن يعي�ش يف جو من
االطمئنان وهناءة الأفراد واملجموع ،واال�ستقرار القانوين املبني على العدل وعلى
الإح�سان ،على الت�ضامن يف ال�سراء وال�ضراء .والقيام بواجب الفرد واملجتمع.
وهذه الروح هي التي علمت �شرائع اهلل يف كتب �أنبيائه ،فما كان القانون
�أب ًدا مف�صو ًال عن اخللق وال كانت الأخالق �إال � ًأثرا من �آثار العقيدة يف معتنقيها.
ويف هذا املعنى يقول �أوزفلد كولبيه يف كتابه املدخل �إىل الفل�سفة:
جزءا ال يتجز�أ من علم الأخالق،
«كانت الفل�سفة القانونية يف �أول الأمر ً
وقد انف�صل العلمان بقدر انف�صال فكرة العدالة عن فكرة الأخالقية ،بحيث تظهر
الأوىل يف �صورة قوانني حمددة تن�شرها الدولة و تلزم النا�س بها �إلزا ًما».
وقد كان لفل�سفة «كانت» �أثرها يف و�ضع حد فا�صل بني قانونية الفعل
و�أخالقيته حتى �أ�صبح الغرب ينظر �إىل العدالة على �أنها عمل بظاهر القانون.
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ولكن الإ�سالم ال ينظر �إىل �صورية القانون و�شكليته و�إمنا ينظر �إىل الغاية
منه وهي �إقرار العدل ،والعدل الإ�سالمي لي�س جمرد امل�ساواة يف القانون ولكنه
التحقق من �إن�صاف كل فرد وات�صاله بحقه.
�إن الإ�سالم يعترب ال�شريعة الإ�سالمية و�سيلة لتحقيق مبد�أ التوحيد ،لأن
العلم بال�شريعة يعني الإميان ب�أنها من عند اهلل ،والعلم ال يتم �إال بالعمل ،ومبد�أ
التوحيد هو الأ�سا�س الإ�سالمي ،عليه يقوم نظام الإ�سالم القانوين ،والنظام يعني
نظرية احلياة .وكل �إن�سان وكل جمتمع يختار نظرية احلياة التي يهواها ويخل�ص
لها حبه وكاثر لذلك طاعته ،وامل�سلمون حينما ي�ؤمنون باهلل يختارون نظرية احلياة
كما ف�سرها الإ�سالم .واختيارهم لها وعملهم مبقت�ضاه هو طريق الإميان ال�صحيح.
يقول امل�ست�شرق جيب يف ر�سالته« :بناء الفكر الديني يف الإ�سالم» �ص:32
«�إن كون امل�صدر للأخالق الإ�سالمية هو الإدراك الديني الذي ينقل
أي�ضا من �أهم دعائم البناء يف اجلماعة الإ�سالمية».
إلهيا يعترب � ً
للإن�سانية ً
وحيا � ًّ
ف�إذا نظرنا على �ضوء املبد�أ ال�سامي الذي ينظم الوجود الإن�ساين وجدنا
الأنظمة الإن�سانية تكت�سي داللة جديدة� ،إذ ت�صبح غري �أجنبية على احلياة
الدينية� ،إنها تعرب �أو ًال عن �إرادة اهلل يف النا�س ،وهي ت�ؤدي �أو ال ت�ؤدي �إىل حياة
حقيقية م�سلمة هلل.
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و�أ�سبقية هذه امل�سائل املتعلقة بال�سلوك على امل�سائل التي يعر�ضها العقل
قد �أو�ضحها القر�آن الذي و�ضع قواعد مف�صلة �أحيانًا تقوم عليها �أنظمة �أ�سا�سية يف
اجلماعة ،وذلك كالزواج ،والقرابة ،واملرياث واملعامالت و�آداب اجلهاد .ومبا �أن
ن�صو�ص القر�آن ال جتيب عن كل الأ�سئلة التي تعر�ض حلياة اجلماعة وقد �سدت
هذه احلاجة كما هو معلوم بالرجوع �إىل احلديث.
وامل�سائل التي تعر�ض جلماعة ربانية ب�سبب امل�شاكل االجتماعية التي
يجب حلها طب ًقا ل�سنة م�ؤ�س�سها ال تكاد تنح�صر وت�ؤدي �إىل منو وتعدد و�إنتاج
لتقاليد على م�ستوى وا�سع ،ولكن ال ميكن توقيها وي�شعرون ب�أن من الالزم
�أن ت�صبح احلياة العامة للطائفة الإ�سالمية بقدر ما هي �أو بقدر ما ت�صبح
م�سلمة  -معتمدة على القر�آن ،مع ت�أويله وتبيينه وتف�صيله بالأحاديث الثابتة عن
الر�سول  .وهذا االقتناع عميق وقوي �إىل حد �أن حتديد اخللق والعادات
و�أعراف احلياة العامة ت�صبح بعد �سالمة النف�س �أهم ما يهتم به املر�شدون الدينيون
للطائفة ،وهي ثمرة فقههم الذي يعطي عادة ال�شريعة الإ�سالمية.
أي�ضا  -ال
عمليا � ً
مبدئيا  -ويف الأول ًّ
القانون الإ�سالمي نتاج جماعة خلقية ًّ
يتميز عن العقيدة ،و�إمنا بعد زمن مت�أخر وقع متايز بينهما ،و�أ�صبحت العقيدة تعلم
الربهان املنطقي والفل�سفي على توحيد اهلل ،بينما القانون يعلم �أو يعر�ض نتائجها
العملية يف �صورة واجبات ،وهذا من ال�صفات البينة اخلا�صة بالقانون الإ�سالمي.
�إنها عقيدة الواجبات ،والواجبات التي تعلنها نوعان :واجبات نحو اهلل (عقائد

135

ا�س ُن َّ
ال�شري َعة
م ِ
حَ َ

135

�سنية ،واملحافظة على ال�شعائر الدينية) ،وواجبات نحو ذوي الأرحام .ولكن مبا
أي�ضا ب�صريح اخلطاب �أو مفهومه فلي�س بني النوعني
�أن هذه الواجبات �أمر بها اهلل � ً
فرق حقيقي.
ال�شريعة و�سيلة لتحقيق مبد�أ التوحيد

واملجتمع الإ�سالمي املبني على �أ�سا�س مبد أ� الإ�سالم احلق وهو التوحيد
فرديا ،وبحكم ذلك ف�إن قوانينه جماعية ،مبعنى �أنها
و�أثره وهو ال�شريعة ،لي�س جمتم ًعا ًّ
يف الوقت الذي ت�ضمن للفرد حقوقه الكاملة تراعي �أن تكون هذه احلقوق مفيدة
للجماعة ونافعة لها ،ف�إذا تعار�ض حق الفرد وحق اجلماعة قدم الأخري على الأول.
وقد كان من �أثر الثورة الفرن�سية بناء قوانني الغرب على �أ�سا�س فردية مغرقة
حتى �أ�صبح الفرد يتمتع بحقوق مت�س ب�صالح املجموع وت�ؤدي به �إىل اخلراب،
ولكن الإ�سالم يتنافى مع هذه الروح الفردية ،ويعترب ال�شريعة و�سيلة ل�صالح
املجموع ،و� َّإن الفرد املكون للمجموع ،ال ميكن �أن ي�ستبد بع�ضه مبا هو من حق
ال�صالح العام.
يقول الدكتور يو�سف مو�سى:
«ونعتقد �أن هذه التفرقة الوا�ضحة بني طبائع ال�شريعة الإالهية وطابع القانون
الب�شري ،ترجع �إىل تفرقة �أ�سا�سية يف �أ�صل حقوق الفرد يف ال�شريعة ويف القانون.
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�إن القانون يف �أول �أمره يعترب حقوق الفرد حقوقًا طبيعية له ،فهو ميلكها
ويت�صرف فيها ح�سب ما يرى ،ومن ثم ال حرج عليه وال َت رْثيب �إن �أ�ساء ا�ستعمالها،
�أما ال�شريعة الإلهية فرتى �أن الفرد نف�سه وكل ما يعترب له عادة من حقوق ملك
هلل تعاىل وحده ،ومنحة منه لعبيده ،وال مينح ما مينح من حقوق الأفراد �إال لغر�ض
حكيم هو حتقيق اخلري للفرد واملجتمع م ًعا ،ولذلك جند تقييد ا�ستعمال احلقوق
من نواح عديدة خمتلفة.
ذلك ب�أن من املُ َ�سلَّم الذي ال جدال فيه �أن و�ضع ال�شرائع �إمنا هو مل�صالح العباد يف
العاجل والآجل م ًعا ،و�أن هذا ثابت يف جميع الأحكام باال�ستقراء ،وهذا ما اختاره �أكرث
منطقيا على ذلك الأ�سا�س وجوب �أن يكون الإن�سان يف عمله
الفقهاء املت�أخرين ويرتتب ًّ
وا�ستعماله حلقوقه متف ًقا مع ق�صد اهلل يف الت�شريع ،و�إال كان عمله باطالً ،ملناق�ضته لل�شريعة
ومقا�صدها».

َ�صالح ّي ُة َّ
ال�شر َيعة لهذا الع�صر ول ِّكل ع�صر

اتهام عدم �صالحية ال�شريعة َو ْه ٌم لي�س له برهان

والآن وقد عرفنا بع�ض مميزات ال�شريعة وقلي ًال من حما�سنها يجب �أن نعلم
�أنها وجهت العامل الإ�سالمي ونظمته وكانت عدته يف احلكم والفتوى وال�سلوك
الفردي واجلماعي طيلة الع�صور الأوىل وحتى الع�صور املت�أخرة التي اعتدنا �أن
�سليما ال للم�سلمني
عظيما ومرج ًعا ً
ن�سميها بعهود االنحطاط ،وقد بقيت ترا ًثا ً
وحدهم ولكن جلميع �أجنا�س الب�شر الذي كان يقيم حتت ذمة امل�سلمني �أو
عهدهم ،وكان اجلميع يجد فيها املانع له من الظلم واحلامي له من الوقوع يف
الإثم ،حتى �أ�صبح الفكر الديني والدنيوي يف العامل الإ�سالمي مت� ًأثرا بالفقه
والق�ضاء �إىل �أبعد حدود الت�أثر ،ومل يكتب �أحد من امل�سلمني وال من غريهم
من ذوي الديانات التي كانت ت�أوي لبالد الإ�سالم وال للمواطنني الذين كانوا
يكونون الأغلبية يف بلدان �أ�سيوية غري قليلة ،كتابًا ما يف نقد ال�شريعة الإ�سالمية �أو
اتهامها مبا يتهمها به اليوم امل�ستعمرون و�أذنابهم من اجلاهلني بها واملولعني بتقليد
الغالب يف كل ما يقول وما يدعي.
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و�إذا كانت ال�شريعة قد �صلحت لكل الع�صور ال�سابقة على اختالف �أحوالها
وتطورات االقت�صاد وال�سيا�سة فيها فما الذي يحول دونها ودون ال�صالحية لأن
تكون املرجع للم�سلمني اليوم يف ال�سيا�سة ويف املعاملة؟
�إن الكتاب الذي نزلت به ما يزال حمفوظًا نقر�أه ورمبا نتجارى يف فهم
حمتواه اليوم �أكرث من عهود قريبة منا؛ حيث كان اجلمود مينع العلماء من تدري�س
التف�سري وقراءة احلديث وال�سنة التي تبينه ما تزال متلوة حمفوظة م�شروحة،
وامليزان الذي �أنزله اهلل مع الكتاب ال يزال ينمو فينا ويزكو يف باطننا؛ ف�إن ُر ْوح
الع�صر �أدعى ال�ستعمال الفكر و�إجالة النظر يف الكتاب ويف وجوه تطبيق امل�سائل
على �أ�صوله .فما الذي مينعنا يا ترى من التحاكم �إىل القر�آن والعمل ب�شريعته
و�أحكامه؟
�إن �صالحية ال�شريعة لكل زمان ومكان �أمر مفروغ منه ،حتدث عنه فقها�ؤنا
وبينه علما�ؤنا منذ الع�صر الأول �إىل الآن ذلك �أن اهلل �أمرنا بطاعة �شريعته � ًأمرا لي�س
موقوفًا على زمن معني وال قطر خا�ص ولكنه �أمر عام جلميع الأزمنة والأمكنة.
و�إذن فال مجَ يد لأحد من �أهل الدنيا يف �أي ع�صر من طاعة الأمر الإالهي ،وال
ميكن �أن يكون الأمر الإالهي غري �صالح للزمان واملكان اللذين يطلب اتباعها
فيهما و�إال كان تكلي ًفا بغري امل�صلحة وهو ما ينزه الباري عز وجل عنه.
قال �صاحب ك�شف الأ�سرار عن �أ�صول البزدوي:
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«ذكر يف امليزان �أنه ثبت بالدليل القطعي �أن نبينا  خامت الأنبياء ،و�أن
�شريعته دائمة �إىل قيام ال�ساعة».
فمتى وقعت حوادث لي�س فيها ن�ص قاطع من الكتاب وال�سنة و�أجمعت
موجبا للعلم ،وخرج احلق عنها ووقعوا
الأمة على حكمها ،ومل يكن �إجماعهم ً
يف اخلط�أ �أو اختلفوا يف احلكم وخرج احلق عن �أقوالهم فقد انقطعت �شريعته يف
بع�ض الأ�شياء فال تكون �شريعته كلها دائمة ،في�ؤدي �إىل اخللف يف �أخبار ال�شارع.
وذلك حمال يوجب القول بكون الإجماع حجة قطعية لتدوم ال�شريعة بوجوده،
حتى ال ي�ؤدي �إىل املحال.
وقد �أو�ضح ابن القيم �أن الغاية من �إر�سال الر�سل و�إنزال الكتب هو العدل
الذي قامت به ال�سماوات والأر�ض ،و�أن املراد بالبينات ما بينَّ احلق ،ف�إذا ظهرت
�أمارات احلق و�أدلة العدل ب�أي طريق كان ف�إن هنالك دين اهلل و�شريعته .وقال
ابن ر�شد�« :إذا كانت هذه ال�شرائع ح ًّقا ،وداعية �إىل النظر امل�ؤدي �إىل معرفة احلق،
ف�إ َّنا مع�شر امل�سلمني نعلم على القطع �أنه ال ي�ؤدي النظر الربهاين �إىل خمالفة ما ورد
به ال�شرع ،ف�إن احلق ال ي�ضاد احلق بل يوافقه وي�شهد له».
و�إذا كان هذا هكذا ،ف�إن �أدى النظر الربهاين �إىل نح ٍو ما من املعرفة بوجود
ما ،ال يخلو ذلك املوجود �أن يكون قد �سكت عنه ال�شرع �أو عرف به.
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ف�إن كان مما �سكت عنه فال تعار�ض هناك وهو مبنزلة ما �سكت عنه يف
الأحكام فا�ستنبطه الفقيه بالقيا�س ال�شرعي.
و�إن كانت ال�شريعة نطقت به فال يخلو ظاهر النطق �أن يكون مواف ًقا ملا �أدى
�إليه الربهان فيه �أو خمال ًفا.
ف�إن كان مواف ًقا فال قول هناك ،و�إن كان خمال ًفا طلب حينئذ ت�أويله.
ونحن نقطع قط ًعا �أن كل ما �أو�صل �إليه الربهان ،وخالفه ظاهر ال�شرعَّ � .أن
ذلك الظاهر يقبل الت�أويل على قانون الت�أويل العربي ،وحمط نظر ه�ؤالء العلماء
قاطبة هو ا�ستعمال ميزان العقل ال�ستنباط الأحكام من الكتاب وال�سنة املبينة
دائما يتمكن به
له ،وهذا ما �سماه علماء امل�سلمني باالجتهاد ،وهو طريق �سلوك ً
�أهله من تطبيق الكليات القر�آنية على جزئيات الأحكام امل�ستجدة.
التطور والثبات

و�إذا كان اجلمود قد ق�ضى زم ًنا على مبد�أ االجتهاد ف�أوقف بذلك منو الفقه
الإ�سالمي ،ف�إن النه�ضة الإ�سالمية احلديثة قد بد�أت بقبول نهائي لفكرة االجتهاد
والعمل به مل�سايرة الع�صر ومعرفة �أحكام القر�آن وال�سنة فيما ا�ستجد من �أق�ضيته
و�أحواله.
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وما �أنا بحاجة لأن �أف�صل هنا م�صادر الفقه الإ�سالمي التي ي�ستند �إليها
املجتهد .فذلك ما هو مب�سوط يف كتب الأ�صول العديدة ،وما هو مبني بنظريات
م�ستجدة يف كتابي مقا�صد ال�شريعة.
و�إمنا �أنا بحاجة �أن �أذكر ب�أن من �أعظم ال�شبه التي يعر�ضها �أعداء ال�شريعة
الإ�سالمية �أن الزمان قد ح�صل به تطور كبري وتغري عظيم نا�شئان عن تطور الأنظمة
االقت�صادية و�أثرها يف حتويل ال�سيطرة التي كانت بيد احلمائيني �أو املفانقني �إىل يد
الطبقة الفقرية� ،أي �أن و�سائل الإنتاج حتولت من �أيدي جماعة �إىل �أخرى ،الأمر
الذي يرتتب عليه تغيري كبري يجب �أن ي�ؤدي ال حمالة �إىل �ضرورة تغيري ال�شريعة يف
�أ�صولها وفروعها� ،أي �إىل اخل�ضوع لأحكام و�ضعية �أن�ش�أتها الدول النامية
اقت�صاديا
ًّ
طب ًقا لذلك التطور ال حميد لنا عن خو�ض غماره ،ونحن ال ننكر مبد أ� التطور
أي�ضا مبد أ� الدوام والثبات ،فالفطرة ثابتة ،والأحداث تتطور ولكن
ولكننا ال ننكر � ً
حتما التحلل من الدين واالنحراف عن نهجه
يف دائرة الفطرة ،والتطور ال يعني ً
القومي ويعجبني �أن �أجتزئ هنا بنقل فقرات كتبها �أخونا الأ�ستاذ حممد قطب:
«� َّإن الكيان الب�شري وحدة ،وحقيقةَّ � ،إن فيه جوانب ثابتة ،وجوانب متطورة
كما ر�أينا فيما �سبق من البحث� ،أو فيه على الأ�صح جوهر متغري وجوهر ثابت.
ولكن عجيبة الإن�سان الكربى� ،أن الثابت واملتطور فيه يكونان وحدة واحدة يف
النهاية مرتابطة متما�سكة متحدة ،ال ميكن ف�صل بع�ضها عن بع�ض.
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العقل الب�شري يتطور ،ينمو على الدوام ،جتد له معلومات وخربات
وت�صورات ،ولكنه مع كل تطوره ال يقفز وحده خارج كيان الإن�سان ،ويتطور
مبفرده تاركًا بقية النف�س ،و�إمنا يتطور وينمو وهو داخل الإطار الكلي للإن�سان �سواء
يف ذلك الإن�سان الفرد� ،أو الإن�سان املجتمع يف �صورة جمتمع ،وكذلك النتاج
العلمي �أو املادي لهذا التطور ،إ� َّنه ينمو على الدوام ،ولكنه ال ي�ستقل بنف�سه عن
الكيان الب�شري ،و�إمنا ي�أخذ حيزه مع تطوره الدائم ،يف داخل الكيان الثابت الذي
يتكون منه الإن�سان.
والنمو االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي والنمو النف�سي كذلك ،كل
�شيء ينمو ويتطور ،وهو يف النهاية داخل يف الكيان الثابت الذي ال تغري جوهره
التطورات.
ومن هذا اخلليط املزدوج ي�أخذ الإ�سالم الأمر ،وعلى �أ�سا�سه يقيم نظامه
للحياة الب�شرية.
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﮊ [الن�ساء.]1 /
ويف هذه الآية الواحدة العجيبة �أربع ق�ضايا متوالية حتدد اجلانب الثابت من
حياة الب�شرية.
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ﮋﭓ ﭔ ﭕ ﭖﮊ ﮋﭗ ﭘ ﭙﮊ ﮋﭚ ﭛ ﭜﮊ ﮋﭝ ﭞ

ﭟﭠ ﭡﮊ.

و�إنه للون من الإعجاز �أن جتتمع الق�ضية هكذا� ،أو الق�ضايا الأربع بهذا
التتابع ال�سهل الب�سيط يف �آية واحدة معدودة الكلمات� ،آية واحدة تق�ص يف �إيجاز
معجز كل تاريخ الب�شرية».
واملهم �أن �أ�شياء راجعة �إىل اهلل و�أخرى راجعة �إىل الب�شر و�إىل عالقتهم مع
بع�ضهم ال تتبدل ب�صفات اهلل ووجوده وخلقه والنف�س الواحدة ،والتزاوج وما
ين�ش�أ عنه من مواليد ،تثبت �أخوتهم لأنهم من ن�ش�أة واحدة ومن �أبوين� .إن �أي
تغري �أو تطور ،ال يقع يف هذه الأ�شياء قط ًعا ال بتطور �أ�ساليب الإنتاج وال بتقدم
العلوم.
و�إذا كنا ما زلنا ن�ؤمن بوجود اهلل فهل يعقل �أن نت�صور حدوث تغري يف ذاته
تعاىل �أو �صفاته ،ويرتتب على ذلك الإميان ب�صدق ما قاله يف كتابه وقد قال :ﮋ ﮈ
أي�ضا لأنه
ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ [يو�سف ]40 /وهذا الأمر ال يتغري � ً
�إخبار بو�صف خا�ص باهلل وهو احلكم.
واجتاه الفطرة الب�شرية �إىل الإميان باهلل �شيء ثابت مل تنفك عنه �أجيال
الب�شرية كلها.
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تطورا يف العقيدة يف اهلل و�إمنا هو
و�أما ما ح�صل من كفر و�إحلاد فهو لي�س ً
انحراف عن ال�سبيل القومي.
ثم يزيد الأ�ستاذ فيو�ضح �أن وحدة الب�شرية و�أُخوتها حقيقة علمية حتى يف
مذهب داروين الذي مل يقل �إن هنالك �أ�صو ًال متعددة للجن�س الب�شري .و�إمنا
هو �أ�صل واحد م�شرتك يف خامتة املطاف ،واالنحراف من هذا التعبري ي�ؤدي �إىل
ال�ساللية املبنية على اجلن�س �أو اللون �أو غريهما.
وال�شريعة الإ�سالمية مبا �أنها ت�ؤمن بوحدة النا�س تبني �شريعتها على �أنها
للنا�س عامة ال لفئة دون �أخرى وتلغي كل فارق مبني على الدم �أو اللغة �أو اللون
وتدعو النا�س قاطبة ليدخلوا يف ال�سلم ويت�آخوا يف اهلل.
واملجتمع جزء من الفطرة الثابتة ،والعالقة بني الفرد وبني املجتمع كذلك
ثابتة يف عمومها ،وكونها تقلبت �شتى الع�صور ذات اليمني وذات ال�شمال
ف�أخذت �صورة فردية حادة �أو جماعية حادة .ال يعني �أنه لي�س لها مقيا�س من
الفطرة وال �أنه مقيا�س غري ثابت ،و�إمنا يعني �أنها ككل �شيء يف الفطرة الب�شرية
قابلة لالنحراف كقابليتها لالعتدال.
تغريا وا�سع
هذا يف الثابت من حياة الب�شر� ،أما �صورة احلياة الب�شرية فتتغري ً
املدى يف كل حني نتيجة االحتكاك الدائم بني العقل الب�شري والكون املادي،
وين� أش� عن ذلك تنظيمات جديدة و�أحوال.
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وهذا التغري ي�شمل كل اجلوانب الأخرى يف الإن�سان ما عدا اجلوانب التي
ال تتغري �إال باالنحراف وهي التي �سبق �أن �أ�شرنا �إليها.
ي�شمل التقدم املادي والعلمي وتطور �أ�ساليب الإنتاج.
وي�شمل �صورة املجتمع ،هل هو جمتمع رعوي �أو زراعي �أو �صناعي �أو ذري
�أو....
وي�شمل بالتايل اقت�صاديات هذا املجتمع وطبيعة الروابط والعالقات بني
املالكني وغري املالكني.
كما ي�شمل ال�صورة ال�سيا�سية للمجتمع �أي �شكل احلكومة وتنظيماتها.
وهذه الأمور كلها مرتبط بع�ضها ببع�ض ،و�إن مل يكن كما �أثبتنا من قبل
 ترابط ال�سببية املبا�شرة ،و�إمنا ترابط املواكبة وامل�صاحبة والت�أثري املتبادل ،ولكنهاكلها متغرية ،هذا هو الطابع الذي ي�شملها جمي ًعا(((.
ونزيد نحن فنقولَّ � :إن التطور �إذا ف�سر مبعنى التغري يكون �إىل �أعلى و�إىل
�أ�سفل ،فقد يكون التقدم وقد يكون امل�سخ ،ولذلك البد من اتخاذ العقيدة التي

((( خل�صنا فقرات من كتاب التطور والثبات للأ�ستاذ حممد قطب ق�صد التنويه بهذا امل�ؤلف النافع وما يحتويه من
تفكري �صائب ،وحممد قطب يف نظرنا من املفكرين القالئل بني �أدباء العرب.
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مقيا�سا للتحول الذي يقع ليحكم عليه هل هو انحراف ي�ؤدي
ي�ؤمن بها املجتمع ً
�إىل امل�سخ �أم هو حركة يف اخلط امل�ستقيم ت�ؤدي �إىل التقدم؟
فالإن�سان حينما يحافظ على فطرته يكون يف �أح�سن تقومي ولكنه حني
ينحرف عنها يقع يف الأ�سفل ما مل ينقذه �إميانه وعمله ال�صالح الذي يريد
دائما بعالقة الإن�سان الثابتة بالفطرة.
االحتفاظ ً
قال تعاىل:

ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ.ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ .ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫﮊ [التني.]6 - 4 /

و�إذن فالتطور مهما بلغ يجب �أن يقا�س مبقيا�س ال�شريعة ،فما وافقها قبل،
وما خالفها رف�ض ،ولي�ست ال�شريعة التي تعر�ض على التطور ليحكم عليها فيقبل
منها ما �شاء ويرف�ض منها ما مل يجان�سه ،و�إذا كان التطور «�صورة» ف� َّإن مر�آته هي
ال�شريعة ،هي التي تظهر ح�سن ال�صورة �أو انحرافها �أو م�سخها.
وقد �أو�ضحت فيما كتبته عن تاريخ الت�شريع الإ�سالمي� ،أن ال�شريعة
الإ�سالمية توفرت فيها العنا�صر التي جتعلها �صاحلة لكل زمان ومكان ،وهي
عمومها� ،أي توجيهها اخلطاب جلميع الب�شر بحيث ال يخت�ص بها قبيل دون �آخر،
وال قوم دون غريهم وال ع�صر دون ع�صر.
ثم موافقة �أحكامها ل�صريح العقل وعدم مناق�ضتها له.
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أخريا اعتبار مقا�صدها لل�صالح العام واخلا�ص ،والإر�شاد �إليه عن طريق
و� ً
�أ�صولها ودالئلها اخلا�صة.
ول�ست بحاجة �إىل العودة �إىل تف�صيل هذه العنا�صر وعر�ض فروع ال�شريعة
عليها ،لأن ذلك �أو ًال :ما فعلناه نحن وغرينا من الكتاب القدماء واملحدثني ويف
مراجعة كتاب املوافقات لل�شاطبي ،و�أ�سرار ال�شريعة لويل اهلل الدهلوي ،وكتابنا
وثانيا :ف�إن املدعي خالف
عن مقا�صد ال�شريعة ما يغني عن الإطالة مرة �أخرىً .
هذا هو الذي عليه �أن يثبت دعواه ،ولن يجد �إىل ذلك �سبيالً.

َ
كيف تخ َّلى امل�سلمون عن َّ
ال�شر َيعة؟

الفقه الإ�سالمي هو ال�ضمان لبقاء الفكر الإ�سالمي

�أو�ضحت يف �أول هذا البحث �أنه ال يوجد �شيء يعرب عن الفكر الإ�سالمي
جمر ًدا عن كل ت�أثري خارجي �إال الفقه الإ�سالمي ،وهذا يعني �أن الفقه هو ال�ضمان
ومعربا عن عواطف املجتمع امل�سلم و�أفكاره ونزعاته
لبقاء الفكر الإ�سالمي ً
خال�صا ً
التلقائية ،وردود فعله �إزاء الأحداث اخلارجية.
ولقد قال الأ�ستاذ جيب :يكاد �أن يكون م�ستحي ًال عدم تقدير الت�أثري الذي
ح�صل لهذا الن�شاط القانوين على الفكر الديني للم�سلمني؛ فحينما �أ�س�ست
للم ُثل الإ�سالمية ،الواجبات
إطارا ً
را�سخا ُ
علوم وقواعد الفقه و�ضعت ال فقط � ً
اخللقية والعالقات الب�شرية  -مع �شيء من املرونة املقبولة لدى املذاهب الأربعة -
ولكن القانون نف�سه ال�شريعة حددت ب�صفة نهائية د�ستور الطائفة الإ�سالمية ،ومتثل
ال�شريعة بالن�سبة للم�سلم كل ما ميثله الد�ستور بالن�سبة للواليات املتحدة الأمريكية
أي�ضا؛ فقد و�ضع جلميع امل�ؤ�س�سات واجلماعات الإ�سالمية
و�أكرث من ذلك � ً
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تنظيمات بقيت منذ تلك ال�ساعة و�إىل الآن ُطغراء((( الثقافة الإ�سالمية على
الرغم من ال�صعوبات التي اجتازتها يف الع�صور الأخرية ،وقد عرب و�ساهم بقوة يف
خلق طائفة �إ�سالمية موحدة على الرغم من االنق�سامات واخلالفات ال�سيا�سية،
وال يزال على الرغم من نقد الع�صر ِّيني والإ�صالحيني امل�سلمني ،ال�صورة املمثلة
وحدها ملا ال ميكن �أن يكون غري وحدة العقيدة اخلال�صة عند امل�سلمني.
ت�ضييق نطاق ال�شريعة �إىل قانون امل�سلمني لأحوالهم ال�شخ�صية

وعظم �أهمية العمل ت�ستوجب �أن توجد وت�ؤ�س�س وحدة ذلك القانون
وتلك الرابطة الثقافية وتفر�ض �أن يعطى لها جزء عظيم من الطاقة احلية التي
للطائفة ،وقد كونت بدون �أي �شك ال�ضمان الأكرب للح�ضارة الإ�سالمية ،وكذلك
�أكرب �إمتاماتها التي مل تتم بعد ،وقد جندت قادتها يف كفاح طويل و�شديد لنفي
كل الأنظمة القانونية والعرفية التي تتعار�ض مع ال�شريعة يف جمموع ال�شعوب
التي تنخرط يف دار الإ�سالم ذلك الكفاح الذي مل يكن يجد �إال ت�أيي ًدا قلي ًال
من الر�ؤ�ساء الزمنيني يف حني �أن �أولئك القادة ال ميلكون حتى منظمتهم الدينية
(الكهنوت).

((( الطُّ غراء :هي العالمة التي تكتب �أعلى الر�سالة وحتمل نعوت احلاكم و�ألقابه ،وهي ت�شري �إىل معنى ال�سمة
املميزة للثقافة الإ�سالمية.
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و�إذن فوجود هذا الإطار الفقهي لأنظمة الإ�سالم و�أمته ،ظل حافظًا
للجهود التي بذلها امل�سلمون طيلة الع�صور لإيجاد البناء والفكر الدينيني يف
الإ�سالم .ومل ي�ستطع امل�ستعمرون �أن يفرقوا وحدة امل�سلمني مبجرد احتالل
�أرا�ضيهم وال�سيطرة عليها ،لأن جامعة الإ�سالم ظلت حمفوظة مع ذلك ب�سبب
الأخوة الدينية التي �أحلمتها العقيدة وال�سلوك املبني على ال�شريعة كما الحظ
ذلك جو�ستاف لوبون يف كتابه «التوازن العاملي بعد احلرب الكربى» ،لذلك مل
يهتم امل�ستعمرون يف مقاومة العقيدة نف�سها مبا�شرة وال يف منع ممار�سة ال�شعائر
للم�سلمني ،و�إمنا اهتموا مب�سح الأحكام ال�شرعية يف املحاكم ويف عقول املتعلمني
للقانون ،وقد جنحوا يف ذلك حيث حذفوا مع ال�شريعة �إطار الوجود الإ�سالمي
للطائفة الإ�سالمية وللم�سلمني.
وانتزعوا من العلماء مركز القيادة يف �صفوف الأمة ،حيث رفعوا �إليها
كنتيجة عملية من تكونوا على �صورة امل�ستعمر ممن ال يعرف ال�شريعة ومل يتلق
الفكر الديني الذي حتفظه.
ورث امل�سلمون عمل اال�ستعمار يف بلدانهم و�صاروا يعتقدون يف عدم
�صالحية ال�شريعة

ويقول الأ�ستاذ املودودي� :إن �أول قطر بد�أ فيه �إلغاء ال�شريعة الإ�سالمية هو
الهند ،وبيان ذلك �أن ال�شريعة الإ�سالمية هي التي كانت قانون الدولة العام يف
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الهند حتى بعد �أن قام فيها احلكم الإجنليزي ،فكانت يد ال�سارق مث ًال تقطع فيها
�إىل �سنة  ،1791ولكن الإجنليز �أخذوا بعد ذلك يلغون القانون الإ�سالمي �آنًا ف�آنًا
وي�ستبدلون به القوانني الو�ضعية ،حتى مت �إلغا�ؤه �إىل �أوا�سط القرن التا�سع ع�شر،
ومل يبق منه حتت النفاذ �إال ما كان يتعلق مب�سائل النكاح والطالق وغريهما على
اعتباره قانون امل�سلمني لأحوالهم ال�شخ�صية .ثم على منوال احلكومة الإجنليزية
يف الهند ن�سجت الأقطار التي كانت حكومات امل�سلمني قائمة فيها ،ف�صاغت
جميع واليات الهند امل�سلمة قوانينها العامة �شي ًئا ف�شي ًئا ح�سب قالب القانون
اجلاري يف الهند الربيطانية ،و�ضيقت نطاق ال�شريعة �إىل قانون امل�سلمني لأحوالهم
ال�شخ�صية ،واحلكومة امل�صرية غريت نظامها القانوين ح�سب القانون الفرن�سي
�سنة  1884ومل ترتك يف حوزة املحاكم ال�شرعية واخت�صا�صاتها �إال الف�صل يف
م�سائل امل�سلمني ال�شخ�صية كالنكاح والطالق والإرث وما يدخل يف هذا الباب.
�أما �ألبانيا وتركية فما كانتا لتقتنعا بهذا القدر من �إلغاء ال�شريعة ف�أعلنتا
يف القرن الع�شرين بكل جراءة �أنهما دولتان ال دينيتان ،فغريتا قوانينهما ح�سب
قوانني �إيطاليا و�سوي�سرا وفرن�سا ،و�أدخلتا حتى على قانون امل�سلمني للأحوال
ال�شخ�صية تعديالت �سافرة مل تكن قد جتر�أت على مثلها وال �أي حكومة غري
وح ِّرفَت �أحكا ُم
م�سلمة يف العاملَ ،ف ُق ِّرر تعدد الزوجات � ًأمرا غري م�شروع يف �ألبانياُ ،
القر�آن الوا�ضحة القطعية املتعلقة بالنكاح والطالق والإرث يف تركية ،فما بقيت
للم�سلمني اليوم دولة يف العامل ترى فيها ال�شريعة الإ�سالمية على �أنه قانون الدولة
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العام ما عدا قانون الدولة ال�سعودية واليمن ،و�إن كانت ال�شريعة فيهما بغري روح
يف واقع الأمر.
وهذه احلكومات الإ�سالمية التي جارت حكومة الهند الربيطانية �إمنا كانت
حتت نفوذ الغرب ال متلك من �أمرها �شي ًئا� ،أو �أ�شري عليها ب�أن تتبع القوانني الأجنبية
لتتحرر من املحاكم املختلطة �أو اخلا�صة بالأجانب والتي كانت ثمرة تطور �سيئ
لت�سامح امل�سلمني مع غريهم يف الإبقاء على املحاكم الدينية للطوائف �ضمن
الدولة.
	�أما يف البالد العربية فقد كانت بالن�سبة للقوانني املدنية منق�سمة ثالث
طوائف:
الأوىل :اململكة العربية ال�سعودية واليمن واملغرب بالن�سبة للأهايل .فلم
يكن لهم قانون مدون ،و�إمنا ا�ستمروا يف التحاكم �إىل املحاكم ال�شرعية التي تطبق
الفقه الإ�سالمي.
والثانية :البالد التابعة للدولة العثمانية وكانت حتكم مبقت�ضى قانون املجلة،
وهي تدين للفقه الإ�سالمي احلنفي� ،أ�صدرته الدولة العثمانية يف الن�صف الثاين من
القرن التا�سع ع�شر ،ف�شمل البالد العربية التي كانت �ضمن اخلالفة ،وبقي بعد انهيار
الدولة العثمانية معمو ًال به يف �سورية وفل�سطني و�شرق الأردن والعراق وليبيا.
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والثالثة :اقتب�ست قانونها املدين من القانون املدين الفرن�سي ،وهذه هي
م�صر ولبنان وتون�س واجلزائر واملغرب.
ويقول الدكتور ال�سنهوري� :إن التف�سري التاريخي النق�سام البالد العربية
من ناحية قانونها املدين �إىل هذه الطوائف الثالث ،يتلخ�ص فيما ي�أتي:
كانت هذه البالد جميعها فيما عدا مراك�ش و�أجزاء من اليمن ،مندجمة
يف اخلالفة العثمانية حتى القرن التا�سع ع�شر ،وكان الفقه الإ�سالمي غري املقنن
هو املعمول به فيها جمي ًعا.
ذاتيا حتت حكم حممد علي ،وملا قننت الدولة
فا�ستقلت م�صر ا�ستقال ًال ًّ
العثمانية الفقه الإ�سالمي يف جملة الأحكام العدلية ،مل ميتد هذا التقنني �إىل
م�صر ،وبقيت هذه على ما كانت عليه من تطبيق الفقه الإ�سالمي غري املقنن
مع بع�ض من الت�شريعات الفرن�سية وبخا�صة يف القانون التجاري ،ثم دخلت يف
ع�صر «�إ�صالح ق�ضائي  -هكذا» حتت حكم �إ�سماعيل ،وامتد ع�صر الإ�صالح �إىل
�أوائل حكم توفيق ،ف�أن�شئت املحاكم املختلطة واملحاكم الوطنية على غرار املحاكم
الفرن�سية ،وو�ضعت تقنينات حديثة تطبقها هذه الأحكام :يف �سنتي 1875م
و1883م �أخذت كلها من التقنينات الفرن�سية ،وعلى ر�أ�س هذه التقنينات
القانون املدين ،ومن ثم �أ�صبحت م�صر ذات قانون مدين مقتب�س من القانون
املدين الفرن�سي.
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و�ضمت فرن�سا اجلزائر �إىل بالدها يف �سنة 1830م فامتد القانون الفرن�سي
�إىل اجلزائر بهذا ال�ضم ،ثم �أعلنت فرن�سا حمايتها على تون�س فمراك�ش و�أدخلت
فيها تقنينني متماثلني :الأول لتون�س يف �سنة 1906م ،والثاين ملراك�ش يف �سنة
1913م ،وهما تقنينان مقتب�سان من القانون املدين الفرن�سي ،ولكنهما �أحدث
منه عه ًدا و�أكرث م�سايرة حلركة التقدم القانوين« .هذا �أثر الدعاية التي قام بها
ليوطي ملا و�ضعه من قانون للأجانب يف املغرب ال للمغاربة».
وملا تفككت اخلالفة العثمانية بعد احلرب العاملية الأوىل دخلت �سورية
ولبنان يف االنتداب الفرن�سي ،والعراق و�شرق الأردن وفل�سطني يف االنتداب
الربيطاين ،وا�ستقل احلجاز ولكن امللك ابن ال�سعود ا�ستوىل عليه و�أدجمه يف
جند ،وجعل منهما اململكة العربية ال�سعودية ،وبقي اليمن م�ستق ًّال كما كان ،وكان
الإيطاليون قد ا�ستولوا على ليبيا قبل احلرب ،ولكنهم مل يغريوا قانونها املدين،
وبقيت اململكة العربية ال�سعودية على مذهبها الوهابي ،واليمن على مذهبه
الزيدي ،كذلك بقيت �سورية بالرغم من االنتداب الفرن�سي ،والعراق و�شرق
الأردن وفل�سطني بالرغم من االنتداب الربيطاين على جملة الأحكام العدلية� ،أما
لبنان فقد ترك وكان ال يزال حتت االنتداب الفرن�سي �إىل القانون املدين اللبناين،
وهو قانون مقتب�س من القانون املدين الفرن�سي ،ولكنه متقدم عليه من ناحية
املو�ضوع مت�أخر عنه من ناحية ال�صياغة .
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وهكذا انق�سمت البالد العربية �إىل الطوائف الثالث التي قدمنا ذكرها،
وهكذا ورثت الدول العربية والإ�سالمية عمل اال�ستعمار يف بالدها وك�أنه �شيء
مقد�س؛ لأن الدعاية اال�ستعمارية جعلتهم يعتقدون يف عدم �صالحية ال�شريعة
الإ�سالمية لال�ستمرار يف حماكمنا القومية.

�أم ٌة ُ
بدون قانون

املحاكم يف املغرب �أيام اال�ستعمار الفرن�سي

هذه الكلمة قالها الدكتور حممود عزمي  -رحمه اهلل  -حينما زار املغرب
واحلركة اال�ستقاللية يف �أ�شدها ،و�سمع من الوطنيني املغاربة �شكايتهم من توجيه
املواطنني للمحاكمة �أمام املحاكم املخزنية التي مل تكن حتكم مبقت�ضى قانون
جنائي وال مدين وال نظام م�سطرة((( جنائية وال مدنية.
ق�ضائيا كامل النظام
والواقع �أن املغرب قبل احلماية كان ميلك جها ًزا ًّ
وال�صالحية ،و�إن مل يكن متمت ًعا ببع�ض مظاهر التنظيمات الع�صرية ،وكانت
ال�شريعة الإ�سالمية هي املرجع الذي ت�ؤول �إليه كل الق�ضايا .والقا�ضي ال�شرعي
هو الذي يتوىل احلكم يف امل�سائل املدنية واجلنائية ويف نظام الأ�سرة كذلك.
ولكن احلماية الفرن�سية مبجرد انت�صابها حدت من اخت�صا�صات املحاكم
ق�سما منها �إىل ما �سمته باملحاكم الفرن�سية املغربية ،وال�سيما ما
ال�شرعية ،وحولت ً
((( امل�سطرة هنا مبعنى النظام املن�ضبط.
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ق�سما �آخر �إىل
يتعلق بالق�ضايا املختلطة �أي التي يكون فيها �أجنبي ،كما حولت ً
مكاتب الإدارة وهو كل ما يرجع للجنايات واجلنح ،ف�أ�صبح البا�شا والقائد ق�ضاة،
ال يف�صل �إدارتهم عن ق�ضائهم �شيء ،و�أ�صبح املراقب املدين واملندوب املخزين
الفرن�سيان ميليان �إرادتهما على �أولئك املوظفني الإداريني ،وقوت حماكم الأحبار
اليهودية ،و�أ�س�ست املحاكم العرفية يف القبائل الرببرية ،وهكذا �أ�صبح الق�ضاء موز ًعا.
ولكن املحاكم التي كانت تطبق قوانني منظمة هي املحاكم اخلا�صة
بالأجانب ،فقد كانت تطبق تلك القوانني التي �أ�شار �إليها الأ�ستاذ ال�سنهوري
على �أنها قوانني مغربية ،و�سنتكلم عنها فيما بعد.
�أما املغاربة ف�إنهم يخ�ضعون للعرف يف القبائل الرببرية وللقانون «املغربي»
حينما يرفعون للمحاكم الفرن�سية ،ولل�شريعة الإ�سالمية غري املقننة يف حماكم
الق�ضاة.
هذا يف جنوب املغرب� .أما يف ال�شمال فقد احتفظت املحاكم ال�شرعية
باخت�صا�صاتها فيما يرجع للجنايات واجلنح وال�ش�ؤون املدنية والأحوال ال�شخ�صية،
و�أ�س�ست حماكم �إ�سبانية مغربية للأجانب والق�ضايا التي فيها �أجانب.
فالأمة املغربية يف احلقيقة مل تكن بدون قانون ،ولكن ال�شريعة الإ�سالمية التي
�ضي �أ�صبحت معطلة وملغاة؛ لأن اال�ستعمار جعل من ت�سرب القانون
هي قانونها امل َْر ّ
الأجنبي �سبي ًال للق�ضاء على الكيان املغربي ،وعلى الفكر الإ�سالمي يف املغرب.

�أم ٌة بدون قانون
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وهذه ال�سيا�سة التي �أطلقت فرن�سا عليها ا�سم ال�سيا�سة الرببرية د�شنتها منذ �سنة
1851م يف اجلزائر؛ حيث �أخرجت «القبائل» عن �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية زاعمة
�أن الرببر اجلزائريني هم الذين طلبوا بعث �أعرافهم ،وتكوين �أنظمة ق�ضائية تقوم مقام
الق�ضاء الإ�سالمي ،ويف  29غ�شت �سنة 1874م �ألغت فرن�سا تلك اجلماعات العرفية
التي �أ�س�ستها ،و�ضمت القبائل الرببرية �إىل اخت�صا�ص ق�ضاة ال�صلح الفرن�سيني الذين
يطبقون عليهم القوانني الفرن�سية فيما عدا اال�ستثناءات املعروفة بقانون الأنديجينا،
وفيما عدا الأحوال ال�شخ�صية فقد �أبقتها على مقت�ضى العرف ،ولكن قا�ضي ال�صلح
الفرن�سي هو الذي يطبقه ،ويف � 10سبتمرب 1886م �ضمت فرن�سا اخت�صا�صات
املحاكم ال�شرعية يف القطر اجلزائري كله �إىل دائرة قا�ضي ال�صلح الفرن�سي.
�أ�صدرت فرن�سا ظهري � 11سبتمرب 1914م لق�صد �إخراج القبائل الرببرية
من الإ�سالم

وهكذا جعلت فرن�سا من �سيا�سة الرجوع �إىل الأعراف اجلاهلية قنطرة ل�ضم
اجلزائر �إىل املحاكم الفرن�سية وتطبيق قوانينها بعد �إلغاء القانون ال�شرعي الإ�سالمي.
ومبجرد ما مت ب�سط احلماية الفرن�سية على املغرب ا�ست�صدرت الإقامة العامة
الفرن�سية ظهري � 11سبتمرب 1914م يف عنفوان احلرب العظمى الذي يق�ضي
باحرتام العوائد الرببرية ،وتظهر �أهمية هذا الظهري بالن�سبة لإلغاء املحاكم ال�شرعية
من التعليق الذي كتبه امل�سيو ريبو:
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«�إن لظهري � 11سبتمرب 1914م �أهمية عظمى لأنه م�ستخرج من ال�سلطان
نف�سه ،وقد �أقر مبد�أ عدم «�إ�سالم الرببر» وهو جناح عظيم؛ لأن ال�سالطني ال�سابقني
كانوا يفر�ضون تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية يف �سائر اململكة».
فظهري � 11سبتمرب يف نظر الفرن�سيني �سبيل �إىل �إخراج القبائل الرببرية
من الإ�سالم؛ لأن الفرن�سيني متيقنون �أن قبول التحاكم لغري ال�شريعة الإ�سالمية
تخل نهائي عن الإ�سالم.
ولتطبيق هذه الغاية �ألف ليوطي �سنة 1915م «جلنة الأبحاث الرببرية»
لتو�سيع املناطق التي ي�شملها هذا الظهري ،ويف �سبيل ذلك ا�ست�صدرت احلماية عدة
ظهائر وقرارات منها ظهري  2يونية 1915م ،وظهري � 27أبريل 1919م ،وظهري 15
يونية 1922م ،وظهري  27يناير 1923م ،وظهري  10غ�شت 1927م ،وظهري  4غ�شت
1928م ،وكذلك قرار � 22سبتمرب 1909 - 1915م ،مار�س 1928م ،وقد توج
ذلك كله بظهري  16ماي 1930م.

َع�ض َمقا�صد َّ
ب ُ
ال�شري َعة اال�ستِع َمار ّية

الق�صد من الرجوع �إىل العرف

ولي�س ب�صحيح �أن غاية احلماية من ال�سيا�سة الرببرية بعث الأعراف املحلية
و�إمنا الغاية من ذلك التمهيد للق�ضاء النهائي على املحاكم املغربية و�إلغاء ال�شريعة
الإ�سالمية ،ومبا �أن الأعراف الرببرية ال ت�صلح للبقاء وال وجود لها يف كثري من
احلاالت �إال يف خميلة القائمني على خلقها �أو بعثها من مرقدها ،ومبا �أن اللغة
الفرن�سية �أ�صبحت هي لغة اجلماعات العرفية ،فقد �أ�صبح من ال�سهل االنتقال
التدريجي �إىل املحاكم الفرن�سية وتطبيق القوانني التي �سنتها ال�سلطات الفرن�سية
للأجانب على الأهايل وهي مقتب�سة طب ًعا من القوانني الفرن�سية ما عدا يف بع�ض
امل�سائل التي اقت�ضت م�صلحة اال�ستعمار تغيريها كما �سنبني ذلك من بعد:
وللتدليل على ما قلناه ن�شري �إىل �أمرين:
((( 1فيما يخ�ص اللغة العربية ،فقد �صدرت املن�شورات املقيمية التي تفر�ض
على �أع�ضاء املحاكم العرفية ا�ستعمال اللغة الفرن�سية يف جميع الوثائق
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وامل�ستندات ،وقد �صرح املحامى «بيكار» يف جل�سة عقدتها اللجنة املكلفة
بدر�س نظام العدلية الرببرية بتاريخ  26فرباير � .1930أن �أع�ضاء هذه اللجنة
متفقون جمي ًعا على عدم ت�سجيل �أحكام املحاكم العرفية باللغة العربية.
وقد وقع يف ذلك احلني �أن املراقب املدين (ينوط) وخليفته (كوزيني)
يف ناحية تازة �أخذا ميزقان الر�سوم العدلية املكتوبة باللغة العربية� ،إذا �أدىل بها
املتداعيان �أو �أحدهما ،وقبل ذلك وقع يف عدة جهات �أخرى حتى �أ�صبحت
ر�سوم الزواج نف�سها ت�سجل باللغة الفرن�سية.
ويقول الأ�ستاذ دومنبري« :من اخلطر �أن نرتك كتلة ملتحمة من املغاربة
تتكون ،ولغتها واحدة ،و�أنظمتها واحدة ،البد �أن ن�ستعمل لفائدتنا العبارة القدمية
«فرق ت�سد»� ،إن وجود العن�صر الرببري �آلة مفيدة ملوازنة العن�صر العربي ،وميكننا
�أن ن�ستعمله �ضد «املخزن» نف�سه».
ويعرتف هذا امل�ؤلف نف�سه ب�أن اللغة العربية هي اللغة االقت�صادية والدينية
والإدارية باملغرب ،و�أما الرببري فيعتربها لغة عليا ،ولذلك «يجب �أن تقوم اللغة
الفرن�سية ال الرببرية مقام اللغة العربية كلغة م�شرتكة وكلغة للمدنية».
ويقول الكمندان مارتي« :كل تدخل من قبل الفقيه ،وكل ظاهرة �إ�سالمية
يجب منعها ب�صرامة تامة ،فنحن نبتعد من تلقائنا عن كل مرحلة تكون مرحلة
�إ�سالمية �أي مرحلة تبلورَّ � ،إن الآراء هنا ويف كل مكان متفقة على هذه النقطة».
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ويقول موري�س لوجالي« :يجب �أن نعلم الرببر كل �شيء ،ما عدا الإ�سالم».
(((2فيما يخ�ص الق�ضاء والقانون ،مل تكن الغاية من الرجوع �إىل اجلماعات
العرفية احرتام العرف ،و�إمنا «�إحالل الق�ضاء الفرن�سي بالتدريج حمل
الق�ضاء العربي و�إحالل الثقافة الفرن�سية حمل الثقافة العربية».
وقد حلل ذلك �صديقنا الأ�ستاذ احلاج عمر عبد اجلليل يف مقال له جاء
فيه:
«�إن دعوى الت�شبث باحرتام العوائد دعوى باطلة ،فمتى كانت العوائد
مت�س بامل�صالح الفرن�سية �إال وجتد امل�شرع ال يعب أ� بها ويخالف �أقدمها و�أقد�سها يف
نظر الرببر ،ويكفي للتيقن من ذلك درا�سة النظام العقاري للقبائل الرببرية منذ
ت�أ�سي�س احلماية».
ثم يف�صل الأخ نوعي امللكية عند الفالح وهما �أرا�ضي اجلماعات و�أرا�ضي
الأمالك اخلا�صة ،ومع تعلق الرببري ب�أر�ضه كما يدل على ذلك كون �أرا�ضي
الرببر جلها جماعية ،وكون حق ال�شفعة ي�ستعمل �ضمن القبيلة كلها حتى ال
يخرج امللك �إىل �أجنبي عن اجلماعة.
فقد عمدت احلماية �إىل �أرا�ضي اجلماعة و�أخذت توزعها على امل�ستعمرين.
ففي قبيلة بني مطري مثالً ،انتزعت احلماية الأرا�ضي من اجلماعة و�أعطتها
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للم�ستعمرين يف �شكل �إيجار كان �أو ًال ملدة ثالث �سنوات ،ثم جدد لع�شرة �أعوام
ثم �إىل الأبد.
ظهريا يق�ضي «بتفويت العقار
ويف  15يونية 1922م ا�ست�صدرت احلماية ً
من قبيل املغاربة املنتمني للقبائل ذات العرف الرببري ،والتي لي�ست فيها حماكم
لتطبيق ال�شريعة ،لأ�شخا�ص �أجانب عن هذه القبائل».
وقد اجتمعت �شروط وو�سائل التفويت يف الف�صل الرابع من ذلك الظهري
الذي يقول« :ففي اليوم املعد للبيع يح�ضر الفريقان واجلماعة �أمام حمافظ
الأمالك العقارية �أو نائبه ،ويعلن رئي�س اجلماعة نتائج بحثها ،و�إذا كان الفريقان ما
يزاالن م�ستعدين يتبادالن حي ًنا وفاقهماَّ � ،إن وفاقهما ونتائج بحث اجلماعة كيفما
كانت ت�سجل يف حم�ضر جل�سة يثبته املحافظ يف دفرت خا�ص معرف به ،ومم�ضي من
قبل رئي�س املحكمة االبتدائية ،وال تعطى �أي ن�سخة منه ،ويف نف�س الوقت ي�سلم
املحافظ مطلب حمافظة امللك املفوت ،يقدمه امل�شرتي با�سم البائع».
ولإدراك مدى ت�أثري ظهري  15يونية 1922م يجب �أن نتذكر �أن املعامالت
العقارية يف القبائل الرببرية مل تكن قبل هذا الت�شريع تتم �إال بني �أفراد القبيلة
الواحدة ،و�أن تفويت العقار للأجنبي كان
حمظورا ،ولكن بهذا الت�شريع اجلديد
ً
تقدم املحافظون على العوائد الرببرية با�سم احرتام تلك العوائد لتحطيم قاعدة
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�أ�سا�سية من العرف ،لأن تلك القاعدة غري مرغوب فيها لأنها حتول دون انت�شار
اال�ستعمار الفالحي يف قبائلنا.
وال �شيء يف نظر امل�ستعمرين يقف يف وجه م�صلحة اال�ستعمار العليا.
وهذا منوذج يبني الغاية من كل الت�شريعات التي طبقها اال�ستعمار يف
بالدنا ،فالقوانني التي كانت ت�شرع �إمنا كانت تراعي م�صلحة اال�ستعمار واجلالية
الأجنبية والق�ضاء على كل مقومات الوجود املغربي.
ومع �أن املحاكم العرفية قد �ألغيت بف�ضل اال�ستقالل ،فقد ذكرنا ببع�ض
الغاية من ت�أ�سي�سها ومن العودة �إىل العرف لنبني مقا�صد امل�ستعمرين من
الت�شريعات التي و�ضعوها.
القوانني الفرن�سية يف املغرب

ولنزداد معرفة مبقا�صد امل�شرع الفرن�سي يف ت�شريعاته يجب �أن ندر�س طريقة
و�ضع القانون املغربي وبع�ض الأ�سرار التي تكتنف مواده ،ع�سى �أن يدرك مواطنونا
وال�سيما رجال الفقه والقانون منهم �أن القوانني التي بني �أيدينا والتي يريدون
تطبيقها يف عهد اال�ستقالل والتوحيد لي�ست �صاحلة للبقاء ،ومراجعتها ال تكفي.
لأن يف د�سمها ُ�س ًّما ال ميكن التوقي منه ،و�إمنا يجب �أن ن�ضع قوانينها من جديد
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م�ستمدين لها من ال�شريعة الإ�سالمية ،غري مق�صرين يف تفهم املراحل القانونية
التي اجتازتها بالدنا.
فلننظر �أو ًال يف �أ�سباب الدولة اال�ستعمارية التي جعلت احلماية تعجل
بو�ضع قانون مغربي تق�ضي به املحاكم الفرن�سية املغربية ،وتخرج هذا القانون
هجي ًنا� ،أي خمتلطًا من عدة عنا�صر فرن�سية و�أجنبية.
ف�أهم القوانني الفرن�سية يف املغرب اثنان� :أو ًال ،قانون احلالة املدنية للفرن�سيني
وثانيا :الظهري
وللأجانب املقيمني يف منطقة احلماية الفرن�سية باملغرب ً ،D.C.C
املتعلق بالعقود وااللتزامات.D.C.C .
ظهري احلالة املدنية

فظهري احلالة املدنية و�ضعه امل�سيو جوفر دوالبارديل
من رجال القانون الدويل اخلا�ص.

Geoffre de la Pardelle

وقد راعى يف و�ضع م�شروعه احلالة التي كانت عليها االمتيازات القن�صلية
يف املغرب قبل احلماية ،فمن املعلوم �أن القنا�صل الأجنبية �أ�صبحت تتمتع يف �أيام
اال�ستقالل الأخرية بحق احلكم يف الق�ضايا املتعلقة برعايا وتطبيق قوانني بالدهم
عليها ،ومبا �أن اتفاقية احلماية مل تن�ص على �إلغاء هذه االمتيازات الق�ضائية ومبا
�أن معاهدة اجلزيرة �أقرت مبد�أ الباب املفتوح واحلرية التجارية يف املغرب �أي مبد أ�
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امل�ساواة بني الفرن�سيني وبني غريهم من الأجانب .فقد �أرادت فرن�سا �أن ت�سوي
بني �أولئك الأجانب وبينها يف جهة الق�ضاء وجهة االخت�صا�ص حتى ال يبقى
معكرا عليها �سري احلكم يف بالد احلماية
خطر الرعايا الأجانب واملحميني بهم ً
اجلديدة.
وقد كانت فرن�سا حت�سن �صن ًعا لو �أنها عملت على �إلغاء هذه االمتيازات
لفائدة املحاكم املغربية والقوانني املغربية احرتا ًما على الأقل لعقد مدريد ،ولكنها
فكرت يف �إلغاء االمتيازات لفائدة �سيطرتها وق�ضائها والقانون الذي ت�ضعه هي.
وطب ًعا ف�إن �إقناع الأجانب بالرجوع �إليها يف الق�ضاء ا�ستوجب منها ا�ستعمال
�سيا�سة تت�سم باملرونة وبعث الثقة يف نفو�س الدول التي يهمها الأمر ،مع خلق
ق�ضاء وقانون فيه امتيازات �أمام الأهايل حتل حمل االمتيازات القن�صلية.
و�إزاء بع�ض ال�ضمانات املعطاة لهم قبلت الدول الأجنبية �أن ترتك لفرن�سا
احتكار الق�ضاء يف املغرب« ،ومن امل�ؤكد �أن �إلغاء االمتيازات الق�ضائية مل يق�ض
على االمتيازات الت�شريعية التي بقيت يف مظاهر كثرية».
وقد بني م .دوالبارديل يف مقدمة م�شروع الظهري الراجع للحالة املدنية
الغاية من هذا الت�شريع يف قوله« :يف املغرب حيث امل�ساواة االقت�صادية يف احلرية
التجارية هي القانون الأ�سا�سي للحماية فيما يرجع للأجانب طب ًقا التفاق  4نوفمرب
 ،1911املادة الأوىل ،وطب ًقا ملذكرات برلني» ،ف�إن احلالة ال�شخ�صية ال ينبغي �أن
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تغري بحيث يبقى الأجانب املتمتعون بجميع احلقوق اخلا�صة املعرتف لهم بها
من قوانني بالدهم يف عهد االمتيازات .متمتعني بها وال يقبلون �أن يخ�سروها
بدخولهم لدائرة اخت�صا�ص حماكم احلماية ،فم�ساواة الأجانب بالفرن�سيني يف
ميدان العدالة واجبة بنف�س القوة التي هي يف تون�س.
و�إذن فالقانون يرمي �إىل قيام م�ساواة ق�ضائية بني الفرن�سيني والأجانب يف
دائرة القانون اخلا�ص بالأجانب ،ويف الوقت نف�سه �إىل احرتام احلالة املدنية لكل
ونظرا �إىل �أن الق�ضاة
متقا�ض ،وللو�صول �إىل اجلمع بني االحرتام وامل�ساواة م ًعاً ،
و�إن رغبوا يف �أن يطبقوا على كل �شخ�ص قانونه الوطني املت�صل باحلالة املدنية فقد
دائما ،لذلك ر�أوا من ال�ضروري و�ضع قانون دويل «يجمع يف
تبني ا�ستحالة ذلك ً
غالبا».
�شكل واحد النظريات املقبولة ً
وقد ا�ستمدت جلنة امل�شروع من �أ�شغال امل�ؤمترات العلنية الدولية �أو �أعمال
م�ؤمترات الهاي ،ما �ساعدها على جعل الأجانب يقبلون مبد�أ امل�ساواة التي تريدها.
ومن الوجهة النظرية ،فقد اقتب�ست من املدر�سة الإيطالية الع�صرية التي
اعتمدتها قوانني حديثة يف �إيطاليا و�إ�سبانيا واليابان ،كما اعتمدت يف ف�صول
كثرية على القوانني املدنية الأملانية والإ�سبانية والإيطالية ،والغر�ض من ذلك كله
�إر�ضاء الظروف ال�سيا�سية القائمة.
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ومل يغفل م .دوالبارديل �أن يختم مقدمة الظهري بالإ�شارة �إىل �أن قانون
احلالة املدنية زيادة على عقيدته الدولية هو «عمل جماعي» م�ستلهم من ت�شريعات
الدول التي يهمها الأمر.
واجبا عليه �أن ي�ؤكد احلرية االقت�صادية
وعليه فظهري احلالة املدنية كان ً
وامل�ساواة واحلرية القانونية.
وقد و�ضع �أ�سا�س الإرادة الذاتية «حرية الإرادة» يف ال�شكل املدقق الآتي:
«�شروط املو�ضوع و�آثار العقود يحددها القانون الذي للمتقا�ضيني النية امل�صرح بها
�أو املفهومة يف التحاكم �إليه» (الف�صل .)1 - 13
وهكذا ف�إن ظهري احلالة املدنية يحقق الوعد الذي واعدت فرن�سا به الدول
�إذا قبلوا ق�ضاءها �أن حتتفظ لهم باحلرية االقت�صادية وامل�ساواة العدلية بينهم وبني
الفرن�سيني.
ونالحظ من الفقرات التي نقلنا عن املدخل الذي كتبه م .دوالبارديل:
((َّ �( 1إن احلماية نف�سها مل تكن خمتارة فيما و�ضعته من قوانني ،و� َّإن امل�صلحة
اال�ستعمارية اجلماعية �أي الراجعة لكل دولة يهمها الأمر روعيت متا ًما يف
�أثناء الت�شريع ،وذلك مقابل م�صلحة ا�ستعمارية �أجنبية هي قبول الأجانب
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التحاكم �إىل الق�ضاء الذي و�ضعته احلماية لهم ،والقوانني التي �شاركوا
معنويا ولأ�سباب التوازن اال�ستعماري يف و�ضعها.
ًّ
((َّ �(2إن هذه القوانني و�ضعت بروح االمتيازات الأجنبية ،فهي مل تنظر �أب ًدا
�إىل م�صلحة ال�شعب املغربي ،كلما كان الأمر بينه وبني دولة �أجنبية ،و�إمنا
عملت لت�صنع امتيازات جماعية حتت قيادة فرن�سا ،هذه القيادة التي هي
أي�ضا ،مكان االمتيازات اخلا�صة بكل دولة �أجنبية.
امتياز �آخر � ً
((�(3إن �أمريكا و�إجنلرتا مل تقبال الدخول يف ذلك الوقت يف هذا النوع من
االمتياز اجلماعي واحتفظتا بامتيازاتهما اخلا�صة �إىل زمن مت�أخر ،وما ذلك
�إال لأنهما يعلمان �أن القوانني التي و�ضعت روعي فيها م�صلحة فرن�سا
وامل�ستعمرين الفرن�سيني �أكرث من غريهم.
(((4وكمثال لهذه االمتيازات جند:
(�أ)	�أن الفرن�سيني والأجانب املقيمني يف املغرب يخت�صون بحقوق كاملة،
ويحرم منها املواطنون املغاربة ،ففل�سفة القانون املغربي املزعوم مبنية
على تفوق الأجانب على املغاربة كيفما كان احلال ،واملعروف �أن
اجلماعات والدول ت�سعى ال�سعي احلثيث وتقوم بالو�سائل املختلفة
واجلهود امل�ضنية ورمبا بالكفاح املتوايل للو�صول �إىل اعرتاف الوطنيني
يف بلد ما ،لتلك اجلماعات �أو لرعايا تلك الدول الأجنبية باحلقوق
التي ميار�سها املواطنون املحليون ،وهذا �أق�صى ما يطمعون يف البلوغ
�إليه .ولكن دول االمتيازات الأجنبية جعلت الأمر على العك�س؛
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فهي فر�ضت على الأهايل تفوقًا للمواطنني الأجانب ،وجاءت احلماية
ف�أقرت هذا التفوق و�أعطت لفرن�سا نف�سها امتيا ًزا �أكرث ب�صفتها عميدة
الدول الأجنبية امل�ستفيدة من نظام احلماية املفرو�ض.
أجنبيا عنه �أ�صبح حتت �سيادتني:
(ب)	 والعادة �أن الأجنبي �إذا دخل بل ًدا � ًّ
�سيادة وطنية ،و�سيادة القانون الذي تفر�ضه الدولة التي ينزل عندها،
والقانون الذي ينظم عالقات الأفراد التي فيها عن�صر �أجنبي ُيعرف
با�سم القانون الدويل اخلا�ص ،وينق�سم مو�ضوع القانون الدويل اخلا�ص
�إىل ق�سمني :ق�سم يتعلق باالخت�صا�ص الدويل و�إجراءات التنفيذ
من الوجهة الدولية ،بحيث يبني متى تخت�ص حماكم البالد املغربية
دون غريها من الأقطار بنظر الدعوى التي فيها عن�صر �أجنبي ،وما
هي امل�سطرة التي يجب �أن ي�سار عليها يف رفع الق�ضية وطرق الدفاع
واملرافعات ،وتنفيذ الأحكام الأجنبية ،ف�إذا ح�صل بني مغربي وبني
�إجنليزي يف �أملانيا عقد على �شيء فمن املخت�ص بالنظر يف النزاع
حول ذلك العقد؟ والق�سم الثاين يبحث عن القانون الذي حتكم به
املحكمة يف الق�ضية التي فيها عن�صر �أجنبي.
وعرف القانون الدويل اخلا�ص ب�أنه جمموعة القواعد العامة التي تبني
«�أو ًال» القانون الواجب التطبيق من بني قوانني بلدين �أو �أكرث يف
«ثانيا» املحكمة املخت�صة بنظر ق�ضية يتنازع
ق�ضية بها عن�صر �أجنبيً .
االخت�صا�ص فيها ق�ضاء بلدين �أو �أكرث.
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(ج)	 فالقانون الدويل اخلا�ص� ،إمنا ي�شمل م�سائل القانون واجب التطبيق،
و�أمر املحكمة املخت�صة ،وال يدخل فيه مركز الأجانب �أو حالتهم
�أي معرفة ما ميكن �أن يتمتع به الأجانب من حقوق وما ميكن �أن
يتحملوه من تكاليف يف الدولة التي يوجدون على �أر�ضها� ،إذ �أن هذه
امل�س�ألة ي�صح دخولها يف دائرة القانون الدويل العام لأنها �إمنا توجد بني
الأجانب وبني الدولة باعتبارها �سلطة عامة.
وكذلك ال تدخل يف القانون الدويل اخلا�ص م�س�ألة اجلن�سية  -ويلحق
بها الوطن والدين؛ لأنها حتدد يف كثري من الأحيان القانون الواجب
احلكم به؛ لأن هذه تدخل يف دائرة القانون الد�ستوري؛ لأن القانون
الد�ستوري هو الذي يحدد من الوطني ومن الأجنبي.
و�إذن فال حمل لأن يح�شر يف القانون اخلا�ص بالأجانب كل ما يرجع
للجن�سية وللحقوق والواجبات كما فعل ظهري 1913م.
والأ�صل �أن القانون ال يطبق �إال يف دار الدولة التي �صدر فيها وال يتعدى
�سلطاته �إىل ما وراء �إقليمها ،ولكن داخل الدار ت�سري قوانني الدولة على كل
أجنبيا� ،أما فيما يخ�ص املواطنني فذلك هو الأ�صل لأنهم رعايا
مقيم فيها مواط ًنا �أو � ًّ
أي�ضا يخ�ضعون مدة
الدولة اخلا�ضعون ل�سلطتها ب�صفة دائمة ،و�أما الأجانب فلأنهم � ً
مقامهم على �أرا�ضي الدولة �إىل �سلطاتها ولو كانوا مارين فح�سب ،وذلك مقابل
تكلفها بحمايتهم و�ضمان �أمنهم وهذا ما ي�سمى ب�إقليمية القوانني Territorialité des
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 loisويقابلها مبد�أ �شخ�صية القوانني  Personnalité des loisوهي تق�ضي ب�سريان قانون
الدولة على �أبنائها داخل �أرا�ضيها وخارجها وال ي�سري على غري رعاياها.
و�شخ�صية القوانني كانت متبعة يف �أوربا بعد �أن �أ�سقط الغزاة اجلرمانيون
الدولة الرومانية الغربية.
وكان املعول عليه بح�سب هذه القاعدة الأخرية ،يف معرفة القانون الذي
ي�سري على ال�شخ�ص هو تبعيته لقبيلة معينة؛ لأن التبعية للقبيلة �سبقت التبعية
للدولة �أي اجلن�سية يف الع�صر احلا�ضر ،ولكن ملا ظهر نظام «الإقطاع» La Fédalité
و�أ�صبح كل فريق من النا�س تاب ًعا لأمري �إقطاعي معني وملحقني ب�أر�ضه ،انقلبت
احلال و�أخذت نظرية دارية �أو حملية القوانني حتل حمل نظرية �شخ�صية القوانني،
مبعنى �أن كل �شخ�ص موجود يف القطر الذي ي�سود فيه حكم الأمري الإقطاعي
يخ�ضع لعادات هذا القطر �سواء �أكان من �أهله �أم ال ،كما �أن قوانني هذا القطر
�أ�صبحت ال ت�سري خارجه على �أحد.
وتطبي ًقا لهذه القاعدة نرى القانون الفرن�سي مث ًال يطبق على جميع القاطنني
يف البالد الفرن�سية ،فمن ارتكب جرمية يف فرن�سا حوكم �أمام حمكمة فرن�سية
أجنبيا ،ومن �صدر عنه
وطبق عليه القانون اجلنائي الفرن�سي �سواء كان ًّ
فرن�سيا �أو � ًّ
ت�صرف مدين �أو جتاري ون� أش� عنه نزاع طرح هذا النزاع على حمكمة فرن�سية،
وطبق القانون املدين �أو التجاري الفرن�سي� ،سواء كان اخل�صوم وطنيني �أو �أجانب.
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وقد كان مبد�أ �شخ�صية القوانني �سائ ًدا؛ بحيث يف�سح القانون املحلي املجال
ل�سيادة القانون الأجنبي يف كثري من امل�سائل بناء على مبد�أ �شخ�صية القوانني،
غري �أن ال�سيادة املحلية عندما كانت تطبق هذا املبد�أ كانت تفعل ذلك مبح�ض
اختيارها ،وكان يف �إمكانها �أن تعدل عن ذلك مبجرد ت�شريعها الداخلي وحده،
لأنها مل تكن مقيدة وال ملزمة �أمام دولة �أخرى مبا يقيد هذه ال�سيادة.
ولكن هذا املبد أ� كاد يختفي عندما �ساد مبد�أ �إقليمية القوانني� ،أما يف
جانبا من �سيادته قد احتجبت �أمام �سيادة القانون الأجنبي منذ وجد
املغرب ف�إن ً
نظام االمتيازات فيها ،و�صار الأجانب املمتازون يعتربون فيها ك�أنهم موجودون
على �أر�ض بالدهم من الناحيتني الق�ضائية والت�شريعية ،وهذا ما يعرب عنه باخلروج
عن �إقليمية القوانني ،وهو امتياز خطري ال مينح عادة �إال لأع�ضاء ال�سلك ال�سيا�سي
على �سبيل التعامل باملثل.
كبريا قد وقع يف هذا الع�صر حيث ا�ستبقى الدول نظرية
على �أن ً
ت�صورا ً
�إقليمية القانون كقاعدة �أ�صلية يف كل ما يتعلق بالنظام العام يف الدولة وحماية
�أر�ضها و�أموالها و�أمنها ،و�أخذوا مببد�أ �شخ�صية القوانني فيما يتعلق بالأحوال
ال�شخ�صية� ،إما تب ًعا جلن�سية املتقا�ضي كما هو احلال يف م�صر ،و�إما تب ًعا لوطنه كما
هو احلال يف �إجنلرتا و�أمريكا ،وقد اجتهت البالد امل�شرقية حدي ًثا �إىل تغليب التطبيق
الإقليمي للقانون اتبا ًعا ل�سنة احل�ضارة احلديثة وحمافظة على ال�سيادة القومية يف
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البالد ،و�أول من �أخذ بذلك من دول ال�شرق هي اليابان ،ثم حذت حذوها تركيا
وفار�س ثم م�صر بعد اتفاقية مونرتو.
�أما تفوق فرن�سا على الأجانب املقيمني باملغرب وتفوق ه�ؤالء الأجانب
على املغاربة ،فيتجلى زيادة على �صراحة الت�شريع من املناق�شات الأولية التي
املتحدث عنه ،فقد كان
قامت يف اللجنة عند و�ضع دي البارديل مل�شروع الظهري َّ
عنونه بعبارة «و�ضعية الأجانب» فاعرت�ض على ذلك م .كوينه ،ع�ضو اللجنة؛ لأن
عبارة «و�ضعية الأجانب» عامة وت�شمل حتى الفرن�سيني ،وينبني على ذلك �أن
الفرن�سيني �سيعدون �أجانب يف املغرب ،وبعد مناق�شة �سائر الأع�ضاء غريت اللجنة
باالتفاق ذلك العنوان و�أ�صبح كما يلي« :الو�ضعية املدنية للفرن�سيني والأجانب
يف مراك�ش» وهكذا قررت اللجنة عدم اعتبار الفرن�سيني �أجانب يف املغرب.
وحينما و�صلت املناق�شة �إىل الف�صل الأول من الظهري مل ير�ض بع�ض
الأع�ضاء؛ لأن عبارته الآتية�« :إن الأجانب يف مراك�ش يتمتعون بجميع احلقوق
التي يتمتعون بها يف بالدهم» توهم م�ساواة املراك�شيني للأجانب يف احلقوق،
الأمر الذي ر�أت اللجنة وجوب تالفيه والت�صريح البني مبا يخ�ص الفرن�سيني
والأجانب يف املغرب ،وهكذا جز�أت الف�صل ،وجعلته مادتني كما يلي :الأوىل:
«يتمتع الفرن�سيون يف املغرب بجميع احلقوق التي يتمتعون بها يف فرن�سا» والثانية:
«ويتمتع الأجانب يف مراك�ش بنف�س احلقوق اخلا�صة املعرتف بها للفرن�سيني بال
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قيد وال �شرط� ،سوى القيود التي توجد يف قوانني بالدهم» ويف الف�صل � ،3إن
حالة الفرن�سيني والأجانب و�أهليتهم حتدد وف ًقا لقوانني بالدهم.
فالفرن�سيون �إذن مبقت�ضى هذا الت�شريع لي�سوا �أجانب يف املغرب ،وهم
متميزون عن الأجانب املقيمني يف املغرب ،ولكنهم مع ذلك احتفظوا بجن�سيتهم
مربرا �إال يف الروح اال�ستعمارية التي تعمل
الفرن�سية ،وهو �أ�سلوب غريب ال جتد له ً
على جتني�س الوطن قبل جتني�س الأهايل.
وقد الحظ ال�سيد ريفيري يف تعليقه على هذا الف�صل� ،أنه يقرتب من
املادتني  2 - 1من االتفاقية الفرن�سية الإيطالية امل�ؤرخة بـ � 28سبتمرب 1896م
واملتعلقة بتون�س.
ومن املعلوم �أن م�ساواة الأجانب بالفرن�سيني خرقت على �أثر احلرب الكربى
الأوىل �سنة 1918 - 1914م فيما يخ�ص الرعايا الأملانيني والنم�ساويني الذين
�أ�صبح نظامهم اخلا�ص تاب ًعا لظهري  11يناير 1920م و 8يناير 1921م الذي اتخذ
تطبي ًقا للف�صل  143من معاهدة فر�ساي ،وللف�صل  98من معاهدة �سان جرمان.
وقد اتبع الإ�سبانيون يف منطقة حمايتهم املغربية نف�س الأمر الذي اتبعه
الفرن�سيون �إذ اعتربوا �أنف�سهم غري �أجانب يف املغرب ،بينما احتفظوا للدول
الأخرى باالمتيازات القن�صلية التي كانت لهم.
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ويف طنجة اعترب الأجانب كلهم �سواء� ،أي دون تفوق للفرن�سيني �أو
للإ�سبانيني عليهم.
وهكذا نرى �أن الت�شريع اال�ستعماري يخ�ضع العتبارات احلرب وال�سلم
التي للدولة امل�ستعمرة ،وال يراعى فيه عدل وال م�صلحة للبالد وال لأهاليها �أو
القاطنني فيها.
و�إليك �أمثلة �أخرى على ذلك من هذا الظهري نف�سه:
ففي الف�صل التا�سع ما يق�ضي للأجانب باحلق يف طلب الطالق �أو
االنف�صال اجل�سماين طب ًقا ملقت�ضيات قانونهم الوطني ،وطب ًقا ملا عليه حالة الزوجني
من االحتاد يف اجلن�سية �أو االختالف فيها ،وقانونهم الوطني هو الذي يحدد لي�س
فقط املمكنات والأ�سباب لكن حتى الآثار ،وهذا االفرتاق الذي قبل من فرن�سا
والطالق اعتقا ًدا وعمالً ،يظهر يف بادئ الر�أي �أنه �أو�سع مما تقت�ضيه اتفاقية الهاي
الدولية امل�ؤرخة يف  12يونية 1902م ،والذي يق�ضي ف�صالها الأول والثاين ب�أنه
لكي يجاب طلب االفرتاق �أن يكون الف�صل والطالق مقبولني م ًعا عن طرق
القانون الوطني للمتنازعني ،ومن طرق القانون املحلي ،ويقول ريفيري :ولكن ال
نن�سى �أنه ال ميكن �أن يعتمد هنا ال�شرع الإ�سالمي الذي ال يجب التطبيق بطبعه
على الأوروبيني� ،أما ت�شريعات احلماية ف�إنها ال ت�شتمل على �أية تدابري خا�صة
ترجع للأحوال ال�شخ�صية.
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ف�إذا كان الزوجان من جن�سيتني خمتلفتني ،ف�إن القانون يف فرن�سا يختلف
من جهة العقيدة عن ما به العمل ،وتب ًعا ملختلف الآراء ف�إنه ميكن اتباع قانون بلد
الزوج� ،أو املكان امل�شرتك� ،أو قانون الطالب للطالق �أو الف�صل ،وهذا ما اختاره
امل�شرع املغربي ال يف الن�ص ال�صريح ،ولكن امل�ستفاد من امل�سطرة املدنية يف الف�صل
.411
ف�إذا تنازعت عدة قوانني يف م�س�ألة واحدة �أ�صبح القا�ضي الفرن�سي هو
الذي يحدد القانون الذي يجب تطبيقه.
ففي الف�صل احلادي ع�شر منه� ،أن الفرن�سيني والأجانب ال ميكنهم
�أن يتزوجوا �إال طب ًقا للإجراءات املقررة يف قانونهم الوطني �أو يف الت�شريعات
التي ت�صدرها احلماية يف ما يرجع للحالة املدنية «وقد �صدر يف هذا املو�ضوع
ظهري � 4سبتمرب 1915م» ومعنى هذا �أنه �إذا وقع اختالف يف مو�ضوع الزواج كان
على القا�ضي يف (املحاكم الفرن�سية املغربية) �أن يرجع �إىل القانون الفرن�سي �إذا
كان املتنازعان فرن�سيني �أو �إىل قانون بلد الزوجني �إن كانا �أجنبيني.
ويف الف�صل الثامن ع�شر �إن �إرث الأموال املنقولة والثابتة وحتديد مركز
الورثة يخ�ضع لقانون املتوفى وكذلك فيما يرجع لأمر الو�صية.
مغربيا والوارث
ومعنى هذا �أن املرياث يتبع جن�سية املتوفى ،ف�إذا كان امليت ًّ
أجنبيا اعترب دين املتوفى ال جن�سيته ،و�إذا كان املتوفى املغربي �سبق له �أن دخل
� ًّ
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يف جن�سية �أجنبية وترك �أوال ًدا ال يزالون حمتفظني بجن�سيتهم املغربية فقد ر�أت
بع�ض املحاكم «الفرن�سية» تطبيق القانون الفرن�سي ولو طلب الأبناء تطبيق القانون
املغربي ور�أت حمكمة اال�ستئناف يف الرباط �أنه �إذا اتفق الأبناء على العمل
بالقانون املغربي عمل به يف تلك احلالة.
ويرى ريفيري �أن هذا الف�صل من�سوخ من املادة الأوىل من امل�شروع الذي
و�ضعه م�ؤمتر الهاي املنعقد �سنة 1904م.
وعلى كل حال ففي كل هذه احلاالت نرى �أولوية التطبيق للقوانني
الأجنبية و�أحيانًا للقانون الفرن�سي ،ونرى ا�ستبعاد ال�شريعة الإ�سالمية يف كل
احلاالت التي يرجع فيها للقانون الوطني.
كفاية الإرادة

وفيما يخ�ص كفاية الإرادة ،ف�إن امل�سطرة املتبعة عاد ًة تق�ضي ب�أن العقد الواقع
يف �إحدى البلدان يحكم مهما كانت جن�سية املتعاقدين بالقانون الإقليمي� ،إما
ب�صفة �إجبارية �أو اختيارية ،والذين و�ضعوا القانون املدين ا�ستثنوا بعد املداولة من
امل�سطرة التعبري البني  Locus regitactumالذي كان له حمل يف الأ�شغال التح�ضريية،
ومل يبقوا عليه �إال يف عقد احلالة املدنية (م )47وعقد الزواج (م )170وعقد
مبدئيا �أن ره ًنا ال ميكن �أن يقع على عقار موجود يف
الو�صية (م )999وقد قرروا ًّ
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فرن�سا بعقد مهما كان واث ًقا ،عقد يف اخلارج (م ،)2128بينما القانون البلجيكي
امل�ؤرخ بـ � 16سبتمرب 1851م مل يزد على ا�شرتاط �صحة العقد (م )77وب�صفة
عامة ف�إن �إجنلرتا و�أمريكا تطبقان فيما يرجع للعقار القانون املتعلق باملنقول ،و�أ�شد
من ذلك القانون الأيرلندي الذي مينع على املواطنني �أن يو�صوا يف اخلارج بغري
ال�شكل ال�شرعي ال�صحيح.
والف�صل العا�شر من قانوننا ي�ستوحي من مقت�ضيات املادة  11من القانون
املدين الأملاين حينما يعطي للمتعاقدين الذين يريدون القيام بعقد يف املغرب
االختيار بني تطبيق ت�شريع احلماية� ،أو القانون الفرن�سي �أو القوانني والأعراف
املحلية �أو القانون الوطني للمتعاقدين ،وذلك فيما يتعلق بالعقد القائم بني �أكرث
من واحد كما يف العقد املنفرد كالو�صية ،وكذلك بالن�سبة للموجبات با�ستثناء
الزواج الذي ر�أينا �أنه مي�ضي طب ًقا للف�صل  11وكذلك بالن�سبة لعقد الزواج الذي
يو�ضع طب ًقا للف�صل  ،12وال ميكن تطبيق القانون الإقليمي على الزواج ل�صبغته
الدينية املح�ض ،وال على عقد الزواج لأنه و�إن كان يتعلق ب�أمور مادية ف�إنه املدخل
�إىل احتاد �أ�شخا�ص.
وي�شري الف�صل � 13إىل توافق �إرادتي املتعاقدين ،ويقول� :إن ال�شروط
املو�ضوعية و�آثار العقد حتدد وف ًقا للقانون الذي يعينه املتعاقدان �صراحة �أو �ضم ًنا
ويف حالة عدم ظهور ق�صدهم ال من طبيعة العقد وال من ظروفهم فعلى القا�ضي

181

َب ُ
ع�ض َمقا�صد َّ
عمار ّية
ال�شري َعة اال�س ِت َ

181

�أن يطبق قانون بلد املتعاقدين ،ف�إن اختلفت جن�سيتهما وحمل �سكناهما طبق
قانون املحل الذي ن�ش�أ فيه العقد.
و�إذن فللمتعاقدين �أن يختاروا التعاقد طب ًقا لأي قانون �شاءوا ما مل يخالفوا
النظام العام.
وزيادة على هذا ف�إن ظهري و�ضعية الفرن�سيني والأجانب كان يعترب ميثاق
القانون الدويل اخلا�ص يف املغرب ،وقد �أهمل فيه اعتبار القانون املغربي ال يف
الأحوال ال�شخ�صية فقط ،بل حتى يف الأموال والعقود واجلنح واجلنايات.
ومع �أننا نعلم الن�سخ الذي دخل عليه مبقت�ضى قانون اجلن�سية واحلقوق
ال�سيا�سية للمغاربة وال �سيما بعد �إعالن الد�ستور وغري ذلك من الت�شريعات
كبريا من معناه ما يزاالن مهيمنني على ق�سم كبري
اجلديدة ،ف�إن روحه ً
وق�سما ً
من قانوننا املدين.
و�إذا كان االجتاه احلديث قد اعترب �شخ�صية القوانني يف بع�ض الأحوال
نظرا ل�ضرورة االت�صال والتجارة وال�سياحة للمواطنني خمتلفي اجلن�سيات ،ف�إن
ً
اجلميع متفق على �ضرورة االحتفاظ بكل ما يرجع ملظاهر ال�سيادة للدولة وما مينع
من تطبيقه النظام العام الإقليمي.
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وينبغي �أن يفهم �أن قواعد القانون الدويل اخلا�ص هي قوانني وطنية ال
دولية� ،إذ لكل دولة قواعدها تطبقها حماكم هذه الدولة كما تطبق �أي قانون
داخلي ،ف�إذا ما �أ�شارت هذه القواعد بتطبيق قانون �أجنبي فلي�س معنى ذلك
�أن القانون الأجنبي يطبق ملا له من ال�سلطان ،و�إمنا يطبق لأن امل�شرع �صاحب
ال�سلطان يف بالده يرى تطبيقه يف هذه احلالة حتقي ًقا للعدالة.
ومن املعلوم �أن �إجنلرتا و�أمريكا ما زالتا تتبعان قانون املوطن طب ًقا ملا كان
جاريا به يف �أغلبية البلدان ،وغري الدولتني يت�ساهلون فيما يرجع للأحوال
العمل ً
ال�شخ�صية فتطبق املحكمة الوطنية قانون املتقا�ضيني الأجنبيني.
�أما يف �شكل العقود فيطبق قانون حمل العقد ،ب�شرط �أن ال يكون ثمة غ�ش
�أو حماولة هروب من القانون الوطني �أو خمالفة للنظام العام.
ويف العقار يطبق قانون حمل العقار ،ولكن القانون املدين الفرن�سي ين�ص يف
املادة ( 3العقارات ولو كانت مملوكة للأجانب يحكمها القانون املدين الفرن�سي)
ومعظم البلدان تطبق قوانينها يف العقار حتى يف الو�صية واملرياث �إذ ال تعترب
هذين من الأحوال ال�شخ�صية خالفًا للنظرية الإيطالية التي �سبق �أن �أ�شرنا �إليها.
ويف االخت�صا�ص وم�سطرة املرافعة والتنفيذ يتبع قانون املحكمة التي يعر�ض
النزاع عليها.
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ومن هذه املقارنة نرى كيف �أن و�ضعية الفرن�سيني والأجانب يف املغرب
ال مربر لها ،و� َّأن امل�صلحة تق�ضي ب�سن قانون جديد دويل خا�ص للمغرب يح�صر
اخت�صا�صه يف الدوائر ال�ضيقة التي تت�ساهل الدول عادة فيها.
و�أرى �أن نقتفي �أثر العمل الربيطاين الأمريكي يف اعتبار قانون املوطن
حتى بالن�سبة للأحوال ال�شخ�صية ،ال �سيما يف هذه املرحلة التي جنتازها للتحرر
من االمتيازات الق�ضائية والقانونية الأجنبية.
واجبا بالن�سبة للأجانب فهو واجب بالن�سبة للمغاربة غري
و�إذا كان هذا ً
امل�سلمني ،فال معنى لبقاء �شخ�صية القوانني حتى بالن�سبة للمواطنني املغاربة.
وقد �صدرت مدونة الأحوال ال�شخ�صية ،ولكنها مل تطبق �إال على املواطنني
امل�سلمني ،وكل ذلك من �أثر اال�ستبعاد الذي وقع يف ت�شريعات احلماية لل�شريعة
الإ�سالمية.
وال حاجة �إىل تعريف الأحوال ال�شخ�صية ،بل يكفي امل�شرع متى �أراد
و�ضع ا�ستثناء فيها �أن يعددها.
فجعلت منها الزواج
وعلى كلٍّ فمدونة الأحوال ال�شخ�صية عدد ُتها،
ُ
واالفرتاق والن�سب والنفقة واحل�ضانة والو�صية والإرث.
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وهذا التعداد ال ميكن �أن يدخل يف الأحوال ال�شخ�صية بالن�سبة للأجنبي
لأنه يف الواقع ي�شتمل على م�سائل ترجع لت�صرفات مالية كالإرث والو�صية والنفقة
واحل�ضانة ،وقد ت�ساهل امل�شرع املغربي يف عدها يف الأحوال اعتدا ًدا مبا بقي من
اخت�صا�ص املحاكم ال�شرعية ،وهو ما يرجع لهذه الكتب وللوقف والأموال ،ب�شرط
�أن يكون العقار غري حمفظ ،و�أن تكون العقود لدى املوثقني املغاربة املقبولني لدى
املحاكم املغربية.
ومع �أن الأنظمة اال�ستعمارية قد جعلت اختيار الفرن�سيني الزواج مبقت�ضى
�صحيحا من جهة
ال�شريعة الإ�سالمية �أو مبقت�ضى احلالة ال�شخ�صية الإ�سرائيلية
ً
النظر املغربية ومن جهة النظر الفرن�سية لأنه زواج عادي ،ف�إن الظهري ال�صادر بتاريخ
 4مار�س 1960م «املن�شور يف اجلريدة الر�سمية بتاريخ  25مار�س 1960م» �أجاز
للمغربي املتزوج ب�أجنبية �أن ي�ؤكد زواجه «املعقود طب ًقا ملدونة الأحوال ال�شخ�صية»
عند �ضابط احلالة املدنية املغربي ،مراعا ًة للزوجة الأجنبية.
وهذا ما يبني بو�ضوح �أن امل�شرع املغربي ما يزال يق�ص من القانون العام
املغربي حني يحافظ للأجانب على حالتهم الوطنية يف الأحوال ال�شخ�صية،
وحينما يطلب من املغربي املتزوج مبقت�ضى نظام ت�أكيد العقد املدين مراعا ًة
لزوجته الأجنبية.
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كفاية العقد

لقد ا�شتمل ظهري الو�ضعية اخلا�صة للفرن�سيني والأجانب باملغرب ،على
كفاية العقد املطلقة ،حيث قرر �إعرابًا عن ح�سن نية الفرن�سيني نحو الأجانب،
ودف ًعا لالمتيازات القن�صلية ،يف الف�صل  13من الظهري ما ي�أتي:
«�إن �شروط املو�ضوع و�آثار العقد حتدد وف ًقا للقانون الذي يعينه املتعاقدون
�صراح ًة �أو �ضم ًنا ويف حالة عدم ظهور ق�صدهم ال من طبيعة العقد وال من ظروفهم،
فعلى القا�ضي �أن يطبق قانون بلد املتعاقدين».
و�إذن فقد اتخذ الظهري يف هذه املادة  ،13موقف االقتناع بكفاية الإرادة
وحريتها املطلقة.
وقد �شرح وجهة نظر الق�ضاة الفرن�سيني باملغرب الرئي�س لوري يف حفلة
افتتاح الدورة الق�ضائية ملحكمة اال�ستئناف بالرباط يوم � 3أكتوبر 1932م فقال:
«لقد تركت حرية قوية للأفراد يف كامل كفاية �إرادتهم �أن يقرروا تب ًعا
مل�صلحتهم �إجراءات عقودهم ،وهو احرتام كامل للنظم ال�شخ�صية والعائلية،
وذلك باخت�صار ما يكون دولية توفق بني جميع القوميات وحتررية حترتم كل
احلريات».
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وهكذا ف�إن حرية املتعاقدين يف اختيار قانون عقدهم ال حد له ،ولكن
ال�سيد لوري يذهب �أبعد من ذلك �إذ يقول:
ٍ
فحينئذ يرجع
«وال يعفى املوطن على اجلن�سية �إال يف ال�ش�ؤون العقدية،
للت�شريع الداخلي ،لظهري العقود وااللتزامات ،ولكن هذا القانون املتعلق بالو�سط
االجتماعي ال يلزم �إال �أولئك الذين �أرادوا �أن يخ�ضعوا له ،لأنهم �سكتوا عن
اختيار غريه ،وقانون العقود هو الذي اختاره املتعاقدان اللذان ميكنهما �أن يعتمدا
على �إجراءات �أجنبية خمتلفة للحكم يف خمتلف عنا�صر اتفاقهم».
ومنح هذه احلرية موجود يف العمل الذي جرى يف املحاكم الفرن�سية
باملغرب ،فقد حكمت حمكمة اال�ستئناف بالرباط يف قرار �صدر يوم  17ماي
1930م ( )C.T.M. 1930, p.300مبا يلي« :بناء على الف�صل  13ف�إن �شروط املو�ضوع
و�آثار العقود حتدد بالقانون الذي يختاره املتعاقدان بال�صراحة �أو بالظروف».
وقد �شرح قرار �صدر يوم � 31أكتوبر 1930م ( )C.T.M. 1931, p.171الأ�سباب
التي جتعل املحاكم املغربية من �أن�صار حرية الإرادة:
«نظرا لأن نظام االمتيازات �سمح للفرن�سيني وللأجانب �أن يخ�ضعوا
ً
خارجا عن كل م�سطرة حملية ،وحيث �إن
عقودهم لقوانينهم الوطنية التي ُت َّطبق ً
احلماية الفرن�سية املب�سوطة على املغرب �أبعد من �أن ت�ضعف االمتيازات القن�صلية
بل ال ت�ستطيع �إال تقويتها..
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اعتبارا ملا �سبق احرتم التقاليد حينما اختار من بني
ونظرا �إىل �أن امل�شرع ً
ً
الأنظمة املختلفة التي تف�صل بني العمل وبني العقيدة ،النظام الذي ُيخ�ضع
�شروط املو�ضوع و�آثار العقد �إىل �إرادة املتعاقدين.
ونظرا لأن الذي ي�ستبعد وحده ،هو �آثار العقود التي مت�س بح�سن ال�سلوك
ً
وب�أمن الدولة تب ًعا للنظرية التي يراها عاهل البلد ،و�أن النظام العام املحدد هكذا
هو وحده احلد الذي يفر�ضه امل�شرع املغربي على �إرادة املتعاقدين».
ف�إذا مل ي�صرح املتعاقد �أن ب�إرادتهما ف�إن القا�ضي يبحث عن ظروف عقدهما،
«طب ًقا للف�صل  13من ظهري و�ضعية الفرن�سيني والأجانب يف املغرب» .ف�إن على
الق�ضاة �أن يبحثوا يف طبيعة العقد عن القانون الذي نوى املتعاقدان اعتماده� ،إذا
مل يكونا قد �صرحا بذلك.
ويقع ذلك على اخل�صو�ص حينما تعر�ض نازلة مل يبت فيها القانون املحلي،
والتي لها على العك�س قانون خا�ص يف اخلارج «حمكمة اال�ستئناف بالرباط 13
�أبريل 1920م» ()T.M. 8 Novembre 1923, No. 100
وحينما يكون املتعاقدان من جن�سية فرن�سية ف�إنهم يحملون على ق�صد
الرجوع �إىل القانون الفرن�سي «حمكمة اال�ستئناف الرباط  27يونيه »1923
()T.M. 8 Novembre 1923, No. 100
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حدا للحرية
أخريا ينبغي �أن ن�شري �إىل قرار �أكد العمل املطلق ،ولكنه و�ضع ًّ
و� ً
غري املحدودة« :امل�س�ألة العقائدية التي يقع فيها بفرن�سا جدل حول وجود قانون
يخرج عن حرية املتعاقدين ال حمل لها يف املغرب؛ حيث �إن امل�شرع احرتا ًما
ر�سميا كفاية �إرادتهم التي ال
ل�شخ�صية قانون خمتلف الرعايا الأجانب �أعلن ًّ
ميكن �أن حت�صر �إال �إذا كان النظام العام للحماية مهد ًدا «حمكمة الرباط  18ماي
1928م»)Art. 78811, P137–1928 j.n.r.i.1928( .
ومل ي�شعر الفرن�سيون بخطورة هذه احلرية املطلقة لإرادة املتعاقدين التي
تتنافى هي نف�سها مع النظام العام �إال بعد وقت حيث �أخذوا يرتاجعون دون
نظرا ل�صاحلهم اال�ستعماري ،وقد قال م .لويف �سو�سان يف
�أن ين�سخوا ما و�ضعوه ً
ر�سالته عن الغنب �ص  55بعد �أن ا�ستعر�ض الأعمال التي ق�ضت بها املحاكم ما
يلي:
«الواقع �أن امل�شرع يف املغرب �أقل منا�صرة حلرية الإرادة املطلقة مما يظنه
البع�ض .فهنالك �أ�سباب كثرية جتعلنا ن�ؤول ب�شكل حذر الف�صل .»13
�إن الف�صل  13لي�س �إال النقل اللفظي للف�صل الأول من ملتم�س معهد
القانون الدويل «م�ؤمتر فلوران�س 1908م» ،وهو راجع فقط �إىل القانون التكميلي
لاللتزامات ،كما قاله الأ�ستاذ دوالبارديل يف فتوى له« :الف�صل  13يو�ضع ال
ب�صفة مطلقة يف جمموع القانون ،ولكن ب�صفة ن�سبية يف حدود مبد�أ كفاية الإرادة،
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يعني حتت حتفظ امل�سطرة الأ�سا�سية التابعة لقانون العقود ومقت�ضيات النظام العام
اخلا�ضع لقانون القا�ضي».
ثانيا :ف�إن الذي حرر الظهري املتعلق بالو�ضعية املدنية هو ال�سيد دوالبارديل
ً
دائما احلرية املطلقة.
الذي هو كعامل قانوين قاوم ً
أي�ضا فهنالك مانع �آخر لكفاية الإرادة املطلقة هي الروح العامة للظهري
و� ً
وكثريا ما ت�صبح الكفاية املعرتف
الذي �أراد تو�سعة كربى يف النظام ال�شخ�صيً ،
بها للمتعاقدين عائقة عن تطبيق القانون ال�شخ�صي يف الوقت الذي تكون
امل�صلحة قا�ضية بتطبيقه.
و�أما اعتذار العمل ب�إر�ضاء املحافظة على االمتيازات القن�صلية فال يثبت
عند البحث ،لأن قنا�صل الدول حينما كانت تعر�ض عليها النوازل كانت حتكم
فيها طب ًقا لقانونها الوطني ال ما يختاره املتعاقدان.
و�إذن فقد تطور الر�أي �إىل �أن كفاية الإرادة لي�ست على �إطالقها حتى يف
املغرب.
وينبغي �أن ال نذهل عن التحديد الذي و�ضعه م .باتيفول يف كتابه عن
تنازع القوانني يف م�سائل العقود ،فقد ق�سم القوانني �إىل �آمرة من جهة ومباحة �أو
تكميلية من جهة �أخرى.
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واحلقيقة �أن قانون الكفاية يق�ضي ال بكون الإرادة حتررت من كل �إلزام
خارجي ولكن فقط �أنها تقدر على االختيار بحرية يف امليدان الذي مل يتدخل
فيه امل�شرع.
وت�صحيح هذا الفهم �صالح للمغرب ،وعلى عك�س ما يعتقده م .لوري
فاملقت�ضيات الآمرة من ظهري العقود وااللتزامات يجب �أن تطبق على املتعاقدين
يف املغرب ،و�إال فلماذا يطبق عليهم؟
أي�ضا ف�إن املتعاقدين ال ميكنهما �أن يختارا �أي قانون �أجنبي للبت يف
و� ً
عقدهما ،ومن غري �شك �أن القانون املختار يجب �أن يكون ذا �صلة بالعقد ال �أن
ي�سهل الغ�ش.
أخريا ف�إن احلد الذي قبل لكفاية الإرادة هو نظرية النظام العام يف املغرب.
و� ً
ومن هنا �أعيد توجيه نظر القراء �إىل الآلة النف�سية التي ت�سري امل�شرعني
اال�ستعماريني يف املغرب ،فالفكرة الأوىل هي رد االمتيازات �إىل الق�ضاة
الفرن�سيني ،ثم بعد �أن ت�أكد ذلك بد أ� التقهقر يف كفاية العقد.
ونحن الآن حينما ننظر نظرة جمردة عن االعتبارات اال�ستعمارية ال ي�سعنا
�إال �أن نرى من الواجب �إلغاء القوانني النا�شئة عن هذه االعتبارات ال تعديلها.
ثم و�ضع ت�شريع مغربي يتفق مع ال�شريعة الإ�سالمية التي ال تقول بكفاية الإرادة
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املطلقة �أب ًدا ،لأنه لو ترك االختيار للنا�س يف كل ما يتعاقدون عليه ،خلرجوا عن
القانون بح�سب �أهوائهم.
«واملعروف يف ن�صو�ص الفقه الإ�سالمي �أن كل ما يح�صل من غري ر�ضا
الطرفني مما ينبني على العقود ذات ال�صيغة �أو املعاطاة� ،أو على ارتكاب ما ال يتفق
مع ال�شريعة ،ال ي�سمى يف الفقه عقو ًدا بل �أحكا ًما �شرعية» .
ولهذا عرف احلَطَّ اب االلتزام ب�أنه� :إلزام ال�شخ�ص نف�سه �شي ًئا من املعروف
مطل ًقا �أو معل ًقا على �شيء ،وحينما عرف الفقهاء العقد ب�أنه تعلق كالم �أحد
املتعاقدين بالآخر �شر ًعا على وجه يظهر تعلق كالم �أحد املتعاقدين بالآخر �شر ًعا
على وجه يظهر �أثره يف املحل ،اعتربوا �أو ًال موافقة ال�شرع وهو املعروف الذي عناه
احلطاب ثم ركزوا نظرتهم �إىل النتيجة الأخرية للعقد دون اعتداد بالنتائج الأولية
من جهة كونه يحدث التزا ًما
�شخ�صيا.
ًّ
وعلى هذا فال�شرع الإ�سالمي ال يبيح للمتعاقدين �أن يتفقا على ما ال
يقت�ضيه ال�شرع نف�سه ،بل ال يعترب من العقود �إال ما كان متف ًقا مع اجلاري به
العمل من �أحكام ال�شريعة ،و�إال �أمكن للنا�س �أن يحتالوا بالتنقل بني املذاهب
و�آراء الفقهاء ،ولذلك ال يقع احلكم �إال مبا به العمل �أو امل�شهور �أو الراجح من
مذهب مالك يف املغرب.
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ف�إعطاء الأوروبيني حق التعاقد بحرية مطلقة ولو خالف قوانني املكان ،هو
من عبث احلماية ب�إقليمية القانون ،ومن التو�سع يف املحافظة على االمتيازات
الأجنبية ،وهذه املقا�صد اال�ستعمارية تفر�ض علينا �أن نتحرر منها� ،إذا �شئنا �إقرار
امل�ساواة يف الأحكام بني املت�ساكنني يف هذه الديار على وجه ال مي�س ب�سيادة
املغرب وكرامته ،وقد ر�ضي امل�ستعمرون يف معاهدة مدريد �أن يرجعوا للأحكام
ال�شرعية ،فلماذا جناري احلماية اليوم يف ا�ستبعادها لل�شريعة بعد �أن ح�صلنا على
ا�ستقاللنا؟
النظام العام

مرارا عن النظام العام ،وهو وحده احلد الذي يوقف كفاية
وقع احلديث ً
الإرادة يف العقود مبقت�ضى قانون احلالة املدنية للفرن�سيني والأجانب يف املغرب،
فماذا يريدون من النظام العام يف املغرب؟
لقد �أنكر بع�ض امل�ؤلفني الفرن�سيني وجود نظام عام يف املغرب ،وخ�صوم
هذا النظام العام املغربي يت�ساءلون ما هو النظام؟ ومن �أين يرتكب؟
قالوا :لن�ستبعد �أو ًال املبادئ املهمة لل�شريعة الإ�سالمية؛ لأن كل انت�صار
على االمتيازات الأجنبية التي بذلت فرن�سا جهودها فيه م�ؤيدة بالدول الأجنبية
الأخرى امل�ستقرة باملغرب ،كانت ترمي �إىل الفرار من تطبيق هذا القانون املحلي
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كثريا عن نظريتنا القانونية «وننبه مرة �أخرى �إىل �أن
ذي ال�صبغة الدينية ،واملختلف ً
كل اجلهود الفرن�سية والأجنبية كانت للق�ضاء على ال�شريعة الإ�سالمية ،و�إحالل
ال�شريعة اال�ستعمارية حملها».
وقد ا�ستبعد امل�ؤلفون الفرن�سيون كذلك النظام العام الفرن�سي الذي هو
من الوجهة الدولية �أجنبي عن القانون املغربي ،ي�ستوي معه يف ذلك القانون
الإ�سباين والإيطايل والإجنليزي؛ لأن امل�ساواة القانونية بني الفرن�سيني وبني
الأجانب هي الأ�سا�س املتني لتنظيمات املغرب ،ولي�س للقانون الفرن�سي حق ب�أي
�صفة �أن يتفوق على غريه من القوانني الأجنبية.
�سببا
فهل يعترب رف�ض النظام العام الإ�سالمي ،والنظام العام الفرن�سي ً
يف ا�ستحالة وجود نظام عام مغربي؟ يجيب �سو�سان عن ذلك بالنفي؛ ف�إن
خا�صا به نا�ش ًئا عن الظهري التنظيمي ،ويف بع�ض امليادين
املغرب ميلك ت�شري ًعا ًّ
ف�إن مقت�ضيات هذا الظهري يجب �أن تفر�ض رغم خمالفة القانون الأجنبي �أو حتى
خ�صو�صا و�أن الهيمنة الدولية الأجنبية
خمالفة الإرادة ال�صريحة للمتعاقدين،
ً
تخف يو ًما على املغرب ،وت�سمح بظهور نظامه العام كما يف الإجارة والكراء.
على �أن الذي يظهر من الفقرة التي نقلناها �ضمن قرار حمكمة اال�ستئناف
ال�صادر يوم  17ماي 1930م �أن النظام العام املغربي هو الذي يعتربه عاهل
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البالد كذلك ،وعلى هذا فقد فتحت احلماية منفذًا عن طريق العاهل لتعيني
النظام العام كلما اقت�ضت امل�صلحة ذلك.
واليوم وقد حترر املغرب من �سيطرة احلماية ،فهل �سيبقى النظام العام
غام�ضا كما �أراده اال�ستعمار؟ فلنبحث �إذن عن نظرية النظام العام على
املغربي ً
العموم والنظام العام املغربي على اخل�صو�ص؟
يقول الدكتور م�سلم يف ر�سالته النظام العام �أمام القا�ضي امل�صري:
«لكي نتبني جوهر النظام العام يجب �أن نبد أ� ب�ضبط امل�صطلحات
الآتية :النظام العام  ،Ordre Publicوالقواعد التي تعترب من النظام العام.
كثريا
 ،Loi d’Ordre Publicوفكرة النظام العام  Notion d’Ordre Publicف�إن الفقهاء ً
ما يخلطون بني هذه امل�صطلحات وي�ستعملونها كمرتادفات ،الأمر الذي �أدى �إىل
غمو�ضها جمي ًعا» .و�إليكم التفرقة:
(�أ)	 النظام العام هو الو�ضع الطبيعي املادي واملعنوي ملجتمع منظم.
فالنظام العام �إذن و�ض ٌع � Etatأو حالة ،ولي�س قانونًا �أو مبد�أ �أو جممو ًعا من
ماديا في�شمل كل عنا�صر املجتمع من
القوانني واملبادئ ،وهذا الو�ضع يكون ًّ
معنويا في�شمل ما يهيمن على اجلماعة
�أ�شخا�ص و�أ�شياء وت�صرفات ،ويكون ًّ
من عقائد را�سخة ،ومبادئ قانونية و�أخالقية واقت�صادية ،و�إذن فعنا�صر
النظام العام هي عنا�صر املجتمع.
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ولكون النظام العام هو الو�ضع الطبيعي ف�إنه يجب الإبقاء عليه والدفاع
عنه ،وتتعاون كل �أجزاء اجلماعة املنظمة لتحقيق هذه الغاية ،ويكون دور
امل�شرع يف ذلك هو �سن القوانني و�سري الأفراد على احرتامها� ،أما دور
الأفراد فيجب �أن يرتكز يف احرتام ما ت�صدره ال�سلطة ال�شارعة من �إرادة
قواعد؛ لأن هذه القواعد �إمنا و�ضعت للمحافظة على اجلماعة.
وما دام النظام العام هو الو�ضع الطبيعي للجماعة ،فهو �إذن يرتبط بها،
وطنيا �أي يتعلق
فيتطور معها ويقت�صر عليها ،وبالتايل البد و�أن يكون ًّ
مبجتمع معني.
(ب)	�أما القواعد التي تتعلق بالنظام العام فاملق�صود بها هو فر�ض �إرادة امل�شرع،
والت�ضحية ب�إرادة الأفراد �أو مبا ي�سمى مببد�أ �سلطان الإرادة ،وجزا�ؤها بطالن
هذه الإرادة الفردية �إن خالفت �إرادة امل�شرع.
�أما فكرة النظام العام فهي �أعم من النظام العام و�أعم من القواعد الآمرة،
فهي و�سيلة فنية يف يد القا�ضي ،كي ي�صل بها �إىل بع�ض النتائج ،فمث ًال حني يقرر
القا�ضي عدم اخت�صا�صه بنظر م�س�ألة تخرج عن اخت�صا�صه الوالئي ،يقولَّ � :إن
عدم اخت�صا�صه من النظام العام .وكذلك يلج�أ �إىل فكرة النظام العام حني يقرر
�إمكان اتخاذ �إجراء معني بعد فوات مدة معينة؛ لأن حتديد هذه املدة من النظام
العام ،بل إ� َّنه حني يقرر بطالن عقد يقول � َّإن هذا البطالن من النظام العام.
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فالنظام العام �إذن و�ضع طبيعي ،خ�صائ�صه التطور والوطنية والن�سبية الزمنية
�أي يتعلق مبجتمع معني يف وقت معني ،وميكننا �أن ن�ستخل�ص من التعريب الذي
ذكره الدكتور م�سلم� ،أن النظام العام هو ما ي�ستوجب حفظ �أ�شخا�ص املجتمع
و�أ�شيائهم وحقهم يف الت�صرف ال�شرعي ،وكل ما ناق�ض ذلك يكون مباي ًنا للنظام
العام .وكذلك ما عني بالعقائد الرا�سخة واملبادئ ال�شرعية والأخالقية و�أ�س�س
ما�سا بالنظام العام ،وميكن �أن
االقت�صاد التي ي�سري عليها النظام يف املغرب ،يعترب ًّ
يجمل ذلك يف ما يرجع ملقا�صد الت�شريع �أي امل�صلحة العامة ،و�ضمان حفظ الدم
والعر�ض واملال والدين ،وهذه املقا�صد التي تو�صف بال�ضرورية هي النظام العام
يف جمتمع �إ�سالمي.
وعليه فلي�س كل ما يف ال�شريعة الإ�سالمية من �أحكام يعترب نظا ًما عا ًّما،
وقد اعترب الأ�ستاذ خالف �أن النظام العام هو ما ثبت من ال�شريعة بن�ص �صريح
وقطعي الداللة ك�أن يكون م�صدره ًّن�صا يف القر�آن ودل ال�شارع على املراد منه
داللة قاطعة ،ومل يرتك ملجتهد �أو ٍ
قا�ض جما ًال لالجتهاد فيه� ،أو يكون م�صدره
�سنة قطعية الداللة متواترة �أو �إجماع امل�سلمني.
وقد �أ�صدرت املحكمة ال�شرعية العليا يف القاهرة بتاريخ � 23سبتمرب
حكما يف نازلة هي �أنه يف � 7أبريل 1937م عقدت معاهدة مودة و�صداقة
1946م ً
بني م�صر وتركيا ،ون�ص يف الفقرة الثانية من مادتها التا�سعة على �أن حماكم كل
من الدولتني تلتزم بتطبيق القانون الأهلي اخلا�ص باملتقا�ضني يف مواد الأحوال
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ال�شخ�صية مع عدم الإخالل بالقواعد املتعلقة بالنظام العام ،وملا كان القانون
الرتكي يق�ضي بتوريث ذوي الأرحام مع الع�صبات ،ف�إن املحكمة قد امتنعت
عن تطبيق هذه القاعدة ،وقالت :فم�صر ودينها الر�سمي الإ�سالم بن�ص الد�ستور،
وغالب الأمة من امل�سلمني ال ميكن �أن يتفق مع النظام العام فيها انتهاك حرمة
الدين ،واخلروج على قواعده ،وخمالفة �أحكامه الثابتة بدليل قطعي ،وانعقد
الإجماع عليها ،ومل يخالف فيها �أحد من �أئمة امل�سلمني ،بل لقد تكلم علماء
الأ�صول فيمن ينكر احلكم الثابت بدليل قطعي واملجمع عليه هل يكفر �أم ال؟
«ومن حيث �إنه ال ميكن �أن يقالَّ � :إن تطبيق فكرة النظام العام يتعذر معه
تطبيق �أحكام املعاهدة؛ لأننا �إمنا مننع العمل بالقانون الرتكي فيما �إذا تعار�ض
مع حكم �شرعي �أجمع عليه امل�سلمون لثبوته بدليل قطعي كزواج امل�سلمة بغري
امل�سلم �أو م�ساواة الذكر بالأنثى يف املرياث �أو ما �أ�شبه ذلك� ،أما ما عدا ذلك مما
يكون حمل اجتهاد �أو خالف بني الفقهاء وهو يكاد ي�شمل �أكرث الفروع فال مانع
من تطبيق القانون الرتكي عليه».
«ومن حيث �إنه مل يخالف �أحد من امل�سلمني يف �أن الع�صبات مقدمة على
ذوي الأرحام ،بل لقد منع بع�ض الأئمة توريث ذوي الأرحام ،فيكون طلب احلكم
بتوريث ذوي الأرحام مع الع�صبات �أو بتقدميهم على الع�صبات غري مقبول» اهـ.
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ونحن نرى �أن هذا احلكم غري وجيه من جهة اعتماده على النظام العام يف
رف�ض احلكم بطلب تقدمي ذوي الأرحام على الع�صبات؛ لأنه �صدر من حمكمة
�شرعية خمت�صة يف الأحوال ال�شخ�صية ،وقد عر�ضت عليها ق�ضية ورثة م�سلمني،
وهي ت�صدر حكمها با�سم رئي�س الدولة امل�صرية وقد ن�ص د�ستورها على �أن دين
الدولة الر�سمي هو الإ�سالم ،فكان من حقها �أن ترف�ض الطلب مل�سا�سه مبقت�ضى
الد�ستور ،وبهذا االعتبار ف�إن املحافظة على دين الدولة يعترب من النظام العام.
ولذلك �أرى �أنه ال معنى حل�صر النظام العام فيما كان ثاب ًتا بالقر�آن �أو املتواتر من
دائما ظنية* ،ولأن من الأحكام
احلديث مع ا�شرتاط قطعية الداللة؛ لأن الداللة ً
الثابتة ما مل يثبت باملتواتر ك�أغلب الفروع ،والأح�سن عندي �أن نف�سر النظام العام
الداخلي يف الدولة الإ�سالمية ،بكل ما يخالف م�صلحة هذه الدولة وجمتمعها،
وهو اعتبار مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ال�ضرورية �أي كل ما يرجع �إىل حفظ
النف�س واملال والعر�ض والدين ،فمن يدخل يف جمعية تبيح لنف�سها االنتحار �أو
قتل الغري �أو �إذاية الأج�سام يجب �أن مينع؛ لأن ذلك مي�س بحفظ النف�س ،ويدخل
يف هذا �أولئك الذين يريدون الزعم باالعتماد على اهلل وعدم العالج ويدعون
لذلك يف الدول امل�سيحية مث ًال يجب منعهم واحليلولة دون عملهم؛ لأنه من ما
مي�س النظام العام وهو حفظ النف�س ،والالعب بالقمار �أو مبا ي�ؤدي �إىل �أكل �أموال
النا�س بالباطل يجب منعه؛ لأنه مي�س بالنظام العام وهو حفظ املال؛ ومثله ما لو
قام غني ب�إحراق الأمتعة عب ًثا ،والذي يفتح �أماكن الدعارة �أو اخلالعة يجب �أن
.

(*) راجع �ص 84 :من التقدمي
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مينع؛ لأن ذلك مي�س بحفظ العر�ض وهو من النظام العام ،والأعظم من ذلك �أن
يدعو �ضد التدين �أو يتجاهر ب�أكل يف رم�ضان يف ال�شوارع ف�إنه مينع مل�سه بالنظام
الغيا يف حكم
العام ،وكل قانون ي�سمح يف �أي بلد بهذه الأ�شياء يجب �أن يعترب ً
الدولة الإ�سالمية؛ لأنه مما يدخل يف نظامها العام فال ميكن �أن ي�سمح بتطبيقه يف
احلاالت التي ت�ساهل فيها �ضمن القانون الدويل اخلا�ص.
و�إذن فيمكننا �أن نقول � َّإن فكرة النظام العام الإ�سالمي هي نف�س فكرة
النظام العام يف القوانني الغربية� ،أي �أن يكون مو�ضوع احلكم متعل ًقا مب�صلحة
املجتمع ،ومعلوم �أن م�صلحة املجتمع الإ�سالمي يف املحافظة على �أمن �أ�شخا�صه
وعر�ضهم ومالهم ودينهم.
ومبا �أن النظام العام يكون تار ًة متعل ًقا بالأ�شخا�ص وتار ًة باملعنويات ف�إن
�شخ�صيا� ،أي
مو�ضوعيا ال
�سلطة القا�ضي تقديرية فيه ب�شرط �أن يكون تقديره
ًّ
ًّ
�أن يجتهد بناء على الأدلة ال�شرعية والن�صو�ص الثابتة ،ال �أن ي�ستند �إىل نزعته
اخلا�صة يف العدل االجتماعي.
أي�ضا ف�إن تقدير القا�ضي تقدير قانوين ال واقعي؛ لأن �أعمال النظام العام
و� ً
�أمر قانوين �صرف ،وهو بهذا االعتبار وحفظًا ملبد�أ النظام العام يف الوطن الواحد،
ال يتغري بتغيري �شخ�ص القا�ضي.
�أما النظام العام يف الق�ضاء الدويل العام فهو املعروف واملنكر ،وقد ب�سطنا
�أمرهما يف كتابنا مقا�صد ال�شريعة.

أر�ض يف املَغرب
مِ لك َّية ال َأج ِ
انب لل ِ

ومن الأمثلة التي تبني املقا�صد اال�ستعمارية يف القوانني اجلاري بها العمل
والتي �صدر الأمر بتطبيقها م�ؤق ًتا يف جميع املحاكم املغربية بعد قانون توحيد
الق�ضاء وتعريبه ،ما يرجع للت�شريعات التي �أ�صدرتها احلماية الفرن�سية فيما يرجع
مللكية الأجانب يف املغرب.
فمبد�أ حترمي ملكية الأرا�ضي الفالحية على غري امل�سلمني ومواطنيهم من
غريهم كان �أ�سا�س النظام العقاري يف املغرب ،ذلك �أن الأر�ض كانت تعترب ً
ملكا
للطائفة الإ�سالمية يف البالد �سواء تعلقت مبلكية الرتبة �أو مبلكية املنفعة ،ولذلك
ال ي�صح لغري �أبناء الطائفة �أو الذميني امتالك الأرا�ضي الزراعية �أب ًدا.
يقول امل�سيو مي�شوبلري يف بحثه عن النظام العقاري يف املغرب:
�أما فيما يرجع لتملك الأوربيني الأر�ض ،فيظهر �أن من العبث حماولة
العثور يف القر�آن �أو يف ال�سنة وال حتى يف التفا�سري وال�شراح على ن�صو�ص ت�سمح
لغري امل�سلمني �أن ي�صبحوا مالكيها يف الأقاليم الإ�سالمية.
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بل � َّإن القانون الإ�سالمي �صريح يف العك�س� ،أي يف منعهم املطلق من
ذلك.
ويقول بعد :ومن جهة �أخرى فنحن مل نتكلم على ما ين�ص عليه ال�شرع
الإ�سالمي فيما يرجع حلقوق امللكية لغري امل�سلمني يف بالد الإ�سالم� ،إال لنبني
�صفته التي ال تقبل الت�سامح يف املو�ضوع مع علمنا بال�ضرورة التي تفر�ض علينا
االعتداد به (بال�شرع) تاركني للمخت�صني �أمر البحث يف جمموعات �أوراقهم عن
الكيفية التي من �ش�أنها �أن تغطي على هذا اخلرق احلقيقي للقانون الإ�سالمي.
و�إذن فقد �أ�صبح من مهمة الفرن�سيني الذين يفتحون املغرب لال�ستعمار �أن
يبحثوا عن الو�سائل التي يقلبون فيها ال�شرع املغربي ويحولونه �إىل ت�شريع ي�سمح
لهم بامتالك الأرا�ضي املغربية.
ولكن رواد اال�ستعمار مل ينتظروا �سنة 1912م التي كان يكتب فيها
ن�صيحته م.بيلري ليبد�أوا العمل على حتقيق �أهدافهم اال�ستعمارية فقد ا�ستطاعوا
�أن يح�صلوا يف عقد مدريد منذ �سنة 1880م يف املادة  5منه على حق متليك
الأوربيني للعقار ب�شرط ح�صول �إذن خا�ص من طرف ملك املغرب.
ولكن هذه املادة من عقد مدريد مل تنفذ ،فجاء ميثاق اجلزيرة يخفف من
�شدة ال�شرط املذكور فن�صت مادته  60على �أن من حق الأوربيني �أن ميتلكوا العقار
بغري �شرط الإذن امللكي ،ولكن يف خ�صو�ص منطقة حميطة باملوانئ العثمانية

203

أر�ض يف املَغرب
ِملك َّية ال َأج ِ
انب لل ِ

203

املفتوحة للتجارة وهي :تطوان ،طنجة ،العرائ�ش ،الرباط ،الدار البي�ضاء ،اجلديدة،
�أ�سفى ،ال�صويرة� .أما يف غري هذه الأماكن فقد بقي امتالك العقار فيها ممنو ًعا �إال
�إذا ح�صل طالب امللكية الأخري على رخ�صة خا�صة من امللك.
وقد بقيت املقاومة املغربية �شديدة طيلة �أمد اال�ستقالل فكان امللك يعتذر
دائما عن طلب الرخ�ص بدعوى �أن الأرا�ضي جماعية وال تقبل التفويت.
ً
جاريا به
وملا �أعلنت احلماية اجتهت يف �أول �أعمالها �إىل �إلغاء ما كان العمل ً
من حترمي ملكية الأجانب للعقار الزراعي يف املغرب ،و�أولت مواد مدريد واجلزيرة
القا�ضية بعدم تفويت العقار �إال ب�إذن �سابق من الدولة ،على �أن املق�صود به تطبيق
قوانني امللك والتي ي�صدر الأمر بالعمل بها ملك املغرب.
ؤرخا بفاحت نوفمرب
وزاريا م� ً
قرارا ًّ
وقد ا�ست�صدر ليوطي من ال�صدر الأعظم ً
�سنة 1912م ن�شر يف العدد الأول للجريدة الر�سمية للحماية الفرن�سية باملغرب
والغر�ض منه التفرقة بني ما هو ملك عام �أو خا�ص للدولة وال تقبل التفويت ،وبني
ما هو من الأمالك اخل�صو�صية وغريها ،وعليه فقد �صرح القرار املذكور ب�أن ما عدا
ما عدده من �أنواع امللكية ميكن تفويته طب ًقا لل�شرع ولأعراف البالد.
وقد كانت هذه هي اخلطوة املهمة بالن�سبة لفتح الأبواب للتملك الأجنبي
للعقار ،ثم جاء الظهري امل�ؤرخ ب�سابع يولية 1914م م�ؤك ًدا ما يف القرار الوزاري،
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ومنظما العدلية املدنية الأهلية وحتويل امللكية العقارية ،ومل يتخذ �صبغة تفتي�ش
ً
و�إمنا اتخذ �صبغة تنظيم خارجي.
ثم �صدر ظهري  26مار�س  1914املتعلق بالت�صريح بامل�صلحة العامة ،ثم ت�أكد
اعتبار نزع امللكية العقارية للم�صلحة العامة م�شرو ًعا بظهري  31غ�شت 1914م.
وقد بقي �أمر حتديد امل�صلحة العامة التي تبيح نزع امللكية من �أجلها بيد
امل�شرع ،ولذلك جند فيما يخ�صنا مرا�سيم �صدرت عام 1927م تعترب نزع امللكية
لإحداث �أرا�ضي اال�ستعمار من امل�صلحة العامة ،وهكذا ف�إن تغيري القانون املغربي
ملغيا ،ليحل
الإ�سالمي الذي مينح امتالك الأجانب الأرا�ضي الزراعية �أ�صبح ًّ
حمله قانون يبيح متلك الأجنبي لتلك الأر�ض.
ثم �أ�صبح اال�ستعمار ي�ساير �أ�سباب امل�صلحة العامة التي توجب نزع ملكية
الأهايل للأر�ض التي يراد متليكها للم�ستعمرين الأجانب.
�إلغاء مبد�أ اال�ستحقاق

من قواعد الفقه الإ�سالمي �أن طول املدة ال متحو احلق ل�صاحبه ،و� َّأن
الإن�سان ميكنه �أن يدعي ا�ستحقاق �شيء يف يد غريه ،فيطالب بالبينة التي تثبت
ادعاءه ،وتعر�ض على املدعى عليه ف�إذا �أدىل بحيازة لأمد طويل مع علم املدعي
و�سكوته ،اعتربت ِّبين ًة عرفية وقوبلت بينة املدعي وحكم مبقت�ضى املرجحات
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جاريا بها .واملهم �أن دعوى اال�ستحقاق ت�سمع ،وميكن
الفقهية التي يكون العمل ً
احلكم مبقت�ضاها �إذا توفرت لها البينات امل�ؤكدة ل�صحتها يف نظر القا�ضي.
ولتثبيت دعائم امللكية اال�ستعمارية للأرا�ضي الزراعية وغريها ر�أت احلماية
� َّأن املقا�صد اال�ستعمارية ال تتحقق يف الإبقاء على مبد�أ اال�ستحقاق ال�شرعي،
لأنه ال يطمئن امل�ستعمرين على م�صري الأرا�ضي التي متلك لهم ،ولذلك اتخذت
تدبريين مهمني:
الأول� :إحداث نظام امللك العقاري امل�سمى باملحفظ.
الثاين :جعل هذه الأرا�ضي املحفظة من اخت�صا�ص املحاكم الفرن�سية
املغربية .وجعل الفرن�سيني والأجانب املقيمني يف املغرب من اخت�صا�ص املحاكم
الفرن�سية.
وهذا هو مو�ضوع ظهري  12غ�شت 1913م ،والظهري التنظيمي امل�ؤرخ
بـ  2يونية 1915م امل�ستمد من القانونني املدنيني الفرن�سي والأملاين ،هكذا �أ�صبح
أ�سا�سا
العمل مبقت�ضى هذا النظام العقاري بوثيقة تورين ومدغ�شقر التي اتخذت � ً
للأنظمة العقارية يف تون�س ومدغ�شقر و�إفريقيا الغربية وال�صومال.
و�أ�صبحت املحاكم الفرن�سية هي املخت�صة يف ق�ضايا الأرا�ضي املحفظة،
ومعنى ذلك عدم قبول دعوى اال�ستحقاق مهما طال �أمد احليازة للمدعي.
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وقد �صرح م .جورج جاكري ب�أن هذا كما �سبق قد قيل جتني�س للعقار.
و�إذا كانت املحاكم الفرن�سية قد �أدجمت يف املحاكم املغربية الآن ال�سيما
بعد قانون التوحيد ،ف� َّإن الأمر بتطبيق القوانني التي كان معمو ًال بها يف تلك
املحاكم على املغاربة ،يبقى على مبد أ� عدم قبول دعوى اال�ستحقاق فيما يخ�ص
الأرا�ضي املحفظة.
ومهما يقل عن مبد أ� قانون تورين ،يف �إعطاء ال�شخ�صية املدنية للأر�ض
املحفظة واالطمئنان على ملكيتها ،ف� َّإن تاريخ اال�ستعمار يف املغرب وتون�س ويف
�إفريقيا يبني مقدار العبث الذي ا�ستعمله الفرن�سيون يف تطبيق هذا القانون ،فقد
كان الر�سم العقاري معرتفًا مبلكية طالب التحفيظ دون �أن يكون املالك احلائز على
علم ب�أن
أجنبيا اغت�صب �أر�ضه و�أدخلها للمحافظة العقارية ،و� َّأن عليه �أن
م�ستعمرا � ًّ
ً
يتعر�ض يف طلب التحفيظ يف الأمد املعني ،عالوة على ال�صعوبات التي كانت
تو�ضع يف طريق الفالح املغربي الذي يريد الدفاع عن �أرا�ضيه املغت�صبة ل�صالح
اال�ستعمار.
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ال َغ ْبــن

(((

ول�ضمان املعامالت التي ُي ْغ نَب فيها الأهلي حينما يكره على بيع �أرا�ضيه
خا�صا بال َغ نْب طب ًقا لروح قانون العقود
للم�ستعمر اتخذت احلماية ت�شري ًعا ًّ
والإلزامات التون�سي ،ولتف�صيل هذا املو�ضوع �أكتفي بنقل ما كتبته يف مذكراتي
لطلبة ال�سنة الثانية لكلية احلقوق يف مادة �أنظمة الفقه عن ال َغ نْب يف القانون
املغربي.
� َّإن الظهري املغربي املتعلق بالعقود وااللتزامات مل يو�ضع كله من طرف
اقتبا�سا من القانون التون�سي املو�ضوع �سنة 1906م.
امل�شرع املغربي ،و�إمنا كان ً
وكانت الغاية منه ت�سهيل املعاملة بني الأوربيني واملغاربة ،والتوفيق بني
القانون املدين الفرن�سي وبني الفقه الإ�سالمي ،ومع ذلك فقد وقع تناق�ض بني
القانون املغربي والتون�سي من جهة ،وبني القانون املغربي واملدين الفرن�سي من
جهة �أخرى ،ال�سيما فيما يخ�ص الغنب.
فالظهري املغربي ين�ص يف ف�صله  ،55على ما يلي:
�سببا عن تدلي�س الطرف الثاين �أو
«ال َغ نْب ال ي�ؤدي �إىل الف�سخ �إال �إذا كان ً
من ميثله �أو املتعاقد با�سمه».
((( ال َغ نْب :ال َغ نْب يف املعامالت يعني اخلداع فيها.
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إيجابيا ،فاجلانب ال�سلبي هو
ومتثل هذه الفقرة جانبنيً :
�سلبيا ،والآخر � ًّ
جانبا ًّ
«الغنب ال ي�ؤدي �إىل الف�سخ» وهو يذكر بالفقرة  1118من القانون املدين الفرن�سي
التي تقول« :الغنب ال يعيب العقد با�ستثناء بع�ض العقود وبع�ض الأ�شخا�ص»
ومقابلتهما تلهم بادئ ذي بدء توافقهما يف �أنه «ال ف�سخ بالغنب» و� ْإن كان الن�ص
الفرن�سي �أقل �سلبية من الن�ص املغربي ،فالغنب مرفو�ض االعتبار يف القانونني.
ملاذا رف�ض الظهري املغربي الغنب؟
لأن املادة � 55إمنا هي اقتبا�س للمادة  60من القانون التون�سي كلمة كلمة،
وال�سبب يف ذلك ،هو حماولة االحتفاظ باحلرية يف التعامل لت�سهيل تعاقد
امل�ستعمرين مع الأهايل ولو بالغنب.
ومن املعلوم �أن الفقه املالكي يختلف القول فيه يف �أمر الغنب ،فيذهب خليل
�إىل �أن الغنب ال ي�ؤدي �إىل الف�سخ ولو جتاوز القدر الذي يتغابن النا�س مبثله عادة ،وهو
ما تن�ص عليه املجلة يف الف�صل .356
تن�ص عليه التحفة �أن الغنب يعترب بال�شروط الثالثة املتقدمة ،وهي
والذي ّ
امل�شار �إليها بقول ابن عا�صم:
ومن يغنب يف املبيع قـام

ف�شرطه �أن ال يجوز العام

و�أن يكون جاه ً
ال مبا �صنع

والغنب بالثلث فما زاد وقع

وبعد ما يف�سخ بالأحكام

ولي�س للعـارف من قيام
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جاريا به يف ال�شمال الإفريقي،
هذا الر�أي الأخري هو الذي كان العمل ً
فحينما �أرادات اللجنة التي كلفتها حكومة اجلزائر بو�ضع مدونة للفقه برئا�سة
موران ،ذهب موران �إىل القول ب�أن الفقه الإ�سالمي ال يقول بالف�سخ يف الغنب،
بينما ر�أت اللجنة �أن الغنب مبا زاد على الثلث يوجب الف�سخ.
ونقل ال�سيد بي�سل  Pesleبعد ما عر�ض خمتلف �أنظار املالكية �أن الغنب
يقع �إذا بيع ال�شيء ب�أكرث �أو �أقل من ثمنه ،فالغنب يقع �سواء على البائع �أو على
امل�شرتي ،وكالهما ميكنه القيام به.
وهذا ما يوجد يف القانون املغربي.
وميكن للغنب �أن مي�س العقار وغريه يف املذهب املالكي.
و�إزاء االختالف الواقع يف املذهب املالكي اجته امل�شرع التون�سي �إىل البحث
يف القانون الفرن�سي عن االجتاه الالزم لقبول �أو رف�ض الغنب ،فاختارت اللجنة
التون�سية «الفرن�سية» رف�ض مبد أ� الغنب .ووافقها الفقهاء التون�سيون اعتما ًدا على
بع�ض الأقوال املالكية غري املعمول بها ،وخدمة مل�صلحة اال�ستعمار ،وما �سموه من
بعد بال�ضرورة االقت�صادية للمغرب.
ولكن رف�ض مبد أ� الغنب مل ينه الق�ضية فقد وقع ا�ستثناء هو ما ين�ص عليه
اجلانب الإيجابي من املادة  55من ظهري العقود وااللتزامات املغربي:
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�سببا عن تدلي�س الطرف الثاين �أو
«الغنب ال ي�ؤدي �إىل الف�سخ �إال �إذا كان ً
من ميثله� ،أو املتعاقد با�سمه ،وفيما عدا اال�ستثناءات التالية»:
ولكننا جند يف هذا اجلانب الإيجابي خمالفة يف النظر للقانون الفرن�سي؛ لأن
هذا الأخري ي�ستثني من رف�ض الغنب بع�ض العقود وبالن�سبة لبع�ض الأ�شخا�ص،
وهو ال يتكلف حتى تعريف الغنب ما هو ،وذلك حمافظة على تقاليد موروثة عن
الفقه الروماين «فالغنب ال يعمل �إال يف بع�ض العقود بالن�سبة لبع�ض الأ�شخا�ص».
و�إذن فنحن �أمام ا�ستثناءات هي :الف�سخ ب�سبب الغنب بالبيع يف بيع العقار،
ويف الغنب ب�أكرث من الربع يف التق�سيم ،وقد قرر نابليون اعتبار الغنب يف البيع ،حماية
للمالكني ،والعتبار �سيا�سي وهو ما عرب عنه القن�صل الأول «ب�ضرورة حماية �أر�ض
الوطن» �أي عك�س الغاية التي رمى �إليها امل�ستعمر الفرن�سي يف املغرب.
ولذلك ف� َّإن الظهري املغربي ي�ضيف �إىل نظرية الغنب فكرة التدلي�س ،فعيب
الغنب املقبول يف القانون الفرن�سي معار�ض بعيب ممتزج بالغنب وبالتدلي�س يف
القانون املغربي ،فماذا ق�صدت املادة � 55إعطاءه للغنب من جهة ،وللتدلي�س من
جهة �أخرى؟
� َّإن النظرية الربتغالية هي التي ت�ساعدنا على الفهم ،فنظرية الربتغال يف
الغلط لي�ست حمدودة متا ًما ،فقد قالت املادة  666من القانون الربتغايل:
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«� َّإن الغلط النا�شئ عن التدلي�س �أو �سوء النية من �أحد املتعاقدين �أو من
طرف ثالث ذي م�صلحة مبا�شرة يف العقد يبطل العقد».
«التدلي�س يف العقود هو ا�ستعمال �إغواء �أو ت�صنع لإيقاع �أو �إبقاء �أحد
املتعاقدين يف الغلط».
فالقانون الربتغايل يرى بطالن العقد ب�سبب غلط حمر�ض عليه ،وذلك هو
التدلي�س ،وهذا ما فعله الظهري املغربي الذي �أ�ضاف للغنب العيب الثالث للر�ضا
وهو التدلي�س ،فالقانون املغربي حماذ للقانون الربتغايل.
ويقول امل�شرع التون�سي �إنه اقتب�س الفكرة عن بع�ض املالكية ،وجند يف
امل�ستندات املغربية نازلة تتعلق ب�أثر الغنب يف البيع ويجيب فيها بع�ض الفقهاء ب�أن
املغبون يجب عليه �أن يثبت �أنه ممن يقع على مثله الغنب طب ًقا ملا جرى به العمل يف
قرطبة وهذا ما يتبني مع املادة  138من املادة  138من القانون املدين الأملاين الذي
يتحدث � ًأي�ضا عن �ضعف �أحد املتعاقدين وقلة جتربته.
أي�ضا مع ما نقله �شفيق �شحاتة عن احلنفية� ،أي ا�شرتاط كون
وهذا ما يتفق � ً
مدعي الغنب يديل مبا يثبت غلطه.
وهكذا �أ�صبح الف�صل  55من الظهري املغربي يتحدث عن و�ضع يخلقه
�أحد املتعاقدين �ضد �صالح املتعاقد الثاين ،فالغنب ال يف�سخ العقد �إال �إذا �صاحبه
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غلط نا�شئ عن عمل املتعاقد الثاين �أو عن طرف ثالث له م�صلحة يف العقد ،وهذا
ما يختلف عن الفقه الفرن�سي الذي له ا�ستثناءات غري اال�ستثناءات املغربية.
ولكن هذا كله يف غري املحجور �أو القا�صر� ،أما هذان ف� َّإن و�ضع املادة  56من
الظهري تعطيهما حق الف�سخ من �أجل الغنب ،ولو تعاقدا مب�ساعدة الو�صي وذلك
يف كل ما زاد على الثلث يف العقار ويف غريه.
ويبقى بعد هذا �أن القانون املغربي خالف ما جرى به العمل يف املغرب من
اعتبار الغنب مبا زاد على الثلث ولو مل يكن هنالك غلط حمر�ض على الوقوع فيه،
ح�سبما �سبق �أن بيناه.
واملهم �أن امل�شرع الفرن�سي يف فرن�سا �أقر قيد الف�سخ بالغنب يف البيع «حلماية
�أر�ض الوطن» بينما هذا امل�شرع نف�سه �أقر عدم الف�سخ مبجرد الغنب مبا زاد على الثلث
يف املغرب ،متكي ًنا للم�ستعمرين من اغت�صاب �أر�ض الوطن ،وهو ما يبني املقا�صد
اال�ستعمارية يف الت�شريع املغربي الذي عممنا العمل به ،و�ضرورة ن�سخه بالعودة �إىل
م�صدر الت�شريع املغربي ،وهو الفقه الإ�سالمي.
الربــا

يقول جورج جاكري يف كتابه «نزع امللكية يف القانون العام ال�شريف»
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«وعلى الرغم من الإ�صالح املتخذ ف� َّإن الت�شريع الإ�سالمي ال ميكن �أن
ي�ستجيب حلاجات احلياة الع�صرية� ،إىل �سرعة حتويل امللك وت�سخريه بطريق
القرو�ض الربوية».
إ�صالحا جدي ًدا ،مل يكن من النافع �أن ي�صبح الفرن�سيون
وهذا وحده يربر � ً
والأجانب املقيمون يف املغرب من اخت�صا�ص املحاكم الأهلية حتى فيما يرجع
للنظام العقاري ،ولذلك فموازا ًة للمحاكم الفرن�سية �أحدث نظام امللك العقاري
امل�سمى باملحفظ.
جتني�سا
ثم �صرح ال�سيد جاكري من بعد ب�أن هذا يعني كما �سبق من قبل ً
للعقار.
و�إذن فللفرار من تطبيق القانون املغربي «ال�شريعة الإ�سالمية» الذي يحرم
الربا ،وجميع املعامالت الربوية ،ومبا �أن اال�ستعمار فتح املغرب ل�سيطرة ر�أ�س
املال اال�ستعماري �أي الربا بكل معنى الكلمة ،فقد �أعطى الفرن�سيون امتيازين
جديدين:
(((1تن�ص املادة  870من ظهري العقود وااللتزامات املغربي على حترمي القر�ض
بالفائدة على امل�سلمني ،ون�صها:
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الف�صل  :870ا�شرتاط الفائدة بني امل�سلمني باطل وي�ؤدى
�صريحا �أو اتخذ �شكل
�إىل بطالن العقد الذي يت�ضمنه� ،سواء جاء ً
هدية �أو �أي نفع �آخر للمقر�ض �أو لأي �شخ�ص غريه يتخذ و�سيطًا له.
وهذا الف�صل م�ستمد من الف�صل  1095من جملة العقود وااللتزامات
التون�سية الذي يقول:
�شرط الفائ�ض يف القر�ض باطل مبطل للعقدين امل�سلمني �سواء كان ال�شرط
�صريحا �أو �صورة هدية �أو فائدة للمقر�ض �أو لوا�سطة».
ً
فالف�صالن م ًعا يقت�ضيان منع ا�شرتاط الفائدة يف القر�ض على املواطنني
امل�سلمني يف املعاملة فيما بينهم ،ومفهوم ذلك �أن غري امل�سلمني يجوز لهم التعامل
بالربا يف املغرب ويف تون�س .كما �أن امل�سلمني مع غريهم يجوز لهم ذلك � ًأي�ضا .وذلك
ما ي�صرح به الف�صل  871من الظهري �إذ يقول:
«ويف احلاالت الأخرى ال ُت ْ�ستحق الفوائد �إال �إذا كانت قد ا�شرتطت
كتابة».
تاجرا.
ويفرت�ض هذا اال�شرتاط �إذا كان �أحد الطرفني ً
ويف الف�صل  1096من القانون التون�سي القدمي :يف غري ال�صورة �أعاله ال
يكون الفائ�ض الز ًما �إال �إذا ا�شرتط كتاب ًة.
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تاجرا.
ويحمل الأمر على ا�شرتاطه �إذا كان �أحد املتعاقدين ً
وهكذا �أعطى الت�شريعان التون�سي واملغربي م ًعا للأجانب وغري امل�سلمني
املقيمني يف املغرب امتياز جواز التعامل بالربا يف تون�س واملغرب ،بينما منع ذلك
على امل�سلمني فيما بينهم.
عو�ضا عن �أن يلغي االمتياز
وقد ح�صل بعد اال�ستقالل �أن امل�شرع التون�سي ً
املعطى للأجانب يف �إباحة الربا لهم ،ويطبق الف�صل  1095املانع للتعامل الربوي
على جميع املقيمني يف تون�س على اعتبار �أنه املتفق مع ال�شريعة الإ�سالمية التي
هي القانون الأ�صلي للدولة ،م�سخ الف�صل املذكور بالقانون رقم  148ل�سنة
1959م امل�ؤرخ يف  6نوفمرب �سنة 1959م ،وبذلك �أ�صبح التعامل بالربا يف تون�س
مباحا بالن�سبة للتون�سيني والأجانب على ال�سواء.
ً
ويظهر �أن اجتاه احلكومة احلالية يف املغرب �سائر نحو هذه الغاية � ًأي�ضا� ،أي جعل
أ�سا�سا والقانون الأ�صلي ا�ستثناء يجب �أن يلغى ،وذلك �أثر الغر�س
االمتياز الأجنبي � ً
اال�ستعماري يف نفو�سنا.
((�(2أما االمتياز الثاين الذي �أعطي للأجانب من �أجل اتقاء تطبيق احلكم
ال�شرعي مبنع الربا عليهم ،فهو جعل العقارات املحفظة من اخت�صا�ص
املحاكم املغربية للأجانب ،كذلك ق�ضايا الفرن�سيني والأجانب �أو التي فيها
فرن�سي �أو �أجنبي.
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�ساريا يف كل ف�صول القوانني
وهكذا نرى مقا�صد الت�شريع اال�ستعماري ً
التي و�ضعها الفرن�سيون والتي �أ�صبحنا نقد�سها ونعمل على تطبيقها على مواطنينا.
ولي�س هذا الذي ذكرنا� ،إال مناذج يقا�س عليها غريها وما �أجدرين بكتابة
كتاب خا�ص عن مقا�صد ال�شريعة اال�ستعمارية كما كتبت مقا�صد ال�شريعة
الإ�سالمية.
النتيجة

والنتيجة من كل ما �أ�سلفناه هو �أن الدولة املغربية بعد �أن �أنعم اهلل عليها بنعمة
اال�ستقالل و�أ�صبحت احلاكمة يف �أمرها ،واملقررة م�صريها ،يجب عليها �أن ترجع �إىل
نف�سها وت�ستلهم من �إميانها بالذات وباهلل قوة وعزمية تدفعان بها �إىل �إعادة النظر ب�صفة
جدية يف كل الت�شريعات والتوجيهات اال�ستعمارية التي غر�ستها الدولة احلامية يف
وطننا ،والتي كان غر�سها الق�صد الأول والأخري من فتح وطننا واال�ستيالء عليه حقبة
من الدهر.
� َّإن من �أعظم مظاهر جناح امل�ستعمرين يف وطننا �أن جند من �شبابنا املثقف
منا�صرين للغة الأجنبية والقانون الأجنبي بدعوى �أن ذلك �سبيل التخل�ص
والتقدم ،مع �أنه �سبيل التجرد من كل كياننا واخلروج عن وجودنا والتنكر لثقافتنا
وح�ضارتنا.
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�إننا ل�سنا �أمة بدون قانون ،ولكننا �أمة غنية ب�شريعة هائلة �أعجزت الإن�س
واجلن عن �أن ي�أتوا مبثلها ،وقد نبغ فيها رجال منابذوا الكثريين ومل تظهر عبقريتنا
يف �شيء كما ظهرت يف الدرا�سات الفقهية والتطبيقات املحكمة على النوازل
والق�ضايا الطارئة.
وكيف نقبل �أن نظل متم�سكني بالقوانني اال�ستعمارية كقانون �إيجابي �أو
حتى كم�صدر من م�صادر الت�شريع عندنا ،وقد ر�أينا فع ًال مقا�صد امل�شرعني يف
و�ضع تلك القوانني ،و� َّإن فكرة العدالة وامل�صلحة العامة كانتا �أبعد ما يخطر ببالهم
يف �أثناء الت�شريع .و�إمنا العربة مب�صلحة اال�ستعمار وم�صلحة �أحكام الظلم لغ�صب
�أرا�ضى الأهايل وتفويت خري �أمتهم ،و�إقرار ال�سيادة الأجنبية عليهم ،والتفوق
للمواطنني الأجانب يف كل امليادين.
م�صدرا من م�صادر ت�شريعاتنا
�إن �إبقاءنا على القوانني الأجنبية �أو اعتبارنا لها ً
املقبلة هو عني الر�ضا بدوام اال�ستعمار والإبقاء على بذوره يف نفو�سنا و�أفكارنا �إىل
الأبد.
علم مقارنة ال�شرائع

وقد يقالَّ � :إن �إعادة النظر يف القوانني املوروثة عن احلماية �أمر م�سلَّم ،ولكن
اال�ستمداد من تلك القوانني ومن �أمهاتها التي اقتب�ست هي منها ال ت�ضر يف
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�شيء لأن هذا ما يعد من قبيل القانون املقارن ،وهو ما ميثل التقدم احلديث لعلم
القانون والت�شريع ،وللجواب على ذلك �سننقل من ف�صل كتبه �صديقنا الدكتور
حممد �صادق فهمي املقرر للجنة نقد م�شروع القانون املغربي امل�صري ل�سنة 1948م
عن �أ�صول علم مقارنة ال�شرائع جاء فيه:
علم مقارنة ال�شرائع علم حديث ،و�إن �أن�شئت له جمعية علمية يف باريز �سنة
1869م وجمعيات �أخرى يف �أملانيا و�إنكلرتا وبلجيكا و�إيطاليا� ،إال �أن مو�ضوعه
وطريقة العمل به والغر�ض منه مل يتحدد �إال يف امل�ؤمتر الدويل للقانون املقارن
الذي عقد يف باري�س من  31يوليو �إىل �أغ�سط�س �سنة 1900م ،وقد ح�ضر جهابذة
علماء القانون يف العامل وطبعت حما�ضر �أعماله والتقارير املقدمة عن الأع�ضاء يف
جملدين ،ونرى �أن نلخ�ص ما و�صل �إليه امل�ؤمتر من قرارات فيما ي�أتي:
�أو ًالَّ � :إن �أول واجب على من يريد الأخذ بطريقة مقارنة ال�شرائع� ،أن يتخري
بكل دقة القوانني التي �ستكون حم ًّال لبحثه الفني ،ويف هذا ال�صدد ر�أى بع�ض
العلماء �أن يقت�صر عمل املقارنة على ال�شرائع املتحدة يف م�صدرها كال�شرائع امل�أخوذة
�أ�ص ًال من القانون الروماين ،و�أن تكون الأمم التي تعمل بتلك ال�شرائع قد و�صلت
�إىل درجة متماثلة من املدنية واحل�ضارة ،وهذا يبعد املقارنة بني القانون الفرن�سي
والقانون الإنكليزي �أو ال�شريعة الإ�سالمية .غري �أن ر�أي الأغلبية اكتفى ب�أنه يجب
الرجوع �إىل ت�شريعات �أ�صلية ،وبعبارة �أخرى يجب �أن تكون املقارنة بني ت�شريعات
لها ذاتياتهاُ ،ور�ؤي �أن هذه الت�شريعات ثالثة :القانون الفرن�سي ،والقانون الأملاين،
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والقانون الإنكليزي .وقد قرر م�ؤمتر القانون املقارن الدويل بالهاي �سنة  1932اعتبار
م�صدرا راب ًعا ملقارنة ال�شرائع( ،جملة القانون واالقت�صاد ال�سنة
الت�شريع الإ�سالمي ً
الثانية من  289وما بعدها باللغة الفرن�سية) واحلكمة يف هذا التحديد ظاهرة؛
ذلك �أن الت�شريعات التي لها ذاتيتها لها �أ�صول معينة ،وم�صادر معروفة بال�ضبط،
وتطبيقات عملية ،تدل على معانيها فال يقع الباحث يف خط�أ من ناحية فهمها على
وجه الدقة ،وينف�سح �أمامه املجال يف جميع نواحي البحث الفني ،وبهذا ميكنه تقرير
املبادئ بطريقة علمي ٍة عملية �صحيحة بيد �أنه �إذا رجع الباحث يف مقارنة ال�شرائع
�إىل قانون �أمة �أخذته عن قانون �أمة �أخرى ،فطبيعي �أنه يجب الرجوع �إىل الت�شريعني
الأ�صلي والفرعي.
على �أنه �إذا كان القانون م�أخوذًا من ت�شريع �أجنبي وقد �أدخلت على هذا
القانون عند �أخذه تعديالت كما هو احلال يف القانون املدين امل�صري امل�أخوذ
عن القانون املدين الفرن�سي ،وجب الرجوع �إىل الأعمال التح�ضريية واملذكرات
الإي�ضاحية لذلك القانون حتى يتبني ال�سبب الذي اقت�ضى ذلك التعديل.
ومن هنا يتبني �أن حتديد الت�شريعات التي يجب الرجوع �إليها عند املقارنة
�أمر جد هام؛ لأنه لي�س من املي�سور الو�صول �إىل معرفة ت�شريعات �أمم العامل على
الوجه الفني الذي يتطلبه البحث العلمي الت�شريعي والق�ضائي.
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أ�سا�سا
ثانيا :قرر امل�ؤمتر �أنه متى مت اختيار القوانني الأجنبية التي تكون � ً
ً
للمقارنة يجب على من يريد العمل بتلك الطريقة الفنية �أن يحدد مو�ضوع بحثه
ويدر�سه درا�سة م�ستفي�ضة يف الت�شريعات الأجنبية التي عينها ،وبعبارة �أخرى يجب
عليه �أن يتتبع تطور امل�س�ألة القانونية مو�ضوع بحثه من وقت ن�شوئها �إىل احلالة التي
فنيا دقي ًقا.
و�صلت �إليها حتى يلم بها �إملا ًما ًّ
ومتى و�صل الباحث يف عمله الفني �إىل الن�ص الأخري يف الت�شريع الأجنبي
حتميا �أن ال
الذي يدر�سه� ،أي متى انتهى من درا�سته التاريخية يجب عليه وجوبًا ًّ
يكتفي بالن�ص كما يدل عليه ظاهره؛ لأن الن�ص القانوين كما يقول �سايل�« :إذا
�أخذ ب�ألفاظه فهو هيكل عظمي جمرد عن معنى احلياة� ،أو هو �آلة يف غري حركة»
وي�ضيف �إىل ذلك الأ�ستاذ كابيتان يف مقاله يف كتاب م�ؤلفات �سايل �ص :86
علما بالقانون املدين الفرن�سي مث ًال ملجرد �أنه
«كم يخطئ من يت�صور �أنه حميط ً
يعرف مواد القانون املدين؛ ف� َّإن ن�صو�ص القوانني امل�سطورة لي�س م�صريها كلها
�سواء ،فمنها ما يبلى وال ت�صبح له �أهمية عملية فال يبقى له �سوى القيمة النظرية،
ومنها ما يتحور طب ًقا ملقت�ضيات احلياة العملية ،وف�ض ًال عن ذلك ف�إن الن�صو�ص
جزءا من قانون تلك الأمة،
الت�شريعية يف �أمة ما مهما كانت كاملة ال متثل �إال ً
فهناك �أحكام الق�ضاء وما تطبقه من مبادئ كما �أن الكثري من القواعد التي
و�ضعتها التقاليد تبقى بجانب القوانني امل�سطورة ومعمو ًال بها ولو �أنها مل تدون،
ثم يقول الأ�ستاذ كابيتان�« :إذن فالذي يجب معرفته هو القانون احلي ،وهو القانون
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كما يعمل به النا�س وكما تطبقه املحاكم وعلى هذا الوجه قد ترى �أ َّنه رمبا ال ي�شابه
الن�ص �إال كما ي�شابه احليوان هيكله العظمي».
ثم يعرج الأ�ستاذ كابيتان على ال�صعوبات اجلمة التي يالقيها رجل القانون
عندما يريد �أن يعرف التطبيقات العملية لقانون بالده ،وما يلتجئ �إليه النا�س من
حيل ال حت�صى لتحوير الن�ص �أو الهروب منه وحتليل �أحكام الق�ضاء يف الأحوال
املختلفة .ويقول« :وكلنا يعلم مقدار ال�صعوبات واملتاعب التي يالقيها من يريد
معرفة �أحكام املحاكم يف بلده هو ،فما �أ�ضعف و�أ�ض�أل عدتنا عندما نريد �أن ندر�س
القوانني الأجنبية وهي احلجر الأ�سا�سي ملقارنة ال�شرائع ،فامل�س�ألة لي�ست بهينة �إذ
تقت�ضي معرفة الت�شريع الأجنبي معرفة تامة».
والقاعدة ظاهرة ال حتتاج �إىل كثري من البيان فلي�س املق�صود من مقارنة
ال�شرائع هدم القوانني الوطنية �إطالقًا ،و�إمنا الغر�ض منها هو �سد الثلم التي �أظهرتها
احلياة العملية وق�ضت مبعاجلتها ال�ضرورة.
على �أنه ي�شرتط �أن ال تتعار�ض القاعدة التي يتقرر الأخذ بها مع باقي
ن�صو�ص القوانني الوطنية املعمول بها ،وهذا ما متليه �ضرورة اال�ستقرار يف املعامالت
املدنية.
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وال يخفى �أن قواعد القانون املدين لي�ست وليدة االبتكار �أو اخليال و�إمنا
هي نتيجة لتطور بعيد املدى يرجع عند �أغلب الأمم الأوروبية يف �أ�صله �إىل القانون
الروماين ،ويف ال�شريعة الإ�سالمية �إىل �أ�صولها املعروفة.
ولذلك نرى �أن الأمم ذات املدنية العريقة ال تعمد �إىل تغيري �أو تبديل يف
قانونها املدين �إال بقدر؛ من ًعا من ا�ضطراب املعامالت بني النا�س لأن النا�س ال
ي�سرتيحون �إال ملا �ألفوه يف معامالتهم وعالقاتهم بع�ضهم مع بع�ض.
ولذلك كان للعرف �أهميته الكربى يف تطبيق القواعد القانونية املدنية.
وعلى ذلك يجب �أن يفهم جي ًدا �أنه ال يجوز الأخذ بقاعدة جديدة و�صل
�إليها الباحث عن طريق مقارنة ال�شرائع �أو بغري تلك الو�سيلة �إال �إذا اقت�ضتها
الظروف و�أملتها ال�ضرورة الق�صوى حتى ال يحدث �أي ا�ضطراب يف املعامالت
وحتى ال تت�صادم حياة الأمة مع نظم ال تعرفها وال ت�ألفها.
تلك هي القواعد التي قررها امل�ؤمتر الدويل للقانون املقارن املنعقد بباري�س
�سنة  1900للعمل مبقارنة ال�شرائع لتعديل القوانني الوطنية وهي تتلخ�ص يف
�أ�صول ثالثة:
�أو ًال :وجوب حتديد الت�شريعات الأجنبية التي يرجى اال�ستفادة من
درا�ستها.
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ثانيا� :أن تدر�س تلك الت�شريعات درا�سة م�ستفي�ضة من النواحي التاريخية
ً
والفنية والعملية.
ثالثًا� :أن يقت�صر التعديل على ما تق�ضي به ال�ضرورة وتدعو �إليه احلاجة
امللحة.
أي�ضا �إىل �أن عدم مراعاة هذه القواعد ي�ؤدي �إىل ا�ضطراب
وينبغي �أن ننبه � ً
�شديد يف املعامالت بني النا�س ،و�إىل �صعوبات ال حد لها يف تطبيق الق�ضاة
للقوانني املقتب�سة.
والآن ،هل تتكون جلان الت�شريع التي ت�ؤ�س�سها وزارة العدل من �أنا�س تتوفر
فيهم الكفاءة وال�شروط التي ذكرها م�ؤمتر مقارنة القوانني؟ هل عندهم قبل كل
�شيء درا�سة وافية وت�ضلع للفقه الإ�سالمي مبذاهبه و�أ�صوله وفروعه؟
�أما �أن نعمد �إىل ثلة من حملة اللي�صان�ص من املغاربة �أو من الفرن�سيني
ون�ضع بيدهم مقاليد الت�شريع ون�سخ �شريعة الإ�سالم مبا يرتجم لهم من مواد يف
القانون الفرن�سي �أو القانون امل�صري الآخذ عنه ،فذلك يعني �أن ن�صبح حقيقة �أمة
بدون قانون ،ولو كان عندنا قانون مدون مكتوب.

َهل مُيكن ال ّر ُجوع �إىل َّ
ال�شري َعة؟

الرغبة وقوة الإرادة
والآن بعد الذي كتبناه ،يجب �أن نت�ساءل :هل ميكن الرجوع �إىل ال�شريعة،
والتخلي عن القوانني الأجنبية؟
مي�سورا؛ لأننا �أمة م�ستقلة حتكم
�أما من جهتنا فنحن نرى ذلك �سه ًال
ً
نف�سها بنف�سها وميكنها �أن تتخذ من الأنظمة وال�شرائع ما تريده على �شرط واحد،
وهو �أن تر�ضى عنه الأمة ويتفق مع وجهتها وجماليها ،فلو فر�ضنا �أننا �أجمعنا على
�أن جنعل من بالدنا بال ًدا �شيوعية يطبق فيها النظام املارك�سي اللينيني كما يطبق
يف رو�سيا �أو ال�صني� ،أكان هنالك عائق يعوقنا �أو مانع يقف يف طريقنا؟
طب ًعا �سنجد من الدول الر�أ�سمالية ،ومن هيئات املال والأعمال ومن الذين
ال يحبون �أن ت�سود ال�شيوعية يف العامل انتقادات و�صعوبات وعراقيل ،ولكن �إذا
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ثبتنا يف موقفنا وعزمنا على �أن ن�سري يف ذلك ال�سبيل ،ف�إننا �سن�صل �إىل حتقيق
مبتغانا ،دون �أن ي�ستطيع �أحد �إرغامنا على خالف ما نريد.
وكذلك لو �أردنا �أن ننمي النظام الر�أ�سمايل البنكي يف بالدنا ،فهل �سيعوقنا
انتقاد الذين يرون فينا خدا ًما للمال ورجعيني؟ فكيف يعقل �إذن �أن ال نقدر على
�إقامة ال�شريعة الإ�سالمية يف وطننا وعلى تعوي�ض النظام الق�ضائي واملايل املبنيني
على �أ�س�س ر�أ�سمالية ا�ستعمارية �أجنبية بنظام تقدمي م�ستمد من قواعد الإ�سالم
ومتفق مع روح املجتمع املغربي الذي مهما كان فيه من االنحراف فهو جمتمع
قائم على �أ�س�س الإ�سالم و�أخالقه.
�إن عودتنا �إىل قانون ال�شريعة الإ�سالمية �أمر منوط برغبتنا وبعزميتنا ،ومبقدرتنا
على التحرر من بقايا اال�ستعمار الأجنبي الفكري يف نفو�سنا وثقافتنا.
اخلوف من الأجانب َو ْه ٌم موروث

إ�سالميا يريد العودة
�إن امل�ستعمرين تهتز �أع�صابهم حينما ي�سمعون �أن بل ًدا � ًّ
لأحكام الإ�سالم ،لأنهم يرون يف ذلك هد ًما لكل ما بنوه من �أ�س�س من �ش�أنها
�إذا دامت �أن ُت َع ِّفي((( على روح الكيان اخلا�ص والذاتية الإ�سالمية امل�ستقلة ،وال

((( ُت َع ِّفيُ :ت َغطِّ ي.
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عتاب عليهم �إذا هم �أح�سوا بذلك �أو ت�أثروا من �أجله ،لأنهم يريدون �أن يخلقوا يف
أنا�سا على �صورتهم ،و�أن يروجوا ثقافتهم و�أفكارهم وقوانينهم.
امل�ستعمرات � ً
ولكن امل�سلمني عمو ًما واملغاربة على اخل�صو�ص ،حينما ي�سمع مثقفوهم
أي�ضا خمافة �أن يقول امل�ستعمرون
اليوم دعوة �إىل الرجوع لل�شريعة ،تهتز �أع�صابهم � ً
عنهم �إنهم رجعيون �أو �إن ذهنيتهم مل تتحول عن حالها على الرغم مما تعلموه من
علم الغرب وتقنيته ،وهي هزة يجب �أن ال نفزع منها ،بل يجب �أن نعتربها مبثابة
خفقة القلب التي حت�صل ملن يخرج وحده يف الظالم �أحيانًا ،عبارة عن �ضعف
�سيان
الأع�صاب وعدم الإرادة� ،سرعان ما تزول �إذا تذكر اخلائف �أن الليل والنهار ّ
بالن�سبة حلركة الإن�سان و�سكونه ،و�أنه لي�س هنالك كما يعلم هو يقي ًنا طارئًا وال
مت�شكل من الكائناتْ � ،إن هي �إال �أوهام وخزعبالت.
وكما ي�شتد عزم ذلك اخلائف فيتحدى �أوهامه ،كذلك يجب �أن ي�شتد
عزم الذين ي�ضعفون خوف االتهام بالرجعية ،فيعلمون �أن ذلك جمرد خزعبالت
موروثة عن اال�ستعمار ومن �إيحاء رجاله ،وحينئذ ال يبقى َث َّم مانع من العودة
لل�شريعة ،وحينئذ �ستفتح �آفاق العمل املثمر لبناء قوانيننا اجلديدة على �أ�س�س
تتفق وحالتنا االجتماعية ومقوماتنا الدينية واخللقية.
ثم تبقى هنالك �صعوبات مادية ال ميكن نكرانها ،تقف يف وجه الكثري
من �إخواننا فريون من البعيد �أو امل�ستحيل التغلب عليها ،وتكاد تنح�صر هذه
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ال�صعوبات يف (التدوين) ،والربا ،وال�ضمان ،واحلدود ،وقبل �أن نف�صل القول يف
كل واحدة من هذه الق�ضايا يجب �أن نذكر ب�أن عودتنا �إىل ال�شريعة ال يجب �أن
تكون دفعة واحدة ،بل �إننا يف حالة �شبيهة باحلالة التي كان الوحي ينزل فيها على
ر�سول اهلل ُم َن َّج ًما ،فكان ي�سلك يف �إقرار الأحكام وتطبيقها طريق التدريج ،حمبة
يف �أن يكون ذلك نتيجة اقتناع النا�س وقبولهم ،وكعالج مل�شاكلهم و�أدوائهم،
وح�سبنا �أن نقبل ب�صفة ال هوادة فيها وال �شك مبد�أ الرجوع لل�شريعة ،و�إذا دعت
بعد ذلك ال�ضرورة لت�أخري العمل مبقت�ضى حكم من �أحكامها فلنجعله مث ًال من
مثلنا العليا التي نعمل لها ونبذل اجلهد لتحقيق تطبيقها ،ولي�س معنى هذا �أنني
�أبيح تعطيل حكم من �أحكام اهلل ،حا�شاي �أن �أق�صد ذلك �أو �أقبله ،ولكنني
�أعرف �أن امل�سلمني اليوم �إذا طبقت عليهم ال�شريعة دفعة واحدة ،مل يتحملوها
ورمبا �أدى ذلك بهم �إىل نفرة منها ،ال�سيما فيم يرجع �إىل احلدود ،ولذلك البد من
�أخذهم باحل�سنى وخلق اجلو ال�صالح الذي ي�صبحون معه مطالبني بتطبيق ما مل
يطبق من �أحكام اهلل؛ ولأن يقع ت�أخري العمل بحكم �أو �أحكام من ال�شريعة خري
من �أن تعطل ال�شريعة برمتها؛ لأن ما ال يدرك كله ،ال يرتك كله.

دوين َّ
َت ُ
ال�شري َعة

ولقد �أكرث امل�ستغربون القول يف مرجحات العمل بالقانون امل�ستحدث
وتكلف ابتكارها ،حتى �أنهم جعلوا من ف�ضائل القانون الأجنبي �أنه مدون ميكن
كتبا
الرجوع �إىل مواده ب�سهولة ال تتي�سر ملن ي�أخذ بالفقه الإ�سالمي �إذ يجد ً
مفتوحة مليئة بالأقوال وال�شروح واحلوا�شي.
وهي �سف�سطة ظاهرة الت�صنع؛ لأن التدوين لي�س بالأمر ال�صعب ،فلو
�أردنا �أن جنعل ال�شريعة الإ�سالمية هي املهيمنة يف وطننا لعمدنا �إىل تدوين الفقه
الإ�سالمي على الطريقة امل�ستحدثة عند الأوربيني ،وملا �صعب علينا �أن منلك
بني ع�شية و�ضحاها دواوين من �أعرق كتب القانون و�أ�صدقها
م�صدرا و�أو�سعها
ً
لتجارب الع�صور و�أعراف ال�شعوب.
وقد ُد ِّون القانون املدين على مقت�ضى املذهب احلنفي يف املجلة التي كان
يرجع �إليها الق�ضاء يف جميع �أرا�ضي الدولة العثمانية ،فلم تكن املجلة �أقل قيمة
وال �أدون م�ستوى من القوانني املدونة يف �أوروبا ،وكذلك وقع تدوين الأحوال
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ال�شخ�صية الإ�سالمية مبا فيها من زواج وطالق ومواريث ونفقات وو�صايا ون�سب،
وهي جوانب مهمة من �أكرث ما ُيحتاج �إليه يف حياة النا�س وت�صرفاتهم.
فعدم تدوين الفقه يف الع�صر احلديث لي�س راج ًعا ل�صعوبته وال مل�شقة
ا�ستخراجه من مظا ِّنه ،ولكنه راجع �إىل �إعرا�ض احلكومات الإ�سالمية عنه و�إقبالها
على ما وجهها �إليه امل�ستعمرون من قوانني �أجنبية بينا مقا�صدها وما كانت تهدف
�إليه من ا�ستعمار مادي وثقايف.
التدوين ح�سناته و�سيئاته

على �أن التدوين لي�س من الأ�ساليب امل�سلَّمة ال�ضرورية التي يتوقف عليها
قيام �شريعة ما ،بل قد اختلفت الأنظار فيها �سواء عند امل�سلمني �أو عند غريهم،
علما واح ًدا� ،أي تكوين
فقد اقرتح ابن املقفع يف ر�سالة ال�صحابة جعل العلم ً
�أحكام مدونة ،وحمل الق�ضاة على اتباعها ،و�إقفال باب االجتهاد الق�ضائي ،فلم
َي ُرق ذلك �أئمة املذاهب ،ورف�ض مالك �أن يحمل النا�س على احلكم مبقت�ضى ما
يف كتابه املوط�أ ،وهي نظرة وا�سعة الأفق تريد الإبقاء على حرية النظر وا�ستنباط
الأحكام من امل�صادر الأ�صلية طب ًقا ملا يعر�ض من النوازل وما تكتنفها من الظروف،
وهكذا وقع االختالف عند الأوربيني يف نظرية التدوين ،فمنهم من حبذها وذكر
حما�سنها ،ومنهم من �أعر�ض عنها و�أطنب يف بيان م�ساويها.
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وقد قال الأ�ستاذ املحم�صاين يف حما�ضراته التي �ألقاها بتون�س ثم ن�شرت
با�سم «مقدمة يف �إحياء علوم ال�شريعة» �ص  100ما ي�أتي:
�إن للتدوين من الناحية العلمية والعملية ح�سنات و�سيئات ،فمن ح�سناته
�أنه يجعل الأحكام ال�شرعية وا�ضحة ،فيعرف النا�س �إىل حقوقهم وواجباتهم يف
�أمور املعامالت وي�سهل على �أويل الأمر تطبيقها ،وعلى الق�ضاة احلكم مبقت�ضاها
يف الق�ضايا واملنازعات التي تعر�ض عليهم.
ولكن �إىل جانب هذه الفوائد توجد للتدوين بع�ض ال�سيئات؛ فالتدوين
الر�سمي يوقف االجتهاد؛ لأنه يلزم النا�س والق�ضاة جمي ًعا على اتباع مذهب
واحد� ،أو مادة واحدة �أو ف�صل واحد ،وهو من نوع ا َحل ْجر على الأحكام؛لأنه مينع
تطورها مع احلاجيات املتجددة.
قائما بني البالد
ونرى اليوم هذا اخلالف يف التدوين وعدم التدوين ً
وال�شرائع الغربية ،فالفرن�سيون ومن حذا حذوهم �أخذوا بر�أي موجب التدوين،
و�ساروا عليه ،ثم تركوا للمحاكم حق االجتهاد يف تف�سري الن�صو�ص ويف تطبيقها
على القواعد العملية ،وعلى الق�ضايا التي تعر�ض عليهم.
ولكن القلة من البالد وال�شرائع مل ت�أخذ بهذه النظرية ،ومل تدون قوانينها،
و�أهمها اليوم �شرائع الإنكليز والأمريكان ،فه�ؤالء يرون �أ َّنه ال ي�ست�ساغ �أن ت�صاغ
الأحكام القانونية ،ومن ثم �أن يوقف االجتهاد ،بن�صو�ص ثابتة �إلزامية ،ف�شريعتهم
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جمموعة اجتهادات ق�ضائية ،مبنية على تقاليد وعلى عادات معروفة منذ القدمي،
ي�ضاف �إليها بع�ض النظم والقوانني التي ت�صدرها الدولة من �آن �إىل �آخر لأجل
توجيه الت�شريع يف وجهة معينة� ،أو لأجل �إي�ضاح بع�ض الأمور الغام�ضة فيه.
و� َّإن التدوين ،عالوة على ال�سيئات والعقبات التي ذكرت ي�صطدم �أحيانًا
ببع�ض ال�صعوبات العملية اخلا�صة التي تختلف باختالف البالد.
ففي بريطانيا ت�صدم هذه امل�س�ألة باختالف القانون والعادات من منطقة �إىل
�أخرى ،ف�إنكلرتا مث ًال لها قوانني وعادات خمتلفة عن القوانني والعادات املتبعة يف
�سكوتالندا .وكذلك يف الواليات املتحدة الأمريكية ترى لكل والية منها نظمها
و�أحكامها وت�شريعها ،ونرى يف كل منها عقبات عملية خا�صة تقوم بوجهها عندما
نفكر يف التدوين العام.
وقد ب�سط الأ�ستاذ ف .جيني العميد لكلية احلقوق بنان�صي يف �أول كتابه
«علم وتقنية القانون الإيجابي اخلا�ص» حركة الأفكار التي قامت يف هذا املعنى
يف فرن�سا والنم�سا و�إيطاليا و�إ�سبانيا وبلجيكا وهوالندا ويف اليونان ورو�سيا ،والتي
ا�ستخل�ص منها ما يلي:
«�إذا �أردنا �أن نحدد ما ينبغي االحتفاظ به من الأعمال ال�سابقة ك�أمر م�سلم
به يف ميدان مناهج القانون� ،آخذين كمقيا�س اتفاق النقاد الأ�سا�سي على عيوب
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التناق�ض احلقيقي �أمكننا �أن نعرب بهذه اجلملة «الرف�ض الوا�ضح النهائي لتوهم �أن
القانون املكتوب يحتوي على كل القانون الإيجابي املعمول به».
ثم يقول بعد مناق�شة املخالفني :فهذه احلقيقة ميكن �أن تعطينا نتيجتني
مهمتني ،فمن جهة ال ميكن دفع مبت�سر لكل �أ�سلوب للتعبري عن القانون الإيجابي
(م�صادر باملعنى الوا�سع للكلمة) ال ينح�صر يف تكييف قانوين ،ومن جهة �أخرى
أي�ضا� ،أن ندعي ملجرد املنطق فائدة املبادئ التي
فلي�س من امل�شروع ومن العبث � ً
يحتوي عليها القانون املكتوب ،بحيث تتبع مهما كان الأمر و ُيعمل بها يف كل
النوازل الق�ضائية ،وهي نتائج �سلبية متا ًما يف الظاهر مثل الفكرة التي ا�ستخل�صت
منها ..ولكن �إذا �أخذت مع تلك الفكرة �أعطتنا ما يلي:
حيث � َّإن القانون املكتوب منف�ص ًال عن كل م�صدر �آخر ،ومهما �أنع�ش عن
طريق املنطق ،ال ميكن �أن ي�سد حاجات النظام الق�ضائي ،ومبقت�ضى باعث ال ميكن
دفعه من احلياة االجتماعية ،ف�إن هذا النظام يجب �أن يجد يف مكان ما املقدرة
التي ت�ضمن له غايته العليا ،فيجب �إذن خارج وفوق كل قانون ،البحث عن مبد أ�
�أو جمموعة مبادئ ت�ستطيع �أن ت�ستجيب ل�سد احلاجة.
وباالخت�صار ف�إنه عن طريق القوة ال�سلبية وحدها التي يعرتف بها يت�أكد
وجود جمهول يبقى علينا �أن نكت�شفه ،وهذا ما يكون نف�سه نتيجة ثمينة ،وهو
وحده كاف ُلي�سهر ويوجه نحو اكت�شافات جديدة.
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وزاد قائ ًال من بعدَّ � :إن هذا هو املعنى نف�سه للقانون الإيجابي الذي يجب
تعمقه الآن قبل كل �شيء وذلك يجعله يف داخل العامل االجتماعي الذي هو
عن�صر ممتزج منه ،وبدر�سه �أثناء �سري القوى الفكرية والأخالقية للإن�سانية التي
هي وحدها القادرة على تقييمه.
ف�إذا اعتربنا هذا الر�أي الذي �ساد يف املذاهب الفقهية من علم وتقنية
القانون الإيجابي عرفنا �سالمة الطريق الإ�سالمية التي اتبعت يف ال�صدر الأول،
وهي التدوين مع عدم اعتباره كقانون �إيجابي بل اعتبار م�صادر الت�شريع التي
ا�ستمد منها على �أنها جمموعة م�صادر مبادئ �أ�سا�سية ينك�شف منها املجهول
مفتوحا �أمام املفتي
ح�سب تعبري الأ�ستاذ جيني ،عن طريق االجتهاد الذي ظل ً
والقا�ضي .هذا االجتهاد الذي يعترب العرف والظروف االجتماعية وتقلبات احلياة
الإن�سانية ويراعي م�صالح الفرد واجلماعة.
فائدة تدوين كليات وقواعد و�أحكام م�ستخل�صة من كتب الفقه للمراجعة

و�إذن فلي�س من ال�ضروري �أن نعطي للتدوين �أكرث مما ي�ستحق ،ولكن مع
ذلك ينبغي �أن نقوم بتدوين كليات وقواعد و�أحكام م�ستخل�صة من كتب الفقه،
ومراعى فيها ما تقت�ضيه م�صلحة احلياة الإن�سانية اجلديدة واجتماعياتها ،و�إذا �أردنا
�أن ن�ستعمل القوانني املقارنة يف �سد بع�ض الثغرات فعلينا �أن نعتمد الأ�صول التي
قررتها م�ؤمترات القانون املقارن ،والتي �سبق �أن خل�صناها ،ولكن يف كل الأحوال،
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يجب �أن ن�سري على �أ�سا�س �أننا جنتهد يف اكت�شاف املجهول من �أحكام ال�شريعة
طب ًقا ملقت�ضيات الإ�سالم� ،أو كما قال الأ�ستاذ ح�سن �إ�سماعيل اله�ضيبـي:
�إن َّ قوانيننا جمي ًعا يجب �أن تكون م�ستمدة من القر�آن ،و�إنه �إذا بدا لنا �أن
ن�أخذ �شي ًئا من القوانني والنظم الأجنبية وجب �أوال ً�أن نردها �إليه ،ف�إذا ات�سع لها
�أخذنا بها ال على اعتبار �أن م�صدرها �أجنبي ،بل على اعتبار �أنها م�ستنبطة من
القر�آن .و�أرى �أن حياتنا كلها  -ال الناحية الت�شريعية وحدها  -يجب �أن تقوم على
�أ�سا�س من القر�آن؛ لأن الإ�سالم دين كامل متما�سك بع�ضه ببع�ض ،ال تتحقق
الغاية منه وهي �سعادة النا�س �إال بالعمل به ككل ال يقبل التجزئة.
القر�ض بالفائدة

كيف ميكن تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية وهي تقول بعدم القر�ض بالفائدة؟
هل �سنعطل هذا احلكم ونبيح الربا �أو نت�أوله على �أن املحرم هو ما كان �أ�ضعافًا
م�ضاعفة �أو غري ذلك من الت�أويالت التي �أخذ بها فقهاء معا�صرون ح ًّال للم�شكلة
التي يتوقف على حلها �سري االقت�صاد الع�صري يف البالد الإ�سالمية؟
وال�س�ؤال الأول ي�شبه متا ًما الر�أي الذي نقلناه عن ال�سيد جاكري من �أن
عدم قبول الإ�سالم للمعامالت املبنية على الربا تفر�ض عدم رجوع الفرن�سيني
وفرارا من احلكم ال�شرعي يف عدم القر�ض
والأجانب �إىل املحاكم الإ�سالميةً ،
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بالفائدة �أعطى االمتياز للأجانب بالتحاكم �إىل حماكم خا�صة بهم حتى يف
وفرارا من احلكم ال�شرعي يف عدم القر�ض بالفائدة يريد امل�سلمون
ال�ش�ؤون املدنيةً ،
الوارثون للنظام اال�ستعماري �أن يعطلوا �أحكام ال�شريعة برمتها �أو يت�أولوها على
اقت�صاديا
غري وجهها .هل فكر امل�سلمون قبل �أن يبني اال�ستعمار يف وطنهم نظا ًما
ًّ
ربويا يف تعطيل �أحكام الإ�سالم؟ وهل عاقهم منع الربا عن املعامالت االقت�صادية
ًّ
تطورا هائ ًال وقع يف االقت�صاد،
مع بع�ضهم ومع الدول اخلارجة عنهم؟ ح ًّقا � َّإن ً
ولكن هذا التطور كان ميكن لوال اال�ستعمار الذي احتل وطننا �أن يقع يف �إطار
حرم الربا ومينع من التعامل به.
�إ�سالمي ُي ِّ
�ضروريا الزدهار االقت�صاد ،بل هو بعك�س ذلك عائق
ذلك �أن الربا لي�س
ًّ
عن قيام بناء اقت�صادي �سليم ال غ نَْب فيه وال حتاقد وال حروب ،ولقد �أثبتت
نظرية الدكتور كينز � َّأن �سعر الفائدة ال ميثل التالقي بني االدخار واال�ستثمار؛ لأن
اال�ستثمار يتحكم فيه مفهوم �آخر يدعى بالإنتاج احلدي لتوظيف ر�أ�س املال ،ف�أما
الفائدة فهو احلافز على االدخار.
دهرا طوي ًال فذلك من عدم فهم
و�إذا كانت النقود ظلت ملت�صقة بالربا ً
وظيفة النقود ،وكل وظيفة نعطيها للنقود فنحن الذين �أعطيناها لها ،ولي�ست كلها
متفقة مع ما خلقت من �أجله ،فهي �إمنا وجدت و�سيلة لتبادل ما ف�ضل عن �إنتاج
جماعة مبا ف�ضل من �إنتاج غريهم ،حتى ال يبقى النا�س ملزمني باملبادالت املبنية
على املقاي�ضة ولي�ست النقود خمزنًا للقيمة ،كما يقول الر�أ�سماليون ،واملتفق عليه
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هو �أن قيمة ال�شيء ثمنه ،وهي ال�سعر الذي يحدده ال�سوق بناء على العر�ض
والطلب.
والنقود لي�ست لها قيمة ذاتية ولذلك ال تعترب �سلعة بنف�سها ،وقد فهم
امل�سلمون ذلك فاعتربوا النقود مبثابة خوامت اهلل يف الأر�ض ،وت�ستعمل للح�صول
على ما يراد �شرا�ؤه من الأ�شياء ،وهي مقيا�س لأ�سعار ما نتبادله من الأ�شياء،
والطلب على النقود لي�س �إال الطلب على الأ�شياء املعرو�ضة ،ومبا �أنه البد �أن
يلتقي العر�ض مع الطلب فالنقود هي التي تعرب عن ال�سعر الذي يتم البيع
وال�شراء مبقت�ضاه ،ولو خرجت النقود عن طور اخلوامت �أي مل تعد خادمة للنا�س،
بل �أ�صبحت خمدومة ملا عادت لها فائدة ،لأن �سيادتها جتعلها حمجوزة غري
م�ستعملة فتنق�ص قيمتها ثم تزول.
�إننا ن�ست�صعب التخلي عن الربا؛ لأننا نعي�ش يف ظل نظام ر�أ�سمايل ال يقوم
�إال على الربا ،وال ميكننا هنا �أن جنرد م�س�ألة الربا من جمموع النظام الإ�سالمي
وي وبني
الر َب ّ
لنفرده على ِحدة بالبحث؛ لأن هنالك ارتباطًا بني �إلغاء ر�أ�س املال ِّ
الأحكام الإ�سالمية الأخرى ،يف امل�ضاربة والتكافل العام والتوازن االجتماعي.
ولكننا �أ�شرنا �إىل دور النقود لنبني نقطة البداية يف فهم الفكر االقت�صادي
الإ�سالمي ،فالنقود و�سيلة ال غاية ،وهي ال ُتك�سب �إال عن طريق اجلهد والعمل،
وكل نقد يك�سبه �صاحبه دون جهد وال عمل ،بل مبجرد االنتظار وا�ستغالل حاجة
املحتاج فهو ربا.
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فالربا فائ�ض القيمة الذي ي�أكله القوي بالباطل� ،أي من غري عمل ،وقد
حرمه الإ�سالم ب�صفة قاطعة.
ونحن م�سلمون ،فيجب �أن نتبع �أحكام الإ�سالم.
و�إذا كان النظام اال�ستعماري قد ا�ستقر يف وطننا فواجبنا �أن نتخذ ال ُع َّدة
لإزالته والق�ضاء عليه ،وتعوي�ضه بنظام تعاديل �إ�سالمي ،م�ستمد من تراثنا وحاجتنا
وما �أعطانا اهلل من حق االجتهاد يف اكت�شاف احلكم ال�شرعي الذي ال ن�ص فيه.
�أما كيف نتحرر من املعامالت الربوية؟
فامل�س�ألة ب�سيطة من الوجهة القانونية املح�ض.
لقد قلت � َّإن الف�صل  870من ظهري العقود وااللتزامات املغربي يحرم
موجبا
القر�ض بالفائدة على امل�سلمني ،ويجعل التعاقد على ذلك �إذا وقع بينهم ً
لبطالن العقد ،ولكنه �أعطى يف الف�صل املوايل امتيا ًزا للأجانب املقيمني يف
املغرب ،ف�أباح لهم حق التعاقد على الفائدة ،وكذلك �أعطى نف�س احلق للم�سلمني
حني يتعاملون مع الأجانب.
وما دمنا اليوم قد �أ�صبحنا م�ستقلني مالكني �أمر نف�سنا فما علينا �إال �أن
ظهريا ين�سخ الف�صل � ،871أي يلغي االمتياز ،ويعدل الف�صل  870على
ن�صدر ً
ما يلي:
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 871جديد :ا�شرتاط الفائدة باطل ،وي�ؤدي �إىل بطالن العقد الذي
�صريحا �أو اتخذ �شكل هدية �أو �أي نفع �آخر للمقر�ض �أو لأي
يت�ضمنه� ،سواء جاء ً
�شخ�ص غريه يتخذ و�سيطًا له.
وكل ما يخالف هذا الف�صل فهو من�سوخ.
و�أما كيف نخرج من ال�صعوبات التي تظهر �أثناء التطبيق ،فيجب ت�أميم
جميع امل�صارف لت�صبح امتدا ًدا لبيت املال؛ لأنها ت�ؤدي وظيفة ال تنبغي �إال
للدولة� ،إذ هي القاب�ضة على االئتمان ،والقاب�ض على االئتمان يتحكم يف كل
ن�شاط اقت�صادي.
ف�إذا مت و�ضع يد الدولة على امل�صارف كلها كما و�ضعته على حق �إ�صدار
العملة معدنية وورقية� ،أ�صبح عليها �أن ت�ضع الأنظمة الكفيلة بتوزيع االئتمان طب ًقا
للمخطط االقت�صادي العام.
و�أما نفقة الأبناك التي �أ�صبحت حكومية ،فتكون من مدخول ال�ضرائب
وغريها من موارد الدولة ،كما �سبق �أن اقرتحته يف النقد الذاتي.
قال �صديقنا الدكتور عي�سى عبدهَّ � :إن ما يجنيه الن�شاط االقت�صادي من
وي يعود على
�سالمة اخلطة التي تتبعها الدولة يف مد االئتمان بغري مقابل ِر َب ّ
الإنتاج وعلى حركة املعامالت بفائ�ض من الربح املباح يف �صور �شتى من الأجور،
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وربح التاجر وال�صانع ،وهذه تدور يف فلك الدخل القومي فتزيده ب�سرعة ،كما
تزيده من �أوعية ال�ضرائب ومن ح�صيلتها.
وي
الر َب ّ
وبهذا يجني ال�شعب وجتني الدولة بتنظيم االئتمان املنزه عن العقد ِّ
�أ�ضعاف ما جتنيه امل�صارف بخنقها لالقت�صاد حني تتبع يف مد االئتمان جهاز الثمن
املعمول به يف الأنظمة الربوية.
و�إنه جلدير بالذكر �أن جملة الفوائد التي جناها املقر�ضون يف ال�سنة الأخرية
من عقودهم الربوية ،ال ت�صل �إىل خم�سة ع�شر مليونًا من اجلنيهات يف الإقليم
امل�صري ،فما قيمة هذا القدر بالقيا�س �إىل الدخل وهو يناهز ت�سعمائة مليون من
اجلنيهات؟
� َّإن القرو�ض الدولية ال تت�أثر ب�إلغاء الفوائد ،وال�شواهد كثرية :ذلك �أن
الأ�سواق الغنية بر�ؤو�س الأموال ال تقر�ض من �أجل الفائدة بل من �أجل تن�شيط
االقت�صاد يف �إقليم متخلف ،بق�صد ا�ستغالله ،ولو كانت الفائدة هي كل الأمل
واجلزاء ،ملا فكرت الدولة الغنية يف الإقرا�ض.
ودليلنا على ذلك �أن التاريخ احلديث ي�سجل ع�شرات من الأمثلة على
أي�ضا على �أمثلة من �إ�سقاط الديون
تقدمي املعونة املالية يف �صورة هبة ،وي�شتمل � ً
كلها عن الأقاليم املدنية ،حتى تنتع�ش وتعود قادرة على ال�شراء.
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وما دامت �أ�سواق ر�أ�س املال تهب الأ�صل ،وتنزل عن ر�أ�س مال الدين،
وال تتوقف عن تكرار ذلك ما بدت لها م�صلحة ،فكيف نت�صور �أنها تكف ملجرد
حترمي الفائدة.
وحني تتنزه امل�صارف احلكومية عن �أخذ الفائدة و�إعطائها ف�إن املعادالت
الريا�ضية تعو�ض الن�شاط االقت�صادي ب�أو�ضاع بديلة فيها الكفاية ،وعلى �صورة
�أوفى من حيث التحقيق للعدالة عند التوزيع.
ومن ال�صور الريا�ضية ما يعرف باملعامل ،وهو �أ�سلوب ريا�ضي لق�سمة الثمرة
على �أ�س�س من واقع الربح بعد �أن يتحقق ،ومن ثم ف�إنها �صورة منزهة عن التحديد
�سل ًفا ،ولي�ست فيها �أدنى �شبهة من �شبهات القر�ض الربوي.
وقد بد�أ التجربة ملك ليبيا ال�سيد �إدري�س ال�سنو�سي ف�أ�صدر مر�سومني مبنع
امل�صرف الزراعي وامل�صرف ال�صناعي على العقار من القر�ض بالفائدة.
وجاء ن�ص املر�سوم امللكي كما يلي:
نحن �إدري�س الأول ملك اململكة الليبية،..
بعد االطالع على املادة  64من الد�ستور ،وعلى املادتني  229و  230من
القانون املدين ،وعلى قانون البنك الزراعي الوطني الليبي ال�صادر يف  19يولية
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 1955وتعديالته ،وبناء على ما عر�ضه علينا وزير املالية وموافقة ر�أي جمل�س
الوزراء.
املادة األوىل:

ر�سمنا مبا يلي:
الر َب َّوية
يحظر على البنك الزراعي الوطني الليبي وفروعه التعامل بالفوائد ِّ
حتى ولو كانت مقررة قانونًا ،ويقع باط ًال بطالنًا مطل ًقا كل �شرط يخالف ذلك.
املادة الثانية:

يحذف من قانون البنك الزراعي الوطني الليبـي واللوائح ال�صادرة مبقت�ضاه
وقرارات اجلهات املخت�صة بالقيام على �ش�ؤونه كل ن�ص يخول للبنك التعامل
بالفوائد الربوية.
املادة الثالثة:

على وزير املالية تنفيذ هذا القانون وين�شر يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به
اعتبارا من �أول �أغ�سط�س �سنة .1966
ً
التوقيع ال�سامي� :إدري�س
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�صدر بدار ال�سالم العامرة بطربق يف  14ربيع الأول  1368هـ
املوافق  2يولية  1966م
ب�أمر امللك
التوقيع� :سامل لطفي القا�ضي
رئي�س جمل�س الوزراء بالوكالة
التوقيع� :سامل لطفي القا�ضي
وزير املالية
وجاء ن�ص املر�سوم امللكي الثاين كما يلي:
نحن �إدري�س الأول ملك اململكة الليبية،..
بعد االطالع على املادة  64من الد�ستور وعلى املادتني  229و 230من
القانون املدين ،وعلى قانون البنك ال�صناعي والعقاري الليبـي ال�صادر يف 7
�سبتمرب  ،1965وتعديله ،وبناء على ما عر�ضه علينا وزير ال�صناعة وموافقة ر�أي
جمل�س الوزراء:
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ر�سمنا مبا يلي:
املادة ( )1

يحظر على البنك ال�صناعي العقاري الليبـي وفروعه التعامل بالفوائد
الربوية حتى ولو كانت مقررة قانونًا .ويقع باط ًال بطالنًا مطل ًقا كل �شرط يخالف
ذلك.
املادة ( )2

يحذف من قانون البنك ال�صناعي العقاري الليبـي واللوائح ال�صادرة
مبقت�ضاه وقرارات اجلهات املخت�صة بالقيام على �ش�ؤونه كل ن�ص يخول للبنك
التعامل بالفوائد الربوية.
املادة ()3

على وزير ال�صناعة تنفيذ هذا القانون وين�شر يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل
اعتبارا من �أول �أغ�سط�س .1966
به ً
التوقيع ال�سامي� :إدري�س
�صدر بدار ال�سالم العامرة بطربق يف  14ربيع الأول  1386هـ.
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املوافق  2يولية  1966م.
ب�أمر امللك
�سامل لطفي القا�ضي
رئي�س جمل�س الوزراء بالوكالة
حممد بك دونه
وزير ال�صناعة بالنيابة
لقد كان لهذين املر�سومني �صداهما الكبري يف و�سط ال�شعب الليبـي ويف
كل الهيئات امل�سلمة ،ونرجو �أن تتقن التجربة حتى تكون حجة علمية للذين
يعملون على التحرر من ر�أ�س املال الربوي.
ومن جهة �أخرى فقد فكر بع�ض رجال الأعمال يف الكويت يف �إن�شاء بنك
يف �إطار النظام احلا�ضر وتنطبق معامالته على ال�شريعة الإ�سالمية ،ولكنهم وجدوا
الربا عقبة يف طريقهم ،ف�أر�سلوا �إىل امل�ؤمنني ذوي العقيدة ي�س�ألونهم هل ميكن
�إن�شاء بنك �إ�سالمي ال يتعامل بالربا.
ومن الذين �أجابوا عن ال�س�ؤال �صديقنا الدكتور �أبو ال�سعود ،وقد ر�أينا �أن
نلخ�ص طرفًا من جوابه لو�ضعه �أمام �أنظار قرائنا الذين يرغبون يف م�سايرة حركة
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الأفكار يف العامل الإ�سالمي من �أجل اخلروج من �أنظمة القر�ض بالفائدة .على
�أنني �أحتفظ �إزاء بع�ض النقط التي يرى الأ�ستاذ �إباحتها كعمولة ال�صرف وها هو
ملخ�ص جوابه:
«�إين �أكاد �أ�شهدك �أمامي و�أنت تقاطعني قائالً :هل ميكنك ر�سم م�شروع
بنك دون فائدة ح�سبما يفهمها �ساداتنا الكويتيون الأعالم؟ اجلواب عندي
بالتجهيل� ،إذا كان �أغنيا�ؤنا الكويتيون يريدون �إن�شاء بنك ك�سائر البنوك فال
َم ْعدى((( عن الفائدة ،وعليهم �أن يف�سروا الفائدة و�أن يحللوها �أو يحرموها ،و�إذا
�أرادوا �إن�شاء م�ؤ�س�سة تقوم ب�أكرث ما تقوم به امل�صارف من عمليات على �أ�سا�س
�آخر غري الفائدة التي يحددها قانون العر�ض والطلب ،فذلك قد يكون ممك ًنا من
الناحية النظرية ،ول�ست �أقول من ناحية عملية ،لأنه مل ي�سبق جتربة ذلك و�إليك
بع�ض التف�صيل:
طيبا يف �شهادات
(((1فيما يتعلق بالودائع الثابتة ميكن ا�ستثمارها
ً
ا�ستثمارا ً
اال�ستثمار ،وهذه تتكون من حمفظة �أ�سهم خمتلفة وال �شبهة فيها من قريب
�أو بعيد.
(((2الودائع التجارية دون فائدة وهو العرف التجاري.

((( َم ْع َدى :جتاوز.
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(((3خ�صم الكمبيالت :ميكن �أن يتم مقابل �أتعاب و�أجر حت�صيل ،وهذه قد
تعادل �أجر الفائدة ،ولكنها ال تت�أثر بتغيري �سعر الفائدة يف ال�سوق فهي
حالل وال �شبهة فيها �ألبتة.
أي�ضا تتم نظري عمولة وال �شبهة فيها (كذا) �أما
(((4عمليات ال�صرف :وهذه � ً
أي�ضا �سليمة وال حرمة فيها ما مل يكن
عمليات التغطية واملراجحة فهي � ً
فيها �إقرا�ض �صريح بفائدة ،والنوع الأخري ميكن �أن يعالج معاجلة القر�ض
املبا�شر.
(((5خطابات ال�ضمان :ميكن �أن ت�صدر هذه اخلطابات نظري عمولة ثابتة� ،أي ال
تتغري بتغري �سعر الفائدة يف ال�سوق ،وتعترب العمولة مقابل �أتعاب ،وتقت�صر
اخلطابات حينئذ على العمالء الذين لهم �أ�صول م�ضمونة لدى البنك مبا
يوازي هذه الأ�صول ،وحينئذ تكون العملية خالية من كل �شبهة ربوية.
(((6االعتمادات اخلارجية ،وهي تنح�صر يف فتح البنك االعتماد لعميل ،ويقوم
ب�سداد القيمة للدائن الأجنبي  -وعادة تكون نظري ا�سترياد ب�ضاعة ثم
يح�صل البنك من العميل املبلغ بعد �أجل .واملتبع �أن يدفع العميل ما
ي�سمى «باحلد» وهو يرتاوح بني  10باملائة و 90باملائة ح�سب نوع االئتمان
ومركز العميل.
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وظاهر �أن االعتماد يت�ضمن عمليتني :خدمة م�صرفية وهي االت�صال ببنك
الدائن الأجنبي يف اخلارج ،وت�سهيل عملية ا�ستالم وت�سليم الأوراق
و�ضمان حقوق الطرفني املتعاملني ،والعملية الأخرى �أقرا�ض �صريحة،
وجزاء العملية الأوىل عمولة ثابتة �أي �أجر اخلدمة ،وهذا �أمر مقرر يف العرف
امل�صريف وال يعترب ذلك فائدة ب�أية حال وال �شبهة فيه� ،أما جزاء ال�شق
الثاين وهو الإقرا�ض ال�صريح بذلك هو امل�شكلة التي �سنعر�ضها فيما بعد.
(((7التوفري :تدفع امل�صارف عادة فائدة ثابتة على مبالغ التوفري ،وميكن تغيري
ذلك بنف�س الطريقة التي اتبعناها يف معاجلة الودائع الثابتة ،مع تعديل
طفيفَ ،ف ُت�ستثمر �أموال التوفري يف �شهادات اال�ستثمار لأجل حمدد،
أرباحا على
جزءا من توفريه قبل الأجل ،فال ي�ستحق � ً
ف�إذا �سحب املودع ً
ما ي�سحب؛ �إذ ال تتحقق الأرباح �إال بعد الأجل ،ويالحظ �أن �شهادات
أرباحا تختلف باختالف معدل
اال�ستثمار ال تعطي فائدة ،ولكنها تعطي � ً
الربح النا�شئ من الأوراق امل�ستثمرة يف حمفظة البنك ،وقد تكون الأوراق
حملي ًة �أو �أجنبي ًة .والنظرية التي تتبع يف اال�ستثمارات هي توزيع املحفظة
على �أو�سع نطاق ممكن ،وكلما انت�شر التوزيع قل خطر اال�ستثمار ،وهي
نف�س نظرية الت�أمني.
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أخريا القر�ض :وهذا هو يف احلقيقة املع�ضلة التي ي�صعب حلها يف ظل
(((8و� ً
النظام االقت�صادي النقدي احلا�ضر ،بل يتوقف احلل على عقلية و�ضمائر
�إخواننا الكويتيني ،فمثالً:
(�أ) ميكن �إعطاء القر�ض لأجل حمدد نظري «عمولة ثابتة» ،وهي تعادل
طب ًعا �سعر الفائدة ،وهذا هو النظام املتبع يف اململكة ال�سعودية ،وقد
اطم�أنت �ضمائرهم �إىل �أن هذه العمولة هي نظري اخلدمة امل�صرفية
ولي�ست نظري الإقرا�ض ،فهل يا ُترى يقبل الكويتيون هذا التف�سري،
و�إن �شئت هذا املحلل؟
(ب) يرى البع�ض �أن القر�ض قر�ضان :قر�ض ح�سن ،وهو يعطى للفقري
خاليا من كل فائدة .وقر�ض
املُ ْعدم �صاحب احلاجة ،ويجب �أن يكون ً
جتاري ،والفائدة فيه غري ربوية ،لعدم توافر �أركان الربا ،و� َّإن فري ًقا منهم
يعتقد �أن الربا بافرتا�ض انطباقه على القر�ض التجاري يعترب من الإثم
العام الذي ت�ؤاخذ عليه الأمة جمي ًعا دون الفرد؛ لأنه نظام �أقره
ال�سلطان ،وال تقوم امل�صلحة بدونه ،وجلب امل�صلحة هنا �ألزم ،ومقدمة
على دفع ال�ضرر ،فهل يقتنع �إخواننا بهذا التدليل الفقهي؟
(ج) لي�س هنالك بديل للفائدة على املال املقرت�ض �سوى امل�شاركة يف
الربح ،وذلك با�ستثناء ما ذكرناه ،وقد وجدت الكثريين من ال�شباب
ين�صحون باتباع هذا ال�سبيل كحل مل�شكلة الفائدة ،ولكن هل
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امل�شاركة يف الربح من الأعمال امل�صرفية؟ من ناحية فنية مينع على
البنوك القيام ب�أعمال جتارية؛ وذلك كما ال يخفى ل�ضمان حقوق
املودعني .ولأن طبيعة عمل البنوك تتنافى واملناف�سة التجارية ،والذي
يرونه هو تخ�صي�ص جزء من ر�أ�س املال لإقرا�ض العمالء� ،شرط
�أن يح�صلوا على ح�صة الأرباح الناجمة من العملية التي يقرت�ض
ال�شخ�ص على ح�سابها ،ووا�ضح �أن هذا �أمر معقد وع�سري للغاية ،قد
يقرت�ض �أحد رجال الأعمال لفرتة ق�صرية ل�سداد م�صروفات عامة
يف عدة م�شروعات �أو ملقابلة عجز طارئ �أو لتغطية خ�سارة يف عملية
بالذات ،هنا جند �صعوبة هائلة يف غر�ض تخ�صي�ص القر�ض ،وبالتايل
يف حتديد ما يقابله من ح�صة الأرباح ،هذا �إذا قبلنا مبد�أ حتمل البنك
للخ�سارة ،ويخيل �إ َّيل أ� َّنه بفر�ض حل لهذا املُ ْ�شكل امل�ستع�صي ف� َّإن
�إيجاد �صندوق للم�ساهمة امل�ؤقتة� ،أي لأجل حمدد ق�صري �أو حتى
متو�سط يخرج بنا �إىل م�ؤ�س�سات اال�ستثمار ،وحينئذ نخرج عن
مو�ضوع البنك التجاري ،حتى ما ي�سمى ببنك الأعمال لأن البنوك
الأخرية تقوم بن�شاطها على �أ�سا�س �سعر فائدة ثابت مقطوع بالن�سبة
لقر�ض حمدد لأجل ق�صري �أو متو�سط.وبعبارة �أخرى ف� َّإن امل�ساهمة يف
الربح  -وهو كما ال يخفى نظري املخاطرة  -يتعار�ض مع تعريف كلمة
خ�صو�صا �إذا �أخذنا
«بنك» وي�صطدم بتكوينها الفني املتعارف عليه،
ً
بالفكرة االقت�صادية التي حتلل نتائج املكافلة �إىل عنا�صره املختلفة.
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الر ْيع(((.
فالطبيعة «مبا يف ذلك املواد الأقلية �إلخ» جزا�ؤها َّ
والعمل «مبا يف ذلك املوظفون» جزا�ؤه الأجر.
ور�أ�س املال «املقرت�ض وغري املقرت�ض» جزا�ؤه الفائدة.
واملخاطرة «وهي عملية املكافل» جزا�ؤها الربح.
لهذا �أعتقد �أن عملية امل�شاركة يف الأرباح بهذه ال�صورة غري ممكنة
ولي�ست عملية.
(د) وحتى نخرج من هذا احلرج من ناحية فنية «ول�ست �أقول عملية»
�أت�ساءل :هل ميكن تطبيق املبد�أ التعاوين؟ وبعبارة �أخرى هل تتوقع
�أن ي�ساهم عدد كبري يف البنك �إذا قام فع ًال على �أ�سا�س التعامل بغري
نفيا فال �ضرورة للبحث .و�إذا كان �إيجابًا ففي
فائدة؟ �إذا كان اجلواب ً
هذه احلالة تتكون «م�ؤ�س�سة التحويل» وت�صدر �شهادات ا�ستثمار ال
ميلكها �إال امل�ساهمون يف البنك ،ف�إذا احتاج �أحدهم �إىل قر�ض «غري
القر�ض احل�سن طب ًعا» في�سمح له به «ح�سب معامل خا�ص» �أي يكون
منا�سبا ملا يحمل من �أ�سهم «ثالثة �أو خم�سة �أ�ضعاف ،وب�شروط
القر�ض ً
خا�صة» وتتوىل امل�ؤ�س�سة عملية التمويل عن طريق البنك طب ًعا ،وذلك
جدا ،هي
بعد �إيداع الأ�سهم وال�ضمانات يف البنك ونظري عمولة قليلة ًّ
نفقات اخلدمات امل�صرفية احلقيقية .ثم يح�سب بعد ذلك معدل الربح
العام وهو تقديري� ،إذ ال �أعتقد �أن هناك �إح�صاءات دقيقة يف الكويت
الريع :النماء والزيادة.
((( َّ
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ت�ساعدنا على هذا احل�ساب .ويدفع املقرت�ض هذا املبلغ الذي اقرت�ضه،
وطبيعي قد يكت�سب معد ًال �أكرب يف هذه ال�صفة بالذات .ولكن العربة
هنا «باملعدالت»؛ �إذ املفرو�ض � َّأن العميل يك�سب عمولة  -و�إال ف�إنه ال
يعمل  -وهو يقرت�ض من البنك كلما احتاج �إىل املال.
على �أن هذا الربح الذي �سيدفعه �إىل البنك �سيعود عليه مرة �أخرى
يف �صورتني :الأوىل باعتباره حام ًال ل�شهادة ا�ستثمار يف امل�ؤ�س�سة،
م�ساهما يف البنك.
والثانية باعتباره
ً
هذه ال�صورة هي نف�س ال�صورة التعاونية ،ولكنها من�صبة على التمويل
فح�سب .و�أعتقد �أنها عملية ناجحة �إذا �أتيح للبنك م�ساهمون كثريون .و�إذا مل
يطمع امل�ؤ�س�سون يف احل�صول على مكا�سب كبرية لأنف�سهم دون امل�ساهمني� .إذ
الواقع �أن �أغلب الأغنياء قد ال يحتاجون �إىل قرو�ض من امل�ؤ�س�سة ،ولكن �إذا كانوا
حري�صني على الإ�سالم ،فليعلموا �أن الإ�سالم دين ت�ضامن وتكافل واجتماع
�سليم ،ولي�س معنى هذا �أنهم �سي�ضحون �أدنى ت�ضحية ،ولكن �سيك�سبون قط ًعا
ولكن يف جمتمع تعاوين.
وال �شك � َّأن هذه الطريقة �صعبة ،و�ستكون معقدة بع�ض ال�شيء يف التنفيذ
عند ح�ساب املعدالت ،ولكن هل هناك �شيء �سهل �أف�ضل من هذا؟
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يتجلى من هذا اجلواب الذي خل�صناه مقدار ال�صعوبة التي تكتنف �إن�شاء
م�صرف حر من غري ربا ،ولذلك �آثرنا نحن الن�صح بت�أميم ال�صريفة �أو ًال ،ثم بو�ضع
الأنظمة التي يتوقف عليها �سري م�صرف القر�ض احل�سن ،وعلى كل ،فاملهم هو �أن
تعزم الدولة على �إلغاء هذا الداء الوبيل الذي هو الربا من النظام االقت�صادي
أي�ضا
املغربي ،ومتى عزمت على ذلك فينكب اخلرباء من بنيها ومن الأجانب � ً
على درا�سة الو�سائل التي حتقق لها ما تريد.
�أما ت�أويل الربا على �أنه �أ�ضعاف م�ضاعفة �أو غري ذلك من التمحالت التي
قال بها بع�ض العلماء املعا�صرين ،ف�إمنا هي حماولة لتربير �أقبح مظهر من مظاهر
النظام االقت�صادي .وال يقبل الإ�سالم الر�أ�سمالية الربوية بوجه من الوجوه؛
لأن �أحكامه وا�ضحة �صريحة ال تقبل الت�أويل وال التخ�صي�ص ،وال يلحقها تطور
�أو تغيري ،لأنها من عند اهلل العلي الأعلى ،وما علينا �إال �أن جنتهد يف جزئيات
�أحكامها وو�سائل تطبيق قاعدتها الكلية على تلكم اجلزئيات.
ف�إذا كان البد من الإبقاء على النظام الر�أ�سمايل الربوي اال�ستعماري
اقت�صاديا غري �إ�سالمي،
ينبغي �أن نعرتف باحلقيقة املرة ،وهي �أننا نختار نظا ًما
ًّ
وبذلك �سيكون الأمر فينا �إىل احلكم ال�شرعي الذي يعترب كل حكومة ال تطبق
�أحكام ال�شرع من امل�سلمني منحرفة ،تنطبق عليها الأحكام التي اتخذها �أبو بكر
ال�صديق يف مانعي الزكاة ،وبذلك فت�صبح البالد امل�سلمة املتعاملة بالربا يف حكم
دار احلرب ،يذنب امل�سلمون كلهم ب�إقرارها على ما هي عليه ،وال يجوز لها املقام
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بها مع ال�سكوت على ما ترتكبه ،ولكن �إذا �أقاموا فلهم �أن يتعاملوا مبا يتعامل به
�أهلها ،وهم مذنبون يف حلظة من مقامهم و�سكوتهم ،ولن تزول عنهم �آثار الذنب
�إال بعد التوبة وا�ستنكار ما هم فيه ،ثم حمل الدولة على تغيريه و�إحالل النظام
الإ�سالمي حمله ،هذه �أحكام الإ�سالم ،ومن يبتغ غري الإ�سالم دي ًنا فلن يقبل منه
وهو يف الآخرة من اخلا�سرين.
ال�ضمان

ومن ال�صعوبات التي ي�ضعونها يف طريق العودة �إىل ال�شريعة �أنظمة الت�أمني
�أو ال�ضمان �أي ما ي�سمى يف العرف بال�سيكورته� ،إذ هي من العقود التي تختلف
فيها �آراء الفقهاء املعا�صرين والتي يرى فيها ورثة الأنظمة اال�ستعمارية عقبة ال
�سبيل �إىل التخلي عنها� ،أو وجود حل لها داخل النظام ال�شرعي.
لقد َّعرف رجال القانون ال�ضمان ب�أنه:
«عقد بني طرفني �أحدهما ي�سمى امل�ؤ ِّمن والثاين امل�ؤ َّمن له يلتزم فيه امل�ؤ ِّمن
مرتبا �أو �أي عو�ض مايل �آخر
ب�أن ي�ؤدي �إىل امل�ؤ َّمن مل�صلحته مبل ًغا من املال �أو �إيرا ًدا ً
يف حالة وقوع حادث �أو حتقق خطر مبني يف العقد ،وذلك يف مقابل ق�سط �أو �أية
دفعة مالية �أخرى ي�ؤديها امل�ؤ َّمن له �إىل امل ؤ� ِّمن».
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وهذا العقد ال يقوم به اليوم عادة فرد نحو فرد ،و�إمنا تنظمه �شركات م�ساهمة
كبرية ي ؤ� ِّمن عندها عدد كبري من املت�آمنني؛ فيتجمع من �أق�ساط الت�أمني مبالغ
�ضخمة ُت�ؤدى منها التعوي�ضات التي ترتتب عليها عند نزول حادث م�ؤمن عليه
عندها ،وحتتفظ بر�أ�س املال وت�أخذ الربح ال�صايف من بني ما حت�صل عليه من �أق�ساط
الت�أمني الذي يبقى بعد دفع التعوي�ضات.
ومبا � َّأن هذا العقد بهذه ال�صورة مل يكن موجو ًدا يف الع�صور ال�سالفة ،و�إمنا
حدث لأول مرة يف القرن الرابع ع�شر امليالدي ،ومل يعرف يف البالد الإ�سالمية
�إال منذ القرن الثالث ع�شر الهجري ،فقد اختلف فيه الفقهاء منذ ذلك اليوم،
و�أفتى ابن عابدين الذي هو من كبار علماء الأحناف بتحرميه ملا فيه من ال�ضرر
قائالً« :والذي يظهر يل �أنه ال يحل للتاجر �أخذ بدل الهالك من ماله لأن فيه
التزام ما ال يلزم».
ومبثل هذا �أفتى العالمة ال�شيخ بخيت املطيعي احلنفي مفتي الديار امل�صرية
الذي �ألف ر�سالة يف املو�ضوع طبعت �سنة 1324هـ ،مبي ًنا �أن �ضمان ال�شرع
يكون ب�أحد طريقني �إما بطريق الكفالة و�إما بطريق التعدي �أو الإتالف ،و� َّأن عقد
ال�سيكورتاه ال تنطبق عليه �شرائط الكفالة ،كما �أن هالك املال امل�ؤمن عليه ال
بتعد من �شركة الت�أمني ،فال جمال لإيجاب ال�ضمان عليها �إذا هلك املال
يكون ٍّ
امل�ؤمن عليه لعدم توافر �أ�سباب ال�ضمان �شر ًعا ،ثم قرر �أنه عقد فا�سد فيه التزام من
�شركة الت�أمني �أو ال�شخ�ص امل�ؤمن الأجنبي مبا ال يلزمهما �شر ًعا.
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و�أفتى ال�سيد �أحمد طه ال�سنو�سي ،وال�سيد يو�سف مو�سى بجواز عقد
تبادليا �أو
الت�أمني ولزومه ،على �أنه من باب التعاون يف اخلري� ،سواء كان �ضمانًا ًّ
حكوميا �أو عق ًدا مع �شركة ت�أمني ،و�أفتى مبثل ذلك من املغاربة حممد احلجوي،
ًّ
و�شايعهم يف القول باجلواز �صديقنا العالمة اجلليل ال�شيخ م�صطفى الزرقا ،وحتم�س
لذلك حتى �ألف فيه ر�سالة �سماها «عقد الت�أمني ،وموقف ال�شريعة الإ�سالمية
منه» وكان يف الأ�صل حما�ضرة �ألقاها يف م�ؤمتر �أ�سبوع الفقه الإ�سالمي الذي �أقيم
يف دم�شق يف  6 - 1من ني�سان 1961م .وقد �شرح �سيادته �أن الأ�س�س الفنية
للت�أمني ت�ستند كلها �إىل حمور واحد وتدور عليه ،هو حتقيق الت�ضامن بني جماعة
من النا�س تتهددها خماطر واحدة ،حتى لقد «و�صف الت�أمني» ح ًّقا ب�أنه هو «فن
الت�ضامن» وهذا يقت�ضي ثالثة �أمور :هي  )1تعاون امل�ست�أمنني )2 ،املقا�صة بني
املخاطر  )3 ،اال�ستعانة بالإح�صاء املنظم.
وهذا التعاون تختلف درجة ظهوره بح�سب �شكل الت�أمني ،ذلك �أن للت�أمني
�شكلني �أ�سا�سيني هما:
 الت�أمني املتبادل
 والت�أمني لقاء ق�سط حمدد A. à prime
Assurance mutuelle

(((1فالت�أمني املتبادل يقوم به �أ�شخا�ص يتعر�ضون لنوع من املخاطر عن طريق
اكتتابهم مببالغ نقدية لي�ؤدي منها التعوي�ض لأي مكتتب منهم عند ما يقع
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غالبا.
عليه اخلطر امل�ؤمن منه ،ف�إن مل تف الأق�ساط املجبية زيدت اجلباية ً
و�إن زاد منها �شيء بعد �أداء التعوي�ضات �أعيد �إىل املكتتبني �أو جعل ر�صي ًدا
للم�ستقبل.
((�(2أما الت�أمني لقاء ق�سط حمدد (وهو �شائع) فيوجد فيه معنى املعاو�ضة وعر�ض
الربح �إىل جانب التعاون املتحقق فيه.
والذين قالوا بتحرمي هذا العقد يرون �أن الت�أمني �ضرب من املغامرة� ،أو �أ َّنه
حتديا للقدر الإالهي ،و�أنه ينطوي على غرر وعقود
من قبيل الرهان� ،أو �أن فيه ً
الغرر ممنوعة يف الإ�سالم ،كما �أنه ينطوي على جهالة؛ لأن الأق�ساط التي يدفعها
امل�ست�أمن على حياته مث ًال �إىل حني وفاته ال يعرف كم �سيبلغ ،واجلهالة متنع �صحة
العقد �شر ًعا ،و� َّإن �شركة الت�أمني ت�ستثمر احتياطي �أموالها بطريق الربا ،وامل�ست�أمن
حيا بعد انق�ضاء املدة املحددة بالعقد ي�سرتد
يف ال�ضمان على احلياة �إذا بقي ًّ
الأق�ساط التي دفعها مع فائدتها ،وهذا حرام �شر ًعا.
والذين قالوا باجلواز  -قا�سوه على عقد املواالة ،و�ضمان خطر الطريق
عند احلنفية ،وقاعدة االلتزامات والوعد امللزم عند املالكية .ونظام العواقل يف
الإ�سالم .وال نحب �أن نطيل ب�شرح وجوه القيا�س التي ر�أوها لأن مراجعة هذه
الف�صول ممكنة يف كتب الفقه املختلفة ،كما �أن طريقة ا�ستخراج القيا�س منها ميكن
الرجوع فيه لر�سالة الأ�ستاذ الزرقا منذ ال�صفحة  50وما بعدها.
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والواقع �أن تلك القيا�سات ال تتم لوجود فوارق بني املقي�س واملقي�س عليه.
فعقد املواالة عقد ت�ضامني فيه نوع من الت�آخي املبني على التطوع .ومع
ذلك فقد اختلف الفقهاء يف ا�ستمرار جوازه �أو �أنه ن�سخ بنظام املرياث.
و�أما القيا�س على �ضمان خطر الطريق فهو ف�ضول من امللتزم دون عو�ض
على ذلك ،وبينه وبني عقود الت�أمني احلديثة فرق مينع من القيا�س عليه كما ف�صل
ذلك ابن عابدين.
و�أما قاعدة االلتزامات والوعد امللزم عند املالكية فهو مبني على العدة
أجرا بخالف الت�أمني.
املختلف يف وجوب الوفاء بها وال يتناول الواعد عليها � ً
و�أما نظام العواقل فهو مبني على اال�ستعانة بالعاقلة يف منع املجرم خط�أ من
ارتكاب جرميته ،وهم يتحملون باعتبار امل�س�ؤولية التق�صريية.
وقد رد الأ�ستاذ �أبو زهرة على ال�شيخ الزرقا والذين قالوا ب�إباحة عقود
الت�أمني مطل ًقا ،مبي ًنا:
((َّ �(1أن الت�أمني التعاوين واالجتماعي حالل ال �شبهة فيه.
(((2عدم جواز الت�أمني غري التعاوين للأ�سباب الآتية:
قمارا �أو �شبهة قمار على الأقل.
�أو ًال :لأن فيه ً
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غررا والغرر ال ت�صح معه العقود.
ً
ثانيا :لأن فيه ً
ثالثًاَّ � :أن فيه ربًا �إذ ُتعطى فيه الفائدة ،وفيه ربا من جهة �أخرى ،وهو �أ َّنه يعطي
القليل من النقود وي�أخذ الكثري.
راب ًعا� :أ َّنه عقد �صرف ،لأنه �إعطاء نقود يف �سبيل نيل نقود يف امل�ستقبل،
وعقد ال�صرف ال ي�صح �إال بالقب�ض.
خام�سا :لأنه ال توجد �ضرورة اقت�صادية توجبه.
ً
تلكم هي خال�صة الأبحاث التي قام بها الفقهاء املعا�صرون يف ق�ضية
تعاونيا فيباح وبني ما لي�س
الت�أمني املبيح منه واملحرم ،واملف�صل بني ما كان ت�أمي ًنا ًّ
بتعاوين فيمنع.
كثريا الطريقة التي واجه بها ال�سادة الفقهاء � -أثابهم
و�أقول �إنني ا�ستغربت ً
اهلل  -هذا املو�ضوع ،ك�أن ال�ضمان عقد مل ت�سبق �إليه �إ�شارة يف الفقه الإ�سالمي
باملرة ،وال وجود له يف احلديث النبوي ،مع �أن الواقع بعك�س ذلك �إذ ال�ضمان
عقد مباح ب�شروطه التي ال تتوفر يف عقود �شركات الت�أمني ،والقاعدة ال�شرعية
الأ�سا�سية يف ال�ضمان هي �أنه ال يكون لغري اهلل� ،أي يجب �أن يقع بدون مقابل� ،إذ
هو �إحدى امل�سائل الثالث التي ال ي�صح �أن ي�ؤخذ مقابل عليها ،وهي:
 ال�ضمان �أو احلمالة.
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 القر�ض.
 رفق اجلاه.

فالفقه الإ�سالمي ال مينع من قيام الت�أمني ب�سائر �أنواعه ،ولكن ب�شرط �أن
عو�ضا للم�ؤمن ،و�إمنا يكون عن طريق التطوع ،ولذلك ي�صح �أن
ال يدفع امل�ؤمن له ً
يكون داخ ًال يف ال�ضمان اجلماعي التي تقوم به الدولة من مواردها التي حتجز
لأجل ال�ضمان اجلماعي.
�أما �صندوق الت�أمني الذي ينظمه جماعة ت�ستفيد منه على ال�سواء فهو ال
يدخل يف عرف الفقه الإ�سالمي يف م�سائل الت�أمني ،و�إمنا يعترب ح ًّقا تعاونًا بني
جماعة من النا�س يكتتبون مبقادير متحدة �أو خمتلفة ،ويح�صلون على معاونات
عند احلاجة من نزول �ضرر �أو قيام �شيخوخة.
وي�صح عقد �شركة ت�أمني بني �شريكني �إذا كانا يقومان بعمل واحد يف
ال�شركة ويدفعان �أق�ساطًا متحدة يف ال�شركة ،وي�أخذ كل منهما بقدر ما ي�أخذ
�صاحبه عند احلاجة.
وقيا�سا عليها املركبات الربية واجلوية  -يعترب
كما � َّأن �صاحب ال�سفينة ً -
عند احلنفية �ضام ًنا ممن َيكْ ترَ ي((( مركبته �أو مقع ًدا فيها.
((( يكرتيُ :ي�ؤَ ِّجر.
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ومن االلتزامات ما �إذا وقعت فتنة وحروب بني قريتني مث ًال فخاف كل
منهما على �أنف�سهم و�أموالهم فت�ضامنوا فيما بينهم على �أن ما ت�أخذه �إحدى
القريتني للأخرى ي�ؤديه �أهلها ملا رجوه يف ذلك من التوطني� ،صح ذلك ولزم � ْإن
مل يكونوا مكرهني عليه ،كما بني الربزيل ،ونقله �شراح التحفة وغريها.
و�إذن فتويل فرد �أو �شركة �أمر الت�أمني على الطريقة اجلارية الآن ال مربر
له يف الإ�سالم ،لأنه يعترب من قبل ال�ضمان باملقابل وهو يف نظر الإ�سالم �شبيه
بالربا؛ لأنه ا�ستغالل للم�ست�أمنني ،و�أخذ مقابل على ال�سالمة من غري �أي عمل
عليها وال قدرة على حتقيقها ،وعقد على غرر فيما يلزم امل�ؤمن من الأداء لأنه ال
يعرف مقدار اخل�سارة املمكن ح�صولها .وال �شك �أن �شركات الت�أمني من مظاهر
الر�أ�سمالية التي تخلق الرثوة من غري م�صادرها الطبيعية.
ٍ
وحينئذ فيجوز �أخذ نتيجة على �أنه
ويبقى بعد ذلك ت�أميم الدولة لل�ضمان،
من قبل ال�ضمان االجتماعي ب�شرط �أن ال تدخل فيه معامالت ربوية تخرج به
عن �إطار قيام الدولة بواجبها نحو املواطنني ،بناء على قول النبي « :من ترك
دي ًنا �أو �ضيا ًعا ف�إيل وعلي».
وكذلك يجوز �أن تتوىل �شركة القطار �أو ال�سيارات �أو الطيارات �أو البواخر
�أو الربيد �ضمان الركاب و�سلعهم على �أن ذلك من جملة العقد الأ�سا�سي للنقل،
لأن هذا ال�ضمان واجب عليها على ما م�ضى عليه احلنفية.
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وي�صح ملن ي�شرتكون يف �شراء �سلع واحدة مت�ضامنني� ،أن ي�ضمن كل واحد
منهما الآخر يف خ�صو�ص تلك ال�سلع امل�شرتكة بينهم ،دون �أن ي�أخذ �أحد منهم
تعوي�ضا على �ضمانه.
ً
�أما �صندوق التعاون الذي ت�ؤ�س�سه جماعات املوظفني �أو النقالني يكتتبون
فيه مببالغ من املال ل�سد احلاجة التي يقع فيها الواحد منهم �أو ل�ضمان راتب يف �أثناء
تقاعده� ،أو �صيانة �أوالده عند عجزه �أو موته ،فهي من قبيل التعاون الذي حث عليه
ال�شارع وانتدب �إليه ،وال تعترب من قبيل ال�ضمان ،و�إمنا هي من قبيل االحتياط ،و�إن
جرت العادة بت�سميتها ب�صناديق الت�أمني ،وعليه فهي مباحة ومندوب �إليها.
وبهذه الأنظمة التي ذكرت ت�أميم الدولة لل�ضمان ،وت�أ�سي�س ال�صناديق
التعاونية ،و�إلزام �شركات النقل الربي والبحري واجلوي ب�ضمان ما ينقلونه ،تزول
�صعوبة التوافق بني �أنظمة الت�أمني وبني مقت�ضيات ال�شريعة الإ�سالمية.
كما � َّأن تطوع �أي �أحد �أو جماعة ب�ضمان النا�س جائز ولو يف املجهول ،وهذا
باب من �أبواب الوقف ميكن للدولة �أن ت�شجعه وت�شرف على تنمية مدخوالته.
واحلق �أنه ال حمل لإعطاء �شركات الت�أمني ا�ستغالل �أعظم مرفق من
مرافق الع�صر احلديث ،و�إثراء مالكيها على ظهر املحتاطني من كوارث الدهر
و�أحداث الزمان ،ولي�س من ال�ضروري �أن تكون ال�شركات هي املهيمنة على عقود
الت�أمينات ،ومل يعقم الفكر الب�شري عن ابتكار �أح�سن ال�سبل ل�ضمان و�سائل
جديدة ملا يحتاج �إليه النا�س من عون وم�ساعدة.
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احلــدود

ومن الأبواب ال�شرعية التي يق�شعر لها �أن�صار القوانني الأجنبية ووارثوا
القوامة على الأنظمة الأجنبية �أبواب احلدود والق�صا�ص ،ف�إذا قلت لهم �أقيموا
ال�شريعة قالوا� :أتريد منا �أن نقطع يد ال�سارق ونرجم الزاين؟ متجاهلني قول اهلل
تعاىل ﮋﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﮊ [الن�ساء.]65 /
� َّإن ال�شريعة الإ�سالمية �أخف الت�شريعات الإن�سانية يف ميدان اجلرمية ،وقد
امتازت مبميزات نذكر منها:
� َّإن عدد �أنواع العقوبات فيها قليل ،فهي ال تخرج عن عقوبات بدنية ،اتفق
عليها كل الفقهاء ،و�أعني بها الق�صا�ص يف القتل العمد �أو يف �إ�صابة ع�ضو من
�أع�ضاء ج�سم املجني عليه عم ًدا ومن غري حق ،ثم عقوبة ال�سرقة ،بقطع اليد� ،إذا
مل يكن هنالك �سبب �شرعي ،كح�صول اجلوع وعدم وجود و�سيلة احلياة ،وعقوبة
املحاربة �أي قطاع الطريق بو�سائل احلرب والعنف وعقوبة القذف بالزنا ،وعقوبة
وال�سكر ،وفيما عدا ما ذكر عقوبة التعزير.
الزنا ُّ
و�إىل جانب هذا ثم تعوي�ضات مالية كالدية يف القتل اخلط�أ �أو عند العفو عن
الق�صا�ص ،ويف الكفارات املالية ويف �ضمان �صيد احلرام ونباته ويف �ضمان تلف
املغ�صوب.
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وهنالك عقوبات �أدبية كرد �شهادة الفا�سق و�شهادة القاذف بعد ثبوت
التهمة عليه.
وقد اخت�ص ال�شارع بتقدير العقوبات ،ومل يعط لأحد حق القيا�س عليها
وجماوزتها �إىل غريها ،فكل عقوبة قررها ال�شارع ال تتعدى حملها وال ميكن �أن
يحكم القا�ضي بعقوبة القذف مث ًال يف عقوبة ال�سرقة �أو العك�س.
وقد و�ضع ال�شارع قواعد ينعدم معها وجوب تطبيق العقوبات املذكورة
يف حمالها :ومن �أهم هذه القواعد درء احلدود بال�شبهات فقد قال « :ادر�أوا
خمرج فخلُّوا �سبيله ،ف� َّإن الإمام �إن
احلدو َد عن امل�سلمني ما ا�ستطعتم ،ف�إن كان له ٌ
خري من �أن يخطئ يف العقوبة».
يخطئ يف العفو ٌ
منح�صرا
ومنها قاعدة الت�ضييق يف �إثبات اجلرائم وذلك بجعل ثبوت اجلرمية
ً
يف �أمرين ،الإقرار من غري �ضغط وال �إكراه ،وثبوت ال�شهادة بن�صابها ال�شرعي؛
ولهذا ر�أى جمع من العلماء عدم �إثبات اجلرائم باالعتماد على القرائن؛ لأن
راجما �أح ًدا بغري ِّبينة لرجمت فالنة» رواه ابن ماجة،
النبي قال «لو كنت ً
الريبة يف منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها.
وذلك لأنه ظهر منها ِّ
ومن ذلك دفع اجلرمية قبل التحقيق فيها ،قال �أن�س فيما رواه البخاري
وم�سلم« :كنت عند النبي .فجاء رجل ،فقال يا ر�سول اهلل� :إين �أ�صبت
علي ،ومل ي�س�أله .قال :وح�ضرت ال�صالة و�صلى النبي  فقال:
ًّ
حدا ف�أقمه ّ

265

دوين َّ
ال�شري َعة
َت ُ

265

حدا ،ف�أقم َّيف كتاب اهلل ،فقال� :ألي�س قد �صليت معنا،
يا ر�سول اهلل �إين �أ�صبت ًّ
قال :ف� َّإن اهلل غفر لك ذنبك �أو حدك».
ومعنى هذا �أن من �أقر بذنب ومل يف�صل ذنبه ال يحد عليه وال يطالبه
احلاكم بتف�سري ما ارتكبه.
ومنها ما قاله جمع من الفقهاء من � َّأن من املبادئ الإ�سالمية �إ�سقاط
العقوبة بالتوبة �إذا كان ذلك قبل �أن تنفذ العقوبة يف املتهم ،قال الفخر الرازي يف
تف�سري قوله :ﮋﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﮊ [املائدة.]39 /
�إذا تاب ال�سارق قبل القطع تاب اهلل عليه وهل ي�سقط عنه احلد؟ قال بع�ض
العلماء التابعني ي�سقط عنه احلد؛ ل َّأن ذكر الغفور الرحيم يف �آخر الآية يدل على
�سقوط العقوبة عنه والعقوبة املذكورة يف هذه الآية هي احلد ،فظاهر الآية يقت�ضي
�سقوطها ،وقال اجلمهور ال ي�سقط عنه احلد.
ونقل �أبو بكر بن العربي يف الأحكام عن بع�ض ال�شافعية �أن التوبة ت�سقط
حقوق اهلل وحدوده وعزوه �إىل ال�شافعي قو ً
ال .وتعلقوا بقول اهلل تعاىل :ﮋﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮊ [املائدة،]34/
وذلك ا�ستثناء من الوجوب؛ فوجب حمل احلدود عليه.

266

دفاعٌ عن ال�شريعة
266

أي�ضا �أن �أبا حنيفة يرى �أن ال يجمع بني قطع يد ال�سارق
ونقل ابن العربي � ً
وتغرميه ما �سرق ،و�أ َّنه �إذا ِّغُرم ما �سرقه دفع ذلك عنه العقوبة التي جاء بها الن�ص
يف هذا ال�ش�أن ،ويعاقب ب�أي لون من �ألوان التعزير ،ويرى بع�ضهم � َّأن التوبة م�سقطة
حلق اهلل تعاىل.
فلننظر بعدها يف اجلرائم التي يقيم ال�شارع عليها احلد �أو الق�صا�ص.
(((1القتل العمد :واحلكم بالق�صا�ص فيه موجود يف جميع الأنظمة والقوانني
ال�شرعية ،وقد جعل ال�شارع ذلك لويل القتيل وحث على العفو والر�ضا
بالدية ،ثم يبقى بعد ذلك لويل الأمر حق التعزير �أو العفو �إن اقت�ضت
ِّ
امل�صلحة ذلك ،و�إذن فلي�س هناك ما يدعو �إىل ا�ست�صعاب احلكم الإ�سالمي
يف هذه اجلرمية.
(((2قطع يد ال�سارق :والأن�سب �أن ن�أخذ مبذهب �أبي حنيفة باالكتفاء بتغرمي
ال�سارق وعدم اجلمع بني ذلك وبني القطع ،ثم �أخذ ال�سارق بالتعزير �إذا
مل تكن َّثم �شبهة كاملجاعة ونحوها.
((ُّ �(3أي مانع من اتباع حكم ال�شارع يف القذف؟ ولكن ال�شارع ال يعرتف ب�أي
حد ملا ي�سمى بالقذف اليوم ،إ� َّنه قذف خا�ص بالزنا للرجل �أو للمر�أة.
((�(4إذا ثبت ال�سكر ومل تكن َث َّم �شبهة فال مانع من تطبيق العقوبة الإ�سالمية ،و�إمنا
يجب � ْأن يطبق ا َجللْد مبح�ضر الطبيب وب�أ�سلوب ال ي�ضر باملجلود ،ف�إذا تاب بعد
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ذلك فال حمل لت�سجيل اجلرمية عليه ،وال لأخذه بها يف دفرت �شخ�صيته ،على
�أنه �إذا تاب قبل �أن يقام عليه حد ال�سكر� ،أمكن االنتقال �إىل التعزير تب ًعا ملا
ن�سبه ال�شافعية لل�شافعي قو ًال كما نقلناه عن �أبي بكر بن العربي.
((�(5أما قطع الطريق فهي م�س�ألة راجعة لأمن الدولة ،و�إذا تاب �أ�صحابها قبل
�أن تقدر عليهم الدولة فال حمل لإقامة احلد عليهم ،و�إمنا ينتقل �إىل العفو �أو
ق�سرا ُفي َعاقبون بالقتل �أو بعقوبة تعزيرية دونه.
التعزير ،و�أما �إذا �أخذوا ً
(((6والداهية الكربى يف الإ�سالم هي عقوبة الزنا ،وهي الرجم بالن�سبة
للمح�صن يف الن�ساء والرجال واجللد بالن�سبة لغري املح�صن.
وهنا يجب �أن نطبق القاعدة التي تقول بدرء احلدود بال�شبهات.
ففي ع�صر يباح فيه التربج للن�ساء بكيفية خارقة ،ويت�سنى اختالء اجلن�سني
يف جميع املنا�سبات ،ينبغي �أن يراعى يف حق الرجل املغريات التي تعرت�ضه.
هذا �إذا كان ثبوت اجلرمية ب�إقراره ،ف�إذا كان بغري ذلك فال �سبيل �إىل �إثباته؛ لأنه
�إن كان ب�أربعة �شهود على الطريقة املقررة يف الفقه ،ف� َّإن ف�ساد الزمان يجعلنا ن�ؤمن
ب�إمكان تواط�ؤ �أربعة من النا�س لإذاية خام�س و�إقامة احلد عليه ،وهذا ما ي�شعر به
كل واحد ،وتلك �شبهة كبرية يدر�أ بها احلد.
فال يبقى �إذن �إمكان لثبوت الزنا بطرق الإثبات ال�شرعي ،وينتقل الأمر �إىل
التعزير على الف�ساد ح�سبما يراه الإمام.
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وعقوبة التعزير مرتوكة من ال�شارع للإمام ،فهو الذي يحدد التعازير مبا يراه
م�صلحة لكل جرمية ،وقد جرت العادة � ْأن تنيب الأئمة عنهم يف ذلك هيئات
الت�شريع التي تقدر لكل جرمية �أو جنحة العقوبات التي تبقي للقا�ضي ال�سلطة
التقديرية يف اختيار ما قدر منها بح�سب ظروف اجلرمية وال�شخ�ص املجرم ،وهذا
هو مناط قانون العقوبات.
فتدوين قانون العقوبات يتفق مع ال�شريعة الإ�سالمية ممكن يف جو
االعتبارات التي �أ�شرنا �إليها دون � ْأن نحتاج لتعطيل حد من حدود اهلل �أو التخلي
عن ق�صا�ص �أراده ال�شارع ،ودون �أن جند �أية �صعوبة يف التطبيق ويف قبول النا�س
للأحكام التي يعاقب املذنبون منهم بها.
بل �إن هذا القانون �سيكون ال حمالة �أخف وط�أة من قانون العقوبات
املطبق يف كثري من البالد الإ�سالمية ويف بالدنا على اخل�صو�ص ،فقد �أ�صبحت
هذه املدونات والأحكام التي ي�صدرها الق�ضاة مبقت�ضاها زجرية ،تتنافى مع روح
ال�شريعة ال�سمحة ومع ما ينبغي �أن يعترب عليه املجرم ك�إن�سان منحرف �أجدر
بال�صالح والرحمة منه بالزجر والإيالم.
ﮋﯭﯮﯯﯰﯱﮊ [البقرة.]229 /
ﮋﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﮊ [الطالق.]1 /
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منذ �أن �أنزل اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي ﮋﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼ ﯽﮊ [التوبة،]122 /
وامل�سلمون منكبون على درا�سة ال�شريعة والتفهم لأ�سرارها ،وحفظ �أ�صولها
وا�ستنباط �أحكامها ،حتى كان من املاهرين فيها مئات الآالف من الرجال
والن�ساء الذين تكونت بهم هذه الرثوة الفقهية التي ال مثيل لها يف ح�ضارة من
احل�ضارات ،وحتى ن�ش�أت بجانبها وخلدمتها جميع العلوم الإن�سانية والطبيعية
والريا�ضية واملنطقية والفل�سفية.
وقد �أ�سهم املغرب بالق�سط الأوفر يف هذا امليدان ،فكانت م�ساجده ومعاهده
وال �سيما جامع القرويني حمط �أنظار الطالب واملتفقهني ،وم�صدر الإ�شعاع الديني
والعلمي جلميع بقاع الأر�ض وقد �أجمع الباحثون على �أن املغاربة مل ينبغوا يف
فن ما نبغوا يف الفقه و�أحكامه ،الأمر الذي يبني مقدار مت�سكهم بالفكر الإ�سالمي
الذي مل يلحقه تغيري وال �أ�صابته �شوائب �أجنبية.
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ولقد �أدركنا ونحن طالب بجامعة القرويني العامرة نخبة كبرية من علماء
الفقه امل�شار �إليهم بالبنان واملُثنى عليهم بكل ل�سان ،مثل عالمة املغرب �سيدي
�أحمد بن اخلياط الذي له امل�ؤلفات اجليدة يف العلوم الإ�سالمية ،و�سيدي �أحمد
ابن اجليالين الأمغاري الذي كانت درو�سه الفقهية متتاز بالتدقيق و�شدة املالحظة،
ومفتي املغرب �سيدي املهدي الوزاين �صاحب املعيار اجلديد وغريه من الكتب
الفقهية املمتازة ،وال�سيد عبد اهلل الفا�سي ،ووالدي عبد الواحد الفا�سي ،الذي
ترك جمموعة قيمة من الفتاوى والأحكام تدل على علو كعبه يف هذا ال�ش�أن،
و�سيدي �أحمد بن امل�أمون البلغيثي ،و�سيدي �أحمد بن املواز و�سيدي حممد
ابن العربي العلوي وغريهم كثري ،كلهم امتازوا ب�إتقان الدر�س و�إجادة الفتوى
والفهم يف الق�ضاء.
وقد دعتنا رغبتنا يف م�سايرة اجلامعة القروية واملعاهد التابعة �إذ ذاك ،ونحن
حر�صا
طالب� ،أن نعمل على �إدخال التنظيمات الع�صرية على التعليم الدينيً ،
نظرا لكون طلب العلم يف هذا الع�صر �أ�صبح
على ا�ستمرار �إقبال الطالب عليهً ،
مدفو ًعا �إليه بحكم م�صري الطالب وما ي�ؤول �إليه عمله ،وامليادين التي تفتح يف
وجهه بعد �إمتام درا�سته.
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�إهمال الدولة

ولكن الذين قاموا بتنظيم اجلامعة ،نظروا �إليها على �أنها مدر�سة ،فعاملوها
معاملة املدار�س الأخرى ،ف�أ�صبحت درو�سها الثانوية تت�سم ب�ضعف نوعي يف
ميادين العلوم الإ�سالمية ،على �أ�سا�س �أن ذلك مرج أ� للتخ�ص�ص ،ثم ملا ُح ِّولت
القرويون �إىل جامعة ع�صرية ،ذات كليات ،لل�شريعة والعربية و�أ�صول الدين ،مل
ُت ْعط هذه الكليات من العناية و�إتقان التوجيه ،و�ضمان امل�صري ما �أُ ْعطَ ته الكليات
الأخرى.
وهكذا �أ�صبح الإقبال على الكليات الإ�سالمية �ضعي ًفا ،و�أ�صبح الطالب
�سنويا ال ي�ستهان به يف�ضلون
املتخرجون من ثانويات املعاهد الدينية وعددهم ًّ
االنخراط يف كلية احلقوق �أو الآداب بجامعة حممد اخلام�س على االلتحاق بكلية
ال�شريعة �أو الكليات الأخرى من اجلامعة القروية.
وتلك عقدة كونها �إهمال الدولة والقائمني على وزارة الرتبية الوطنية
لأعظم جامعة �إ�سالمية و�أقدم جامعة يف العامل ،فلحد الآن ما تزال �شهادات
القرويني تت�أرجح بني القبول والرف�ض ،مع �أن لها من ال�صفة الر�سمية ما لغريها من
ال�شهادات ،ففيها اللي�صان�ص والدبلوم والدكتوراة ،كما يف جامعة حممد اخلام�س،
كثريا ما يريدون رد �شهادات القرويني �إىل �شهادات جامعة حممد
ولكن الوزراء ً
اخلام�س مع �أن ك ًّال من اجلامعتني م�ستقلة عن الأخرى وال ترد �إليها.
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الدرا�سة املقارنة

ومن �ضيق �أفق بع�ض املحامني ووزارة العدل �أنها مل تقبل االعرتاف حلملة
اللي�صان�ص القروية بحق االنخراط يف �سلك املحامني ،مع �أن ذلك ظلم ال مربر له.
وال موجب له� ،إال �أن كلية القرويني حتمل ا�سم كلية ال�شريعة ،بينما كلية حممد
اخلام�س حتمل ا�سم كلية احلقوق.
والواقع �أن مواد الدرا�سة بكلية ال�شريعة فقهية ممتازة وقانونية كذلك� ،إذ �أنها
كثريا
تعلم نف�س املواد التي تعطى يف كلية احلقوق يف ق�سم العلوم القانونية ،بل ً
ما يعلمها يف كلية ال�شريعة نف�س �أ�ساتذة كلية احلقوق الذين ميلون على طالب
ال�شريعة نف�س الكرا�سات التي يكونون كتبوها لكلية احلقوق �أو العك�س.
وقد �أحدث هذا الظلم عقدة نف�سية يف الطالب ،ف�أ�صبحوا مييلون �إىل حمل
لقب لي�صان�ص احلقوق ولو كان �أ�ضعف �أحيانًا من لي�صان�ص ال�شريعة.
وهذه مظلمة كربى ال جندها يف غري املغرب من بالد الإ�سالم.
ف� َّإن كلية ال�شريعة والقانون يف الأزهر ال�شريف تتمتع بنف�س املركز الذي
تتمتع به كليات احلقوق يف اجلامعات العربية.
وكذلك كلية ال�شريعة يف جامعة دم�شق.
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ويف بغداد كلية ال�شريعة ت�شتمل على �ألف ومائتي طالب وثالثمائة طالبة،
وال يدر�سون غري ال�شريعة� ،أي ال ُي ْعطَ ون �أي درو�س يف القانون ومع ذلك ف�إن
املتخرجني منها يتمتعون بجميع احلقوق التي يتمتع بها خريجو الكليات القانونية
ومنها املحاماة يف جميع املحاكم العراقية ،وقد �س�ألت جمموعة من ال�شخ�صيات
الذين كانوا معي يف مدرج اجلامعة العراقية �أثناء زيارتي للعراق لإعطاء حما�ضرات
يف تلك اجلامعة ،هل ميكن للمتخرج من كلية ال�شريعة �أن ينخرط يف �سلك
املحاماة؟ ف�أجابوين بل�سان واحد :و�أي فرق بينهم وبني الآخرين حتى يحرموا
من هذا احلق؟! وملا �أخربتهم �أن بع�ض املحامني يف املغرب يعار�ض يف �إعطاء
هذا احلق لكلية ال�شريعة� ،أجابوا م�ستهزئني :هذه �أنانية وحب يف احتكار املهنة،
واحتقار للثقافة الإ�سالمية.
ويف �أثناء اجتماعنا باملجل�س الأعلى للقرويني ،يف ال�سنة املا�ضية ،عر�ضت
هذه امل�س�ألة ،ف�ألقى الدكتور حممد بن هيمة وزير الرتبية الوطنية �س�ؤا ًال على
حا�ضرا معنا :هل هنالك ما مينع من قبول
رئي�س ق�سم الت�شريع بالوزارة الذي كان ً
طلبة كلية ال�شريعة يف املحاماة؟ ف�أجابه ،ب�أن الأمر بالعك�س ،و� َّأن الظهري الت�أ�سي�سي
للقرويني حينما عني ال�شهادات القروية و�أعطاها ا�سم اللي�صان�ص والدبلوم
والدكتوراة �أعطى خلريجها نف�س احلق الذي يتمتع به حملة هذه الأ�سماء.
ومع ذلك فلقد علمت �أن �ضعف وزارة العدل التي اقتنعت هي بنف�س
االقتناع حال دون متتيع الطلبة بهذا احلق.
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�إن اجلامعة القروية وكلية ال�شريعة على اخل�صو�ص ،حمتاجة �إىل كثري من
عناية امل�س�ؤولني ،ورعايتهم ،لأنها متثل اال�ستمرار الثقايف الإ�سالمي ،ونعتقد �أن
الدولة �إذا كانت كما يقول الد�ستور مملكة م�سلمة فعليها �أن تويل الدرا�سة الدينية
كامل عنايتها ،و�أن ال تعاقب كلية ال�شريعة بالإهمال ملجرد �أنها رف�ضت �أن تخرج
عن حظرية جامعة القرويني وتنخرط يف كليات جامعة حممد اخلام�س.
�إن كلية ال�شريعة يف الريا�ض والأردن ودم�شق وبغداد والقاهرة ويف تون�س،
تتمتع بكل الرعاية احلكومية التي ال تتمتع بها كليتنا وال جامعة القرويني
التاريخية يف بالدنا ،وهذا يعني �أن اال�ستعمار الفكري الفرن�سي قد �أثر يف املغرب
�أكرث من ت�أثريه يف البلدان الأخرى.
أي�ضا ف� َّإن جامعة حممد اخلام�س ال تكفي للطالب الذين �سيح�صلون
و� ً
على �شهادة الباكالوريا يف الأعوام املقبلة ،لذلك ال محَ ِ يد عن ت�أ�سي�س جامعة بل
جامعات �أخرى يف املغرب ،ف�أي مانع مينع من العناية بالقرويني وتو�سعة ما فيها من
الكليات الإ�سالمية واللغوية و�إ�ضافة كليات علمية �إليها ،حتى تعود ملا كانت عليه
يف املا�ضي من االزدهار والتقدم؟!
�أما الدرا�سة ال�شرعية على اخل�صو�ص ،فيجب �أن ُيختار لها �أح�سن الأ�ساتيذ
املوجودين يف بالدنا �أو امل�ستوردين من اخلارج ،وهم  -واحلمد هلل  -كافون ل�سد
احلاجة وتخريج العدد الوافر من علماء امل�ستقبل القادرين على تفهم روح الع�صر
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ونقل ال�شريعة حلاجة املجتمع الإ�سالمي ،وال غ�ضا�ضة �إذا ِز ْيد يف �سني الدرا�سة
ليتخرج طالبنا �أقدر على مواجهة �شُ َبه الع�صر من غريهم .والواجب �أن ال ُيوقَف
بهم عند حد اللي�صان�ص بل يجب �أن ُي�شجعوا على ا�ستكمال الدرو�س حتى
ينالوا الدبلوم والدكتوراة ال�شرعية ،ويتكون منهم الباحثون وامل�ؤلفون الذين
يقربون ال�شريعة �إىل النا�س ب�أ�سلوب الع�صر وطرق الت�صنيف احلديثة.
معهد عال للدرا�سات الإ�سالمية

وما دمنا نطالب ب�إحالل ال�شريعة الإ�سالمية حمل القانون فيجب تقوية
أي�ضا ،حتى
درو�س ال�شريعة الإ�سالمية يف كلية احلقوق بجامعة حممد اخلام�س � ً
�إذا وقع تدوين القانون الإ�سالمي اجلديد ،مل يجد قدماء املتخرجني �صعوبة يف
العمل مبا يحتويه من ن�صو�ص تختلف �أحيانًا عن القانون الإيجابي املعمول به
حاليا يف املغرب.
ًّ
وينبغي تو�سعة دائرة الدرا�سة املقارنة بني ال�شرائع يف �أق�سام الدبلوم يف
يكون َملَكة فقهية هائلة تعرف الطالب بطبيعة كل من
الكليتني م ًعا؛ ل َّأن ذلك ّ
الفقه والقانون ،وما يتفقان �أو يختلفان فيه.
� َّإن من اجلمود �أن ننظر �إىل تراثنا الديني على �أنه �شيء انق�ضى �أو مل يعد
�إال لدرا�سة �أ�صول تاريخ القانون ،مع �أنه يتمتع بجميع موجبات احلياة والبقاء،
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و� َّإن من �ضعف الثقافة �أن يعمد بع�ض حملة اللي�صان�ص الفرن�سي فيح�سبوا �أنهم
قد �أحاطوا بالعلم كله ،و� َّأن من ال يحمل �شهادة من الكلية التي در�سوها ال
يحمل �شي ًئا ،والعجيب �أن ه�ؤالء يبيحون لأنف�سهم �أن يتولوا املحاماة والق�ضاء يف
امل�سائل التي يخت�ص فيها الفقه الإ�سالمي والتي كانت من م�شموالت املحاكم
ال�شرعية ،بدعوى �أن العربة بامللكة القانونية ،بينما ال ي�سمحون للمتخ�ص�صني يف
الفقه والقانون م ًعا �أن يحاموا حتى يف غرف تلك امل�سائل ،مع �أن امللكة الفقهية
ح ًّقا هي املعتربة ،وهي التي ت�سمح لأي من الطرفني �أن يخو�ض يف درا�سة قانون
�أو مر�سوم جديدين مل ي�سبق لهما �أن در�ساه يف الكلية.
ومن جهة �أخرى ،ف�إن الواجب يق�ضي بت�أ�سي�س معهد للبعوث الإ�سالمية
تابع جلامعة القرويني ،حتى يتمكن من �شاء من املغاربة وغريهم من البعوث
اخلارجية �أن يدر�سوا ال�شريعة وعلوم الإ�سالم ملدة كافية ملجرد الدرا�سة والتفقه،
فقد يرد �أ�صحاب ال�شهادات العليا من امل�سلمني ،من �أفريقيا وغريها ،ليتفقهوا
يف الدين ويدر�سوا العربية ،فال يجدون يف جامعتنا غري الكليات ذات الأنظمة
اخلا�صة ،وقد يرد من دونهم من النا�س بق�صد جمرد املعرفة لأحكام الدين
و�شرائعه فال يجدون ذلك املعهد الذي كان يف متناولهم من قبل.
و�إىل جانب هذا يجب ت�أ�سي�س معهد ٍ
عال للدرا�سات الإ�سالمية يقوم به
جماعة من فطاحل علماء ال�شريعة والعلوم الإ�سالمية وغريهم ب�إلقاء حما�ضرات
مرتبة للتعريف ب�أ�صول الإ�سالم ودرا�سة �أمهات الكتب فيها ،وتوجيه الطالب
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لكتابة الأبحاث وامل�ؤلفات يف م�سائل الإ�سالم واجتماعياته وتاريخه وعلومه
و�آدابه .وبذلك يتحقق بعث ثقافة �إ�سالمية متينة يف �أح�ضان �أعرق جامعة يف
الدنيا.
ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
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هذا الكتاب
واحد من أهم أعمال عالَّل الفاس�ي ضمن مش�روعه اإلصالحي؛ حيث تناول فيه الجانب
مركزي هو :كيف يمكن لنا اليوم
التش�ريعي من المش�روع .وتتركّز إش�كالية الكتاب حول س�ؤال
ّ
ّ
� ونحن نعيش زمن التطور � أن ن َُحكِّم تشري ًعا نزل منذ ما يزيد عن أربعة عشر قرنًا؟ ولإلجابة
عنه تناول المؤ ّلف ثالث قضايا أساسية ،هي :أصالة الشريعة اإلسالمية ،وعناصر صالح ّيتها لكل
زمان ومكان ،ومقاصد القوانين االس�تعمارية؛ ليؤكّد على ضرورة اس�تمداد القوانين من الش�ريعة
اإلسالمية.
إن الفكرة األساسية لهذا الكتاب تتمثل في ضرورة االنطالق في بناء نهضتنا من خصوصيتنا
الثقافية؛ ألن ّ
الذات معبر إلى العالمية ،فال عالم ّية لمن بنى نهضته على خصوصية اآلخرين.
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