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لقى روان ويليامز، كبري أساقفة كانرتبري، حماضرة علمية يف لندن الشهر املاضي، فصَّل القول فيها تفصياًل دقيًقا حول ما إذا كان أ
الفصل يف قضايا معينة ختضع لقانون األسرة، مع مالحظة أنه جيب على النظام القانوين الربيطاين أن جييز للمحاكم غري املسيحية 

"  قانون كنيسة إجنلرتا هو قانون البالد"وكان مما ذكر كبري األساقفة أن . ال يوجد يف بريطانيا فصل دستوري بني الكنيسة والدولة
ة يف النظام القانوين الربيطاين تفصل يف هناك، وبالفعل ال تزال احملاكم الكنسية اليت كانت تتناول قضايا الزواج والطالق مندجم

وكان اقرتاحه املبدئي أنه قد حيسن السماح للمحاكم اإلسالمية واليهودية . القضايا املتعلقة مبلكيات الكنيسة وعقائدها
ماية  اقحقوق  األرثوذوكسية بالنظر يف قضايا الزواج والطالق على أن يكون ذلك مرهونًا باتفاق مجيع األطراف وباملطلب الصارم حب

أثار هذا االقرتاح عاصفة عارمة من الغضب، فصدرت دعوات من السياسيني عرب الطيف السياسي ومن كبار . املتساوية للمرأة
الشخصيات الكنسية ومن صحف التابلويد يف أحناء بريطانيا تطلب من زعيم ثاين أكرب طائفة مسيحية يف العامل أن يعلن تراجعه 

لقد قضى ويليامز العامني املاضيني حياول توحيد الرابطة العاملية للكنائس اإلجنيلية على الرغم من . يستقيل عن اقرتاحه أو حىت
ولكن مل يكد شيء يف تلك املعركة اخلالفية يعرضه لنوع . اخلالفات املستمرة حول رسامة القساوسة املثليني وإقرار زواج املثليني

وغين عن القول إن ذكر القانون اليهودي األرثوذوكسي على لسان . احملاكم الدينيةاالحتجاج الذي تفجر بسبب إشارته إىل 
 .هي الكلمة اليت أوقدت مشاعر الغضب" الشريعة"ويليامز مل يكن السبب يف إثارة هذا الغضب، بل كانت 

                                                           
 8002 مارس 1  بتاريخ تاميز نيويورك جملة يف املقالة هذه ُنشرت -  
 منقولة هذه ومقالته األمريكية، اخلارجية العالقات جملس يف بارز مساعد وزميل هارفارد جامعة يف للقانون أستاذ وهو تاميز، نيويورك جمللة فيلدمان نوح يكتب - 8

 8002 مارس يف ُنشر الذي "وصعودها اإلسالمية الدولة سقوط" كتابه  من بتصرف
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ب، حيث مل ينل نظام قانوين على مثة ما يدعونا أال نُفاجأ بالغضب من منح الشريعة درجة من الصفة الرمسية يف بلد من بالد الغر 
تستدعي إىل أذهان الكثريين أهوال قطع األيدي ورجم الزناة " الشريعة"مث إن كلمة . اإلطالق نقًدا أكثر سلبية من ذلك

 ويف املقابل من يتذكر اليوم أن القانون اإلجنليزي العام الذي حظي حبب كبري دعا إىل أن يكون اإلعدام عقوبة. واضطهاد النساء
ملئات اجلرائم مبا يف ذلك سرقة أي شيء قيمته مخسة شلنات أو أكثر؟ ما عدد الذين يعلمون أن قوانني معظم البالد األوروبية 
حىت القرن الثامن عشر امليالدي أجازت التعذيب كعنصر رمسي من نظام القضاء اجلنائي؟ وفيما يتعلق بالتمييز بني اجلنسني فإن 

يلة حيرم النساء املتزوجات من أي حقوق ملكية أو باألحرى من أن يكون هلن شخصية قانونية مستقلة القانون العام ظل ملدة طو 
وعندما طبق الربيطانيون قانوهنم على املسلمني بدال من الشريعة كما فعلوا يف بعض املستعمرات أدى ذلك إىل . عن أزواجهن

 .ائًما، وهذا أبعد ما يكون تقدما حنو املساواة بني اجلنسنيجتريد النساء املتزوجات من امللكية اليت منحهن اإلسالم د

وعندما . يف الواقع قدمت الشريعة اإلسالمية يف معظم تارخيها أكثر املبادئ القانونية حتررًا وإنسانيًة يف أي مكان يف العامل
باملعايري السامية اليت تلزم إلثبات اجلرائم من نستشهد اليوم بالعقوبات القاسية اليت فرضتها الشريعة لبعض اجلرائم فنادرًا ما نعرتف 

فال تثبت هتمة الزنا مثال إال أن يشهد املتهم أربع مرات أنه اقرتف الزنا أو يشهد أربعة رجال عدول . أجل تنفيذ تلك العقوبات
ة جلرائم املخدرات الصغرية أما العقوبات املفرطة اليت يفرضها نظامنا القانوين كأحكام السجن مدى اقحيا. أهنم رأوه رأي العني

ويبدو أحيانًا  . إننا نتجاهل ذكر حداثة التعديالت األولية اليت أدخلناها على قانون األسرة. نسبًيا فُيتغاضى عنها بشكل روتيين
ا أو كلوحة نسقط عليها رؤيتنا ملا نعتقده مرعبً : كما لو كنا نريد استغالل الشريعة كما طال استغالل الغرب من قبل لإلسالم

 .أداة متويه تبدو سيئة ليظهر الغرب حسًنا يف املقابل

وكان املسلمون . وعلى اجلانب اآلخر شهدت مسعة الشريعة بعثًا جديًدا مذهاًل يف العامل اإلسالمي خالل السنوات األخرية
من املصريني  %11ر، أما اليوم فريى التقدميون قد رأوا منذ قرن أن الشريعة قد وىل زماهنا أو أهنا حتتاج إىل اإلصالح أو رمبا اهلج

وجتعل األحزاب . من األردنيني أن الشريعة جيب أن تكون املصدر الوحيد للتشريع يف بالدهم %45من الباكستانيني و %10و
ها السياسية اإلسالمية كاألحزاب املرتبطة جبماعة اإلخوان املسلمني متعددة اجلنسيات من تبين الشريعة أبرز البنود يف براجم

وحيثما مُسح لإلسالميني بالرتشح يف البالد الناطقة بالعربية . السياسية، وهي رسالة تقع على املسامع ويتجاوب معها السامعون
واقحركة اإلسالمية يف أطيافها املتعددة اليت ترتاوح . فإهنم يكادون يفوزون بكل املقاعد اليت مسحت هلم اقحكومات بالتنافس عليها

التطرف هي األسرع منًوا بال شك واألكثر حيويًة يف العامل اإلسالمي، والعودة إىل الشريعة هو النداء الذي يدعو من الوسطية إىل 
 .امللبني



 

4 
 

كيف يكون ما يراه السواُد األعظم من الغربيني على أنه أبعد أوجه  اإلسالم عن اجلاذبية واقحداثة هو بعينه ما يراه كثرٌي من 
اقحي واجلذاب قحركة الصحوة اإلسالمية العاملية؟ جيب أن يذهب تفسري ذلك إىل أبعد من االفرتاض املسلمني على أنه اجلوهر 

الذي أُفر ط يف تبسيطه من أن املسلمني يريدون استعمال الشريعة لنقض املساواة بني اجلنسني وللسيطرة على النساء السيما وأن 
 .يؤيدن منوذج الشريعة بشكل خاصعدًدا كبريًا من النساء يؤيدن اإلسالميني بشكل عام و 

 هل الشريعة هي الحكم بالقانون؟

ومع شيوع . ختتلف وجهتا النظر الغربية واإلسالمية حول الشريعة ألسباب منها أننا ال نستعمل كلمة الشريعة لنريد هبا الشيء ذاته
جنليزية الركيكة ال حتتوي على مجيع ظالل املعاين بالتبادل فإن هذه الرتمجة اإل" القانون اإلسالمي"وعبارة " الشريعة"استعمال كلمة 

فالشريعة وفًقا للفهم الصحيح ليست جمموعة من القواعد القانونية، بل . إىل أذهان املؤمنني" الشريعة"اليت يستدعيها مصطلح 
لشريعة يف جوهرها فكرة أن ومتثل ا. تعين للمسلمني من أصحاب العقيدة شيًئا أكثر عمًقا وأمسى مقاًما له غايات ُخُلقية وغيبية

 .البشر مجيًعا واقحكومات كذلك خاضعون للعدالة مبوجب القانون

استعماال تقليديًا يف اللغة العربية لتشري إىل عمليات االجتهاد الشرعي أو األحكام الناجتة " الشريعة"يف الواقع ال تستعمل كلمة 
يف طياهتا معاين الصلة باهلل و تشري بذلك إىل جمموعة من العقائد " عةالشري"، بل حتمل كلمة "الفقه"عنه، فإن تلك الكلمة هي 

ويتصور الغربيون عادة أن مؤيدي الشريعة يريدون ببساطة أن جيعلوا القرآن نظامهم . واملبادئ اليت تنظم اقحياة وفًقا إلرادة اهلل
إىل الغموض الشديد حول ماذا يعين بالضبط أن  ومييل السياسيون اإلسالميون. القانوين، ولكن الواقع أكثر تعقيًدا من ذلك

تكون الشريعة مصدر القانون يف بالدهم، وهلم سبب وجيه يف ذلك ألن جمرد تبين هذا املبدأ ال حيدد الطريقة اليت سوف يعمل 
 .النظام القانوين مبقتضاها يف الواقع

فعلى سبيل املثال، . على بعض األوامر الدنيوية اخلاصةتُفهم الشريعة أفضل فهم على أهنا نوع من قانون أعلى وإن كان يشتمل 
يتفق املسلمون مجيًعا على أن الشريعة حترم إقراض املال بفائدة مع أهنا ال حترم االستثمارات القائمة على املشاركة يف املخاطر 

وبعض األحكام . ن الدين تفسريًا ليربالًياوحترمي شرب اخلمر على املسلمني مثال على التحرمي الديين البنين حىت ملن يفسرو . والعوائد
املتصلة بالشريعة قدمية وقاسية ال شك يف ذلك؛ فالرجال والنساء يُعاملون دون مساواة، ومثال ذلك أنه من الصعب على النساء 

عل من الصعب توقع كما أن حترمي اللواط، مع أنه مل يُطبق تارخيًيا يف الغالب، جي. أن يبدأن الطالق دون التفريط يف حق النفقة
كما حترم الشريعة الرشوة أو اخلدمات اخلاصة يف احملاكم، وتقضي بأن يُعامل . االعرتاف بالعالقات بني أصحاب اجلنس الواحد

األغنياء والفقراء على قدم املساواة، وتشجب قتل الشرف الذي ال زال يرتكبه البعض دون سند من قانون يف بعض بلدان الشرق 
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وعلى خالف ما حيدث يف . من أن تؤخذ منهم –مبا يف ذلك امللكية اخلاصة بالنساء–حتمي الشريعة ملكية األفراد األوسط، كما 
إيران حيث يفرض القانون على النساء لبس وشاح الرأس وتنفذ الشرطة الدينية اخلاصة هذا الفرض، ترى وجهة النظر اإلسالمية 

س طريقة لتطبيق ما يوجبه الدين من اللباس احملتشم وهذا عرف اجتماعي مرغوب يف معظم البالد اإلسالمية أن لبَس وشاح الرأ
كما أن فرض عقوبة اإلعدام جزاًء للردة عن اإلسالم ليس يف أجندة معظم اإلسالميني . وليس قاعدة قانونية تُفرض بالقوة

دة أن الدعوة إىل الشريعة ليست دعوة للتفرقة بني ويرى كثري من املسلمني الذين يعيشون اليوم يف ظل أوتوقراطيات فاس. املنَتَخبني
اجلنسني وليست دعوة للظالمية وإنزال العقوبات الوحشية، بل هي دعوة إىل صورة إسالمية مما يراه الغرب أمثن مبادئ العدالة 

 .السياسية أال وهو حكم القانون

 نفوذ العلماء

ما هو نظام الشريعة : سؤاال حيويًا نادرًا ما يُناقش يف الغرب وهو لكي نفهم عمق جاذبية الشريعة اإلسالمية ال بد أن نسأل
واشتمل القرآن الذي أوحي إليه . اإلسالمية على وجه اقحقيقة؟ كان النيب حممد القائد الديين والسياسي جلماعة املسلمني يف حياته

قانونًيا يف األساس، ومل يشتمل على مدونة قانونية على بعض األحكام املتعلقة بالشعائر واملواريث خصوًصا، ولكنه مل يكن كتابًا 
وكان املسلمون يف اجليل األول إذا احتاجوا إىل هْدي حول موضوع . مطولة من النوع الذي قد جنده يف أجزاء من الكتاب الع ربي

 صورة وحي جديد، إن كان مل يتكلم فيه الوحي يذهبون مباشرة إىل حممد، فكان إما أن جييبهم بنفسه أو ينتظر اهلدي من اهلل يف
 .غري واثق من جوابه

ومع وفاة حممد توقف الوحي اإلهلي الذي كان ينزل على مجاعة املسلمني، مث انتقل دور الزعيم السياسي الديين إىل سلسلة من 
فكان . الصعبة اخللفاء الذين تبوؤا مكان النيب، مما جعل اخللفاء يف وضع معقد إذا تطلب األمر الفصل يف القضايا الشرعية

للخليفة سلطة مثل سلطة حممد ولكن مل حيظ مثله بتلقي الوحي، مما وضع مجاعة املسلمني يف وضع صعب؛ إذ لو مل يتكلم 
 القرآن صراحة عن أمر بعينه، فكيف سُيحدد املسلمون حكمه؟

شارة إىل حياة النيب أي سنته وهنجه واجلواب الذي تكّون خالل أول قرنني من عهد اإلسالم هو أنه ميكن أن يُلحق بالقرآن اإل
فقد مُجعت أفعال النيب وأقواله يف أحاديث يفرتض أهنا تبدأ (. أي من يتبع هنج النيب" سين"هي األصل لوصف " السنة"وكلمة )

 ومع ذلك مل. بشخص شهد عمل النيب أو مسع قوله مباشرة، مث استدعى األمر متييز الروايات الصحيحة من الروايات الباطلة
يكن لرواية موثوقة تتعلق مبوقف خاص أن تفصل فصال مباشرا يف معظم القضايا الشرعية اجلديدة اليت طرأت فيما بعد، فكان من 



 

6 
 

وكان من الوارد أيًضا أن جتمع األمة حول ما . الضروري استعمال القياس من حالة إىل حالة أخرى لإلجابة على تلك املسائل
 . كان يُعترب أن لإلمجاع أيًضا ثقل كبري  ينبغي فعله يف ظروف معينة حيث

ولكن َمن كان . أساًسا لنظام قانوين  –القرآن وسنة النيب اجملموعة يف األحاديث والقياس واإلمجاع–شكلت هذه األربع جمتمعة 
 غريها تشكل يستطيع القول إن هذه العناصر األربعة تعمل معا؟ َمن يف اقحقيقة كانت لديه السلطة ليقول إن هذه العناصر ال

ولكن واجه اخللفاء . مصادر القانون؟ رمبا كان للخلفاء األربعة األوائل الذين عرفوا النيب شخصًيا القدرة على ادعاء هذا ألنفسهم
. من بعدهم جمموعة متنامية من املتخصصني الذين أكدوا أهنم يستطيعون بإمجاعهم حتديد القانون على ضوء املصادر املتاحة

جملموعة اليت عينت نفسها بالعلماء، واستطاع العلماء خالل بضعة أجيال أن جيعلوا اخللفاء يقرون بأهنم حراس ُعرفت هذه ا
وبتفسريهم لقانون جاء من عند اهلل سيطر العلماء على النظام القانوين كما وجد يف الواقع، مما جعل العلماء وليس . القانون
أما الشيعة فيعتقدون . بني أهل السنة يف وقت مبكر جدا واستمر إىل العصر اقحديث سرى هذا النموذج". ورثة األنبياء"اخللفاء 

ولكن عندما مضى هؤالء اخللفاء جاء . أن اخلالفة تتبع ذرية النيب ومن مث جاء بعد النيب عدة خلفاء ادعوا سلطة إهلية استثنائية
 .لسنةعلماء الشيعة ليشغلوا دورًا ال خيتلف عن دور نظرائهم من علماء ا

ذ وفًقا للنظرية الدستورية اليت وضعها العلماء لبيان تقسيم العمل يف الدولة اإلسالمية، كان على اخلليفة مسؤولية بالغة األمهية لتنفي
ومل تكن هذه مهمة يستطيع اخلليفة إجنازها مبفرده فكان عليه أن يفوض ". باألمر باملعروف والنهي عن املنكر"األمر اإلهلي 

وكان باستطاعة اخلليفة أن يرقيهم أو يقيلهم كما شاء ولكن مل يكن . إىل قضاة علماء يطبقون شرع اهلل كما يفسرونه املسؤولية
 .باستطاعته أن ميلي عليهم نتائج شرعية، وبذا كان اخلليفة هو مصدر السلطة القضائية، يف حني كان العلماء هم مصدر القانون

ظلوا يتمتعون  –الذين وصلوا إىل سدة اقحكم عندما فقدت اخلالفة معظم سلطاهنا الدنيويبيد أن اخللفاء ومن بعدهم السالطني 
فكانوا يديرون الشؤون اخلارجية إىل حد بعيد كما يرتاءى هلم، كما كانت لديهم صالحية إصدار لوائح . بقدر كبري من السلطة

وتناولت تلك اللوائح أمورًا سكتت عنها . متطلبات الشريعة بشرط أال ختالف ما يقول العلماء إهنا–تُعدُّ فعلًيا لوائح حكومية 
الشريعة، كما مّكنت الدولَة من تنظيم السلوك االجتماعي دون اقحاجة إىل عرض كل قضية على احملاكم حيث كان من 

ونتيجة هلذه النظم . املستحيل يف أحيان كثرية إدانة املتهمني بسبب معايري اإلثبات الصارمة اليت كانت مطلوبة إلنزال العقوبة
 .خارج نطاق األحكام اليت وضعتها الشريعة على وجه التحديد( ورمبا معظم تلك األمور)وقعت كثري من األمور القضائية 

ومثرة ذلك أن نظام الشريعة اإلسالمية مسح عند قدومه إىل الوجود بقدر كبري من املرونة؛ وهلذا فإن َمن يؤيدون أن تكون الشريعُة 
مصدر القانون ال يوصون يف الواقع باعتماد نظام قانوين شامل مستمد من الشريعة أو متليه الشريعة، ألنه مل يوجد شيء اليوَم 



 

7 
 

يراد بالشريعة عموًما شيء آخر بالنسبة للسياسيني اإلسالميني الذين يناصروهنا أو . شامل إىل هذا اقحد خالل التاريخ اإلسالمي
ين إقامة نظام قانوين يرسي شرع اهلل القواعد األساسية فيه، وجييز القوانني اليومية اليت تسنها هيئة العوام الذين يؤيدوهنا، فهي تع

 .وبعبارة أخرى متثل الشريعة بالنسبة هلؤالء مجيًعا الدور الذي ميثله دستور عصري. تشريعية منتخبة ويؤكد على صالحيتها

 حقوق العباد وحقوق اهلل

الشريعة يف ظل السياسة اإلسالمية املعاصرة طلب حتجيب النساء أو تطبيق اقحدود فقط أو بشكل  وهكذا ال يراد بالدعوة إىل
 ولكن ما عنصر اجلذب اخلاص يف إعالء الشريعة فوق القانون العادي؟. أساسي، بل هلذه الدعوة بُعد دستوري جوهري

وهي أن الدولة يف ظل الشريعة كانت خاضعة لصورة من تكمن اإلجابة يف خاصية للحكومة اإلسالمية التقليدية قليال ما ُتالحظ 
وألن اقحكومة كانت خاضعة قحكم القانون فإنه كان للدولة اإلسالمية التقليدية ميزة فقدهتا . حكم القانون ملا يزيد على ألف عام

كانت اقحكومة اإلسالمية . ضييف ظل الدكتاتوريات وامللكيات املستبدة اليت حكمت كثريًا من العامل اإلسالمي خالل القرن املا
أن رعاياها كانوا : أهنا احرتمت اقحقوق القانونية الفردية لرعاياها على وجه العموم، وثانيهما: حكومة شرعية مبعنيني، أوهلما

لعبادة يف ا" حقوق اهلل"يف مقابل " )حقوق العباد"واشتملت هذه اقحقوق القانونية الفردية اليت تعرف بـ .  يعتربوهنا تفعل ذلك
على استحقاقات أساسية هي اقحياة وامللكية والتعامل  بالطرق القانونية واليت متثل يف جمموعها أوجه اقحماية من ظلم ( وغريها

 .اقحكم املستبد، تلك اقحماية اليت سعى الناس إليها يف أرجاء العامل ملدة قرون

ولتحقيق ذلك  .  حد ذاته؛ إذ كان عليه أن يتبع القانون بالفعلوبالطبع مل يكن جمرد إعالن أن اقحاكم خاضع للقانون كافًيا يف
ورمبا كان اقحاكم قادرًا . كان اقحاكم حباجة إىل حمفزات، وبالفعل، أعطاه نظام اقحكم حمفزًا كبريا يف شكل توازن للقوى مع العلماء

لكن مبا أن العلماء كانوا مسؤولني عن . ليحصل على ما يريد من نتائج يف حاالت معينة على استعمال الضغط بني الفينة والفينة
القانون ومل يكن اقحاكم كذلك، فلم يكن باستطاعته أن يفسد مسار العدالة إال يف مقابل مثن باهظ وهو أن يـَُعد منتهًكا لقانون 

 .اهلل، فيقوض األساس الفعلي قحكمه

ء الفاعلة على طلب احرتام القانون من حقيقة أن اخلالفة مل تكن مستحقة بالوراثة، مما أعطاهم تأثريًا يف الواقع أتت قدرة العلما
 –وكان على اقحاكم اجلديد عند توليه السلطة . عظيما كبريا يف اللحظات االنتقالية عند اختيار اخلليفة أو عند مواجهته بالتحدي

فكان أول ما حيتاج إليه هو التأكيد على . رأ منافسيه ممن يّدعون اقحق يف السلطةأن يد –حىت اقحاكم الذي عينه سلفه قبل موته
 .شرعية توليه السلطة، وكان العلماء على استعداد إلجابة طلبه هذا بعينه مقابل وعد اقحاكم باتباع القانون
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انقالب يف القصر، فيحتاج اخلليفة إىل وما أن يتوىل اقحكام السلطة حىت كانوا يواجهون التهديدات اقحتمية إما بالغزو وإما ب
وكان وجود العلماء يف جانب اقحاكم عند األزمات ميزة عظيمة لذلك . إعالن من العلماء بوجوب محاية الدولة يف جهاد الدفع

ًيا اخلليفة وإن كان اقحاكم غري متبع للقانون مل يكن العلماء مع ذلك يعلنون تلقائ. اقحاكم الذي ميكن القول بأنه يتبع القانون
ولو صرح العلماء هبذا لكان ذلك محًقا منهم ال سيما وأهنم ال جيوش لديهم يتصرفون . الذي على سدة اقحكم فاقد للشرعية

 .فيها واخلليفة عنده جيوش، إال أنه كان يسهل تأويل سكوهتم على أنه دعوة إىل أحد املنافسني ليتقدم فيقرونه

. يطيع اقحاكُم الشريعة هو إمياهنم بأن هذا مراد اهلل، ولكنه كان مراد اهلل حسب تفسريهم كان الدافع إلصرار العلماء على أن
كان العلماء  بصفتهم خنبة صنعت نفسها وتتمتع بثقة يف النفس يتولون مقاليد القانون تعريًفا وتطبيًقا حسب قواعد مستقرة، 

لك أثر بالغ األمهية يف اجملتمعات اليت قد يغشاها العنف فكانوا بذلك أدوات الستقرار اجملتمعات وعدم ختبطها، وكان لذ
واستطاع العلماء من خالل اإلشراف على القانون أن حيدوا من قدرة اجلهاز التنفيذي . واالضطراب عند ُمضي حاكم وقدوم آخر

ة لزيادة اإليرادات، وهذا يف على مصادرة أمالك املواطنني العاديني، مما جعل اجلهاز التنفيذي يعتمد على فرض الضرائب املشروع
وهكذا كان وجود العلماء وقانوهنم أمرًا بالغ الضرورة للنجاح اهلائل . حد ذاته أرغم اقحكام على التجاوب مع قضايا املواطنني

صر ولوال الشريعة ما كان هارون الرشيد يف بغداد وال الع. الذي حظي به اجملتمع اإلسالمي منذ نشأته إىل القرن التاسع عشر
 .  الذهيب يف األندلس وال حكم سليمان القانوين يف اسطنبول

زعم دارسو الدستور اإلسالمي التقليدي يف الغرب على مدار أجيال أن العلماء مل يكن باستطاعتهم ضبط اقحكام ضبطًا ذا 
؛ "ر مل يكن قابال للتنفيذالدستو "ومع أن عمل الشريعة كان عمل الدستور إال أن مؤرنًخا قال منذ عهد قريب إن هذا . معىن

، مع أنه ال يكاد يوجد دستور يف "إجبار حاكمهم على التزام القانون يف ممارسة اقحكم"حيث مل يكن مبقدور العلماء وال الرعية 
على  أي جهاز تنفيذي على الطاعة إذا كان هذا اجلهاز يسيطر" إجبار"العامل مُيَّكن القضاة أو اجلهات الفاعلة غري اقحكومية من 

فليس للمحكمة العليا بالواليات املتحدة األمريكية جيًشا من ورائها، وجيب على املؤسسات اليت تفتقر إىل قوة . وسائل القوة
وكان امليزان اإلسالمي التقليدي مثل ميزان القوى الدستوري . السيف أن تستعمل وسائل أكثر لطًفا لكبح اجلهات التنفيذية

 .ت واألفكار ال بقوة اإللزام فحسباألمريكي حمفوظًا بالكلما

وهكذا فإن املسلمني اليوم ال يرمون إىل اخليال البعيد عندما يتصرفون ويتكلمون كما لو أن الشريعة تستطيع أن تنظم دولة 
يدعو ومن األسباب الكربى يف تفوق األحزاب اإلسالمية عندما ختوض املعارك االنتخابية بربنامج . دستورية ختضع قحكم القانون

 .إىل تطبيق الشريعة إدراُك ناخبيها أن الشريعة سبق وأن هيأت لدولة متوازنة احرُتمت فيها اقحقوق القانونية
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ولكن إذا كانت الشريعة حتظى بالقبول بني كثري من املسلمني على حنو واسع الرتباطها التارخيي حبكم القانون، فهل ميكن أن 
ب لتوخي اقحذر والشك بسبب مشكلة وهي أن الدستور اإلسالمي التقليدي اعتمد على حتقق الشريعة مثل هذا اليوم؟ يوجد سب

ولكن هذه امليزات فقدهتا حكومات . توازن القوى بني اقحاكم اخلاضع للقانون وطبقة من العلماء الذين أولوا القانون وطبقوه
ا فوق القانون ال خاضعني له، والعلماء الذين كان هلم معظم الدول املعاصرة ذات األغلبية املسلمة؛ فاقحكام حيكمون كما لو كانو 

هذا التأثري العظيم يف املاضي اخُتز لت مكانتهم إىل حد كبري، وإن شغلوا مناصب قضائية حبال من األحوال فغالًبا ما يكونوا قضاة 
نلمس يف كلتيهما وجًها الحنياز وال ميارس العلماء اليوم سلطة حقيقية إال يف حالتني مهمتني نستطيع أن . يف حماكم األسرة

أوىل اقحالتني هي إيران حيث توىل آية اهلل اخلميين، وهو عامل بارز، السلطة التنفيذية وأصبح القائد . العلماء عن دورهم التقليدي
له قوة مقابلة وكانت نتيجة هذه التوليفة الفريدة يف تاريخ العامل اإلسالمي أن اقحاكم العامل مل تكن . 191 األعلى بعد ثورة 

واقحالة الثانية هي اململكة العربية السعودية حيث حيتفظ . تعادله فأصبح يف الظلم واجلور مثل أي حاكم علماين ال كابح لسلطته
العلماء بقدر معني من السلطة، والنتيجة املؤسفة أهنم يستطيعون إبطاء أي مبادرة حكومية لإلصالح وإن صغرت، ولكنهم ال 

وهذه الدولة الغنية بالنفط ال حتتاج إىل اقحصول على إيرادات ضريبية . الكثري جلعل اقحكومة تستجيب ملواطنيهايستطيعون فعل 
 .من مواطنيها لتقوم بأعماهلا، وهكذا فليس لديها سبب يُذكر لوضع مصاقحهم يف اعتبارها

كن اختصارها يف العربة القائلة إن بعض كيف خسر العلماء مكانتهم السامية كأمناء على القانون؟ هذه قصة معقدة ولكن مي
يف أوائل القرن التاسع عشر كان رد فعل اإلمرباطورية العثمانية . اإلصالح قد يكون أسوأ أحيانًا من غياب اإلصالح متاما

لغريبة على وكان أهم إصالح حماولُة تقنني الشريعة، وكانت هذه العملية التغريبية ا. لالنتكاسات العسكرية حركة إصالح داخلية
النظام القانوين اإلسالمي قد سعت إىل حتويل الشريعة من جمموعة من العقائد واملبادئ يكشف عنها العلماء جبهدهم البشري إىل 

 .جمموعة من القواعد اليت ميكن البحث عنها يف كتاب

تقنني دعوى العلماء بالغة األمهية أن وملا ظهر القانون يف صورة مقننة أمكن له أن حيل حمل العلماء كمصدر للسلطة، فصادَر ال
مث أبقت اقحكومات على احملاكم الشرعية هتدئة للعلماء، . هلم القول الفصل حول حمتوى القانون، ونقَل هذه السلطة إىل الدولة

 السماح توازت هذه االسرتاتيجية  مع منهج االستعمار الربيطاين يف. ولكن قصرت عمل هذه احملاكم على معاجلة قضايا األسرة
وال تزال احملاكم الشرعية تعمل اليوم بقانون األسرة يف البالد املتباعدة مثل  . للمحاكم الدينية مبعاجلة قضايا األحوال الشخصية

 .كينيا وباكستان، وهذا جزء صغري من أصل اختصاصها التارخيي
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فقد أنشأ الدستور .  يدمر توازن القوى مبفردهكان تقنني الشريعة املسمار األخري الذي ُدّق يف نعش طبقة العلماء، لكنه مل
. جملًسا تشريعًيا مؤلًفا من هيئتني تشريعيتني إحدامها منتخبة واألخرى معينة من قبل السلطان 291 العثماين الذي أُعلن يف عام 

روجت لتصور بأن الناس  وكان هذا مبثابة أول مؤسسة دميقراطية يف العامل اإلسالمي، واليت لو كانت رسخت نفسها فلرمبا كانت
مث كان باستطاعة اجمللس التشريعي أن حيل حمل العلماء كميزان دستوري للسلطة . ميثلون املصدر النهائي للسلطة القانونية

 .التنفيذية

ولكن ذلك مل يتحقق، فبعد أقل من عام على أول اجتماع للمجلس عّلق السلطان عبد اقحميد الثاين عمل اجمللس وزاد على 
وباستبعاد العلماء وعدم . ولكن السلطان مل يُرجع العلماء إىل منصبهم الذي شغلوه سابقا. بتعليق الدستور يف العام التايل ذلك

كرس هذا الرتتيب منوذج اقحكم يف . وجود جملس تشريعي حيل حملهم وجد السلطان نفسه يف وضع يقرتب من اقحاكم املطلق
فأعقب ذلك على حنو قد ال . ة العثمانية حيث أصبح القانون أداة للحاكم ال سلطة فوقهالعامل اإلسالم بعد سقوط اإلمرباطوري

يثري الدهشة ظهور الدكتاتورية وصور أخرى من هيمنة السلطة التنفيذية، وهو الوضع الذي يتصدى له اإلسالميون الذين يسعون 
 .الستعادة الشريعة

 شريعة ديمقراطية؟

هتمون كثريا باستعادة العلماء إىل دورهم القدمي كميزان دستوري للسلطة التنفيذية، مراعاًة للواقعية يبدو أن اإلسالميني اليوم ال ي
وتسعى اقحركة اإلسالمية مثل غريها من األيديولوجيات اقحديثة . من وجه ولندرة العلماء بني اإلسالميني أنفسهم من وجه آخر

ولذلك تشتمل رؤيتها لقيام الشريعة بدورها يف . من خالل أدوات اقحكم اقحديثإىل الفوز بالدولة اقحالية ومن مث تغيري اجملتمع 
 .السلطة التشريعية والدستور: إحداث التغيري على مستني مشرتكتني من مسات اقحكم اقحديث

يف مصر وحزب وجد موقف التيار اإلسالمي السين الرئيسي، على سبيل املثال، يف الربامج االنتخابية جلماعة اإلخوان املسلمني 
ويف . العدالة والتنمية يف املغرب أن السلطة التشريعية املنتخبة ينبغي أن تصوغ القوانني اليت توافق روح الشريعة اإلسالمية وتصدرها
ث من القضايا اليت ليس للشريعة فيها توجيه واضح، يُفرتض أن جتتهد السلطة التشريعية املنتخبة بطريقة دميقراطية لتتبىن قوانني تنبع

 .القيم اإلسالمية
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ونتيجة ذلك تغيري عميق يف اهليكل النظري الذي يشكل أساس الشريعة اإلسالمية، تكتسب الشريعة إطارًا دميقراطًيا من حيث 
، "مصدر القانون"ففي العراق مثاًل يصرح الدستور أن الشريعة . انصراف وجه العناية هبا إىل سلطة تشريعية منتخبة انتخابًا شعبًيا

 . حني أن اجلمعية الوطنية هي املنوطة من حيث املبدأ بتمرير قوانني تعكس روحهايف

ولكن إذا أخطأت اجلمعية يف التقدير فغالًبا ما يوصي اإلسالميون مبراجعة قضائية  لإلجراءات التشريعية لضمان عدم منافاهتا 
ذي يفوض هيئة قضائية بإلغاء القوانني املعارضة لإلسالم ال" بند التعارض"وقد شق بنٌد يسمى أحيانًا . شريعة اإلسالم أو قيمه

وميكن العثور على هذا البند على سبيل املثال . طريقه إىل العديد من الدساتري اقحديثة اليت حتاول التوفيق بني اإلسالم والدميقراطية
 بذل املشورة لواضعي الدستور وقد قمت بدور صغري يف. )8004والدستور العراقي لعام  8005يف الدستور األفغاين لعام 

وتستطيع . إن املراجعة القضائية اإلسالمية جتعل من أعلى هيئة قضائية بالدولة ضامًنا للتوافق مع الشريعة اإلسالمية.( العراقيني
ية أكثر اعتدااًل  احملكمة العليا حينئذ أن تستعمل هذه السلطة لدعم رؤية  حمافظة  للشريعة اإلسالمية كما يف أفغانستان أو لدعم رؤ 

فيقدم قضاة . وتضع املراجعة القضائية اإلسالمية احملكمة يف وضع يشبه الوضع الذي شغله العلماء من قبل. كما يف باكستان
ولكن القضاة القائمني على املراجعة . حمكمة املراجعة، مثل ما كان يفعل العلماء، إجراءاهتم على أهنا تفسريات للشريعة اإلسالمية

كما يف )أو خليط من القضاة والعلماء ( كما يف العراق)ية اإلسالمية ليسوا علماًء بالتأكيد، بل قضاة عاديون القضائ
ويف مقابل الرتتيب التقليدي ال تأيت سلطة القضاة من الشريعة ذاهتا بل من دستور مكتوب يعطيهم سلطة املراجعة (. أفغانستان
 .القضائية

ثي يف استدعائه قحكم القانون لكنه تقدمي يف الطريقة اليت حياول أن يأيت من خالهلا هبذه إن التجسيد اقحديث للشريعة ترا
حيث يتعني على . ومع ذلك ال يعرتف اإلسالميون عموًما أن هذه املؤسسات ال ميكنها تطبيق اقحكم بالقانون وحدها. النتيجة

وسوف يتطلب األمر حوافز واقعية وليس جمرد مشاعر طيبة . توريةالسلطة التنفيذية تنمية االلتزام بطاعة األحكام القضائية والدس
 .جتاه القيم املرتبطة بالشريعة

كيف حيدث هذا؟ كيف ميكن إلدارة تنفيذية معتادة على السلطة املطلقة أن تُعَطى حمفزات لُتخضع نفسها قحكم القانون؟ هذا 
ان للثورة التامة يف العقود األخرية سجاًل بالغ السوء على األقل يف ك. سر من األسرار العظيمة للتطور الدستوري يف أحناء العامل

الدول ذات األغلبية املسلمة؛ فالثورة اليت استبدلت الشاه يف إيران أوجدت هيكاًل دستوريًا مثقاًل بقيادات كثرية بشكل 
ليربالية علمانية أو أحالم دميقراطية إسالمية  أحالم دولة –ويف املقابل فإن األحالم الثورية اليت ارتآها البعض للعراق . استبدادي
 .ال تزال فيما يبدو بعيدة عن التحقق –فاعلة 



 

02 
 

ومعظم اإلسالميني السياسيني ممن يرتشحون . لذلك يبدو التغيري التدرجيي على حنو متزايد وكأنه أفضل بعض اخليارات السيئة
أصحاب املنهج التدرجيي، ويرغبون يف التكيف مع املؤسسات اليوم للسلطة يف املغرب أو األردن أو مصر وحىت العراق من 

وال ريب يف أن هذه األحزاب معادية عموًما . السياسية اقحالية بغرس القيم اإلسالمية وقدر رمزي من الشريعة اإلسالمية فيها
ق استثناًء واضًحا، إذ أن كثرياً من ميثل العرا. )للواليات املتحدة األمريكية، على األقل يف األماكن اليت عملنا فيها ضد مصاقحهم

ولكن هذه مسألة منفصلة عما إذا كان باستطاعتهم أن يصبحوا قوة لتشجيع (. اإلسالميني الشيعة هناك من حلفائنا املقربني
 من املمكن تصور جناح األحزاب اإلسالمية يف االنتخابات ضاغطا على السلطات التنفيذية للوفاء بطلب الناس. حكم القانون

وقد حُيدث هذا األمر تغيريا للسلطة القضائية حبيث يرى القضاة فيها أنفسهم وكالء . على حكم قانوين يتمثل يف قانون قرآين
 . للقانون ال وكالء للدولة

قد يكون شيء من هذا القبيل حيدث يف تركيا حالًيا، فاإلسالميون هناك أكثر ليربالية من أي مكان آخر يف العامل اإلسالمي؛ 
، بل (وهذا موقف جيعل العسكرية ذات التوجه العلماين القوي توقف أعمال حكومتهم)هم حىت ال يؤيدون اعتماد الشريعة ف

. ينصب تركيزهم احملوري على حكم القانون وبسط اقحقوق األساسية أمام التقليد الرتكي الرامي إىل متركز العلمانية يف الدولة
 .اشى مع هذه الرؤيةوختضع احملاكم إىل ضغط متزايد لتتم

هل تستطيع الشريعة توفري املوارد الضرورية إلعادة النظر يف الدور القضائي؟ تسعى الشريعة يف جوهرها إىل أن تكون قانونا يطبق 
لكن يظهر . بالتساوي على كل إنسان عظيم أو صغري، حاكم أو حمكوم، فإنه ال أحد فوقها وكل امرئ ملزم هبا يف مجيع األوقات

وهلذا حتتاج الدولة إىل مؤسسات هلا تأثري فعلي وجيب تعزيز . الشريعة أن غايات حكم القانون ال ميكن حتقيقها يف فراغ تاريخ
هذه املؤسسات بالعمل املنتظم وبإدراك األطراف الفاعلة داخل النظام أن لديهم الكثري ليكسبوه بالبقاء خملصني إلمالءات النظام 

 .ال باحنرافهم عنه

الت النجاح يف حماولة تنفيذ حكم القانون ليست عالية، فال شيء أصعب من إنشاء مؤسسات جديدة هلا القدرة على إن احتما
ففي إيران أفقد اإلسالميون من . موازنة اهليمنة التنفيذية، وقد يستثىن من ذلك جتنب إغراءات التوسع بعد الوصول إىل السلطة

على  -ولكن طموح اإلسالميني . عاديني، وقد يكون األمر كذلك حالًيا يف العراقدينهم بعض مصداقيته بني كثري من الناس ال
إىل جتديد أفكار قدمية تتصل حبكم القانون بينما يتوافقون مع الظروف املعاصرة هلو أمر شجاع ونبيل  -ما فيه من خماطر وأخطار 

 .وقد ميثل مساًرا إىل حكم عادل وشرعي يف كثري من العامل اإلسالمي


