
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 مقدمة

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل حق محده، وأمت الصالة وأزكى السالم على رسوله وعبده، نبينا حممد وآله وصحبه.

أما بعد؛ فقد أفرزت الثورات الشعبية اليت عرفها العامل اإلسالمي نقاشات واسعة حول أنظمة احلكم يف العامل 
الكثريون إىل عدم تطبيق النظام الدميقراطي الذي ادعاه احلكام العرب طيلة العريب، وما يعرتيها من فساد؛ أرجعه 

 عقود ..

 ويف املغرب؛ فتح ابب النقاش على مصراعيه عن نظام احلكم، وارتفعت دعوات كثرية يف هذا الصدد.

إحدى يرى أبن املغرب حيتاج إىل ثورة شبيهة بثوريت تونس ومصر، وحياول ابلتدرج أن يستنسخ  فبعض الناس
 التجربتني.

 أنه ال بد من تغيري نظام احلكم من ملكية إىل مجهورية. يرى والبعض اآلخر

وبعضهم يعتقد أن األصلح لنظام احلكم هو أن يتحول من ملكية دستورية تسود وحتكم، إىل ملكية برملانية تسود 
 وال حتكم.

 السياسية .. ويكاد اجلميع يتفقون على أن الدميقراطية هي احلل األوحد للمشاكل

" وضرورة اعتباره أهم مراجع اإلصالح نظام احلكم اإلسالميواملالحظ يف هذا كله؛ غياب طرح متكامل عن "
 السياسي، مع أن كل مكوانت املشهد السياسي تعرتف أبن من ثوابت الدستور؛ كون اإلسالم دين الدولة .. 

ضحى غريبا يف داير املسلمني؛ فمنهم من يرى عدم إن الكالم عن نظام احلكم اإلسالمي أ :نقولستطيع أن نبل 
صالحيته ليكون حمط اعتبار، ومنهم من يعتقد أبن اإلسالم مل أيت بنظام للحكم أصال، وأن هذا األخري؛ موكول 

 إىل الناس ليس فيه نصوص ملزمة إال تلك اليت تؤصل ملبادئ عامة ينبغي أن يلتزمها السياسي .. 

ة جاءت بنظام متكامل للحكم، لكن يرفضه ألنه نظام يقوم على أساس مبدأ العبودية ومنهم من يقر أبن الشريع
هلل رب العاملني وينتزع من البشر حق التشريع ابتداء وإطالقا، ومن الناس من خيتزل نظام احلكم يف جانب احلدود 



مفاهيم أخرى اشرتكت .. وحنو هذا من نظام احلكم اإلسالميا ذريعة لرد اليت يفهمها بشكل سطحي وجيعل منه
 .. يف هتميش نظام اإلسالم عمدا أو جهال

فأدى هذا كله إىل تغييب الكالم عن نظام احلكم يف اإلسالم، وحتققت بذلك نبوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
فأوهلن نقضا  ؛فكلما انتقضت عروة تشبث الناس ابليت تليها ،لتنقضن عرى اإلسالم عروة عروةحني قال: "

 [رواه ابن حبان يف صحيحه" ]وآخرهن الصالة ،كماحل
ر احلقائق حكما  تصو بقصور ابلغ يف يتكلمون فيه من وجهة إسالمية املوضوعكما أن بعض اخلائضني يف هذا 

 1الدميقراطية مجلة وتفصيال؛ ويعتربوهنا كفرا إبطالق -مثال–، فينكرون على املذاهب املعاصرة.. والنظم املستوردة
من صميم الشريعة اإلسالمية؛ كمبدأ حماسبة املسؤولني، وحق الناس يف  تشتمل على مبادئ وأحكام هيمع أهنا 

 اختيار حكامهم عند القدرة، وغري ذلك ..

"، نظام احلكم اإلسالميوقد رقمنا هذه السطور؛ لتدارك هذا النقص وحماولة إبراز مسات ومبادئ وأهم أحكام "
الذي تعرفه بالدان يف أفق  "مشروع التعديالت الدستورية"يف ترشيد بناء  متوخني أن تكون لبنة نشارك هبا

 إصالحات شاملة.

وقبل االنتهاء من هذا التقدمي؛ نود التأكيد على أن اإلصالح ال يرتبط ابملصطلحات واأللفاظ بقدر ما يتعلق 
فاظ تدعى وتطرح كحلول، مع أهنا ليست ابجلوهر واملعاين؛ فاجلمهورية وامللكية الربملانية والدميقراطية ..؛ كلها أل

وسائل وأدوات ال تنفع إال حال يف حد ذاهتا، وال يصح أن يعلق هبا مشروع اإلصالح الذي نطمح إليه، بل هي 
، وجتعل كل مصطلح بنين املراد واضح يف إطار مبادئ وأخالق حتيط هبا وتشكل وعاء فكراي وسلوكيا ملمارستها

 بني الداللة الفضفاضة اليت متيع العمل أو الضيقة اليت جتعله ساكنا كاألصنام .. املعامل؛ حىت ال يضيع احلق

ولذلك جند الشارع احلكيم مل يفرغ احلكم يف نظام معني من اجلمهورية أو امللكية، أو النظام الرائسي أو غري ذلك 
 من النظم، بل ترك ذلك للظروف واالجتهادات.

دل، وإمنا مهه حتقيق مبادئ اإلسالم ومقاصده وأحكامه وأخالقه، دون التنظيم وأرسى مبدأ الشورى واملسؤولية والع
 واألشكال اليت ميكن أن تتغري بتغري الظروف، شريطة أال تلمس جوهر مبادئ التشريع وأحكامه الثابتة.

                                                             

 وهو ما جعل املتعصبني هلا يعتقدوهنا اإلميان املطلق؛ وإذا ضاع العدل واإلنصاف مل يولد الغلو إال غلوا. 1 



وإن كنا نسلم أبن القضاء والسياسة الشرعية ال جيوز أن  فالعربة ابحلقائق واملعاين وليست مبجرد األلفاظ واملباين،
تدخله التورية واملعاريض، وال تبىن فيه احلقوق على الضمائر والنيات، بل جيب أن تكون ألفاظ التشريع فيه 
متطابقة الظاهر والباطن؛ وأي عبارة أو لفظة يف هذا الباب جيب أن تكون واضحة التفسري واملراد، وهلذا استثىن 

لفقهاء من القاعدة الكلية "األمور مبقاصدها" و"العربة ابملعاين"؛ قالوا إال يف اليمني عند القاضي؛ فهذه عندهم ا
على ظاهر اللفظ؛ ال يقبل من "طريف الدعوة" فيه معىن ال يدل عليه اللفظ أو خفي يف مقصود "املدعى واملدعى 

 عليه".

عليها "الوفاق الدستوري"، ويف الوقت نفسه جيب أن يكون كل  ومن هنا نرى أن ال نتحجر يف األلفاظ اليت بين
 مصطلح املراد منه سليما غري قابل للتقليب والتالعب...

والتالعب ابأللفاظ استخفافا وهل أهنك الفساُد جمتمعنا إال بسبب الوقوف مع األلفاظ املفرغة من معانيها، 
 ؟ بعقول الناس

 املسؤوليات من طرف الفاسدين البعيدين عن الصالح والنزاهة. مما أدى إىل تفشي أنواع الفساد وتويل

.. منذ أن بزغ فجر االستقالل واملغاربة يسمعون ألفاظ: )الدميقراطية وصوت الشعب والشفافية واحلكامة اجليدة 
 والسياسة الناضجة ..إلـخ.(

 ومل نصل يف هناية املطاف إال إىل األبواب املسدودة: 

مع الوزن  حيث تفرق املغاربة إىل علمانيني معرضني عن الشرع، مقدسني للمواثيق الدوليةصراعات إيديولوجية؛ 
متشبثني ابلشريعة موقنني أبهنا صاحلة مصلحة لكل مكان وزمان، وآخرين غري  ، وآخرينمبيزانني والكيل مبكيالني
 واعني مبا جيري أصال ..

 طاقات واملقدرات ..صراعات سياسية بني األحزاب أهنكت اجلهود واستنزفت ال

 استشراء الفساد العقدي واألخالقي واإلداري واملايل ..

إن مشكلتنا ليست يف امللكية الدستورية، ولكن املشكلة يف سلوكنا الفردي ويف كوننا ابتلينا بعصابة من املفسدين 
 الذين أهلكوا احلرث والنسل وخربوا العقيدة واألخالق والذوق اجلميل. 



القول؛ أن نوضح هنا أبن كالمنا على نظام احلكم ال نعين به فقط منصب احلاكم العام للدولة؛ بل ولعل من انفلة 
املراد كل من توىل والية يف سياسة شؤون الدولة، وهذا هو املفهوم الذي يتناوله الدستور الذي يضع القواعد العامة 

 رملانيني.للحكم بسلطاته الثالثة وممثليها من حكام ووزراء وقضاة ووالة وب

املفهوم الذي جرى عليه الفقهاء والعلماء يف "أبواب القضاء" و"فصول اإلمارة" واألحكام  -قبل ذلك–وهو 
السلطانية" و"الرتاتيب اإلدارية".. يف تراث ضخم وزاخر من مؤلفات علماء األمة اليت قامت على كل جانب من 

والتطبيق.. بدءا برائسة السلطان وهناية مبقام احلسبة على جوانب "ترشيد احلكومات وإقامة العدل".. ابلتنظري 
 أدىن احلرف والصنائع...

ويف ختام هذه املقدمة نقول: إننا ندرك جيدا أبن موضوع نظام احلكم اإلسالمي موضوع شائك يف ظروفنا 
ه من حتدايت فكرية الراهنة، وأن الكالم فيه أقرب إىل التأصيل النظري منه إىل الواقع العملي؛ ملا يعرتض طريق

 ..  ليلة التممر على أمة اإلسالموثقافية واقتصادية وسياسية، كثري منها دبرت يف

إال أن هذا ال يعفينا من واجب بيان احلق كما هو، يف انتظار وضع سياسة تربوية وفكرية ودعوية تقلص اهلوة بني  
  وعدم معارضته قلبا وال قالبا.الواقع العملي للمسلمني، وما جيب عليهم من االنقياد حلكم هللا

 وهلل در األفوه األودي إذ قال:

 وال عماد إذا مل ترس أواتد           ***والبيت ال يبتىن إال له عمد            

 وساكن بلغوا األمر الذي كادوا          ***فإن جتمع أواتد وأعمدة                

 جهاهلم سادوا اإذ وال شراة         ***هلم       ال شراةال يصلح الناس فوضى 

 ولوا فباألشرار تنقادتفإن       ***هتدي األمور أبهل الرشد ما صلحت      

 وقد أحسن أبو ماضي إذ قال:

 مل يقل للناس ما اعتقدا إن               ***ما قيمة اإلنسان معتقدا           

 إن مل يكن للصوت مت صدى            ***ماذا يفيد الصوت مرتفعا            
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