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 دور اجملتمع املدين يف إقامة احلكم الراشد

 املقدمة:

 عبدالباقي امني

Abdulbaqi123@gmail.com 

0093789316120 

 إن احلكم )اخلالفة أو اإلمامة( هو القلب النابض والعقل املدبر لشؤون األمة, وميثل املركز يف جسد األمة حيث يربط
جهود األطراف ابملقصدية العامة لألمة ويوظف طاقات األمة املرتامية واملتعددة بكل جترد ونزاهة وبكل دقة وإتقان 

كلفت   ابملسؤوليات اليتقوم نيابة عن األمة كتفاء ويتمثل الشهود احلضاري, ويألجل املرابطة يف الثغور حىت يتحقق ال 
 األمة هبا.

, وانشغلت حبماية اهتامسؤوليبلداننا قد تنازلت عن القيام جبل  إن واقعنا يف هذا اجملال مؤمل للغاية, ومؤسسة احلكم يف 
نفسها وقمع معارضيها, وأصبحت حكومات اجلباية وجلد املواطنني..... جتمع املال من فقراء األمة ليوزعها على 

  مة وتنميتها.يف حفظ املصاحل العا أغنيائها, ونست وظيفتها

يف ومل تتمكن من إحداث آليات مؤثرة يف ضبط األمور,  السلطان اعوجاجعن القيام بواجب تقومي  قد عجزت األمة
وبسبب من استبداد السلطان وإبعاده مة مل ألبعاد املسؤوليات املنوطة ابألاهي الشالتنظري الفقمن عجز ال البدء بسبب

من إحداث  األمة لم تتمكنفلسياسية، وسعيه إىل منع التأطري والتنظري لذلك, الحتساب عن ساحة احلياة االتنظري و 
جل القيام ابلحتساب يف الساحة السياسية, وبسبب هذا الغياب قد متكن أل )اجملتمع املدين( أوعية مؤسساتية

النتيجة أخذت  الستبداد من مصائر األمة وتصرف فيها بالمسؤولية وبقسوة عدمية النظري يف بعض األحوال, ويف
 عدا شاسعا عن املقاصد التشريعية.الفعاليات السياسية ب  

أن توجه عمليات الحتساب حنو القصور يف مظاهر التدين اخلاصة اليت يف ول تزال,  إن مؤسسة السلطان قد سعت 
تساب يف احلياة خفيفة ورقيقة، وأما عمليات الح ة فردية عالقتها بقضااي احلكم والستخالفالغالب واجبات عيني
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كانت فردية وسرعان ما كانت السلطة نادرة يف اترخينا السياسي,  فالسياسية العامة قد غابت, وهي إن وجدت 
السياسية بدأت يف إجراءات التضييق بغية القضاء عليها، وأما أن حتدث وتنشأ مؤسسات الحتساب يف احلياة 

 .إلرادة السياسية كانت عائقة عن بروزها وتشكلهاالسياسية العامة متارس عملية املراقبة والنصح، فا

دبر للقيام ابملسؤوليات وذلك ليحمي املصلحة العامة وي وضرورة األمم املتحضرة إن إقامة احلكم الراشد واجب األمم
وظف هذه دقيقة لتنميتها, ويطط بصورة طاقات األمة املادية والبشرية وخي ميليحاليت وضعت على عاتق األمة, و 

قات بصورة متوازنة لسد ثغرات األمة وكفاية حاجاهتا الداخلية والعيش مبستوى التحدايت الشاخصة يف جمال الطا
جة وإكراهات الضعف لألمم األخرى, والقاعدة التنافس احلضاري, واحليلولة دون وقوع األمة حتت ضغط احلا

 1األصولية تقول: )ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب(

ول ميكن إقامة احلكم الراشد دون أمة واعية دافعة ضابطة, تضبط السلطة وتدفعها حنو السلوك الراشد وهذا ل ميكن 
 ك حنواوتوجيه هذا احلر  ,إل عرب جهد مجاعي يف اجملتمع ينسق اجلهود ويضع اخلطط ألجل التأثري يف حراك اجملتمع

ميه مؤسسات اجملتمع املدين القيام بوظيفة النصح والنقد وبوظيفة الصاحل العام, ويتم من خالل هذا التنسيق الذي نس
وين, وإن أسأت فقوم 2كما ورد يف خطبة اخلليفة الراشد األول عندما قال إن أحسنت فأعينوين  العون عند القتضاء

راشد, مث أقف ع املدين ومقاضد الشريعة يف احلكم التء مع مفهوم احلكم الراشد واجملمويف هذا البحث سأقف يف البد
مع الوظائف واملسؤوليات اليت ميكن أن تقوم به مؤسسات اجملتمع املدين مث أقف مع التحدايت الشاخصة أما اجملتمع 

 .واليت تقعدها عن أداء دورها املدين

  

                                                           
 .232-231 /1حممد بن حممد الغزايل, املستصفى من أصول الفقه,  1
بريوت، هـ(: حتقيق عبد الرؤوف سعد، دار اجليل، 213انظر خطبة اخلليفة األول يف املصادر التالية: السرية النبوية، عبد امللك بن هشام بن أيوب )ت   2

هـ، الطبعة 1407هـ(: دار الكتب العلمية، بريوت، 310، و اتريخ األمم وامللوك, أبو جعفر حممد بن جرير الطربي )ت 6/82هـ، 1411الطبعة األوىل، 
 .2/238األوىل، 
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 املبحث األول

 القراءة يف املفهوم واملقاصد

 :: تعريف احلكم الراشدأولا 

الذي ينبين على رضي الناس  اخلالفة يف الرتاث اإلسالمي تعين احلكم الراشدإن مصطلح  يف الرتاث اإلسالمي:
 3وغياب العدالة دون رضاهم والعدالة بني اخللق على عكس من مصطلح امللك حيث يعين التجرب على رقاب الناس

 : ومن ذلك التمييز هذا املعيار يفورد يف بعضها و  األحادث واآلاثربني اخلالفة وامللك يف  ورد الفرقوقد 

روي أن سلمان رضي هللا تعاىل عنه سئل عن الفرق  بني اخلليفة وامللك، فقال سلمان: إن أنت جبيت من ما  .1
أرض املسلمني درمهًا أو أقل أو أكثر مث وضعته يف غري حقه فأنت ملك، وأما اخلليفة فهو الذي يعدل يف الرعية، 

لوالد على ولده، ويقضي بينهم بكتاب  هللا, ويقسم بينهم ابلسوية، ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهل بيته، وا
: ما كنت أحسب يف هذا اجمللس من يفرق بني امللك واخلليفة، ولكن هللا أهلم سلمان أحد الصحابةقال 

 4اإلجابة.
، مث يرفعها النبوة فيكم ما شاء هللا أن تكون تكون صلي هللا عليه وسلم: قال النيب حذيفة رضي هللا عنه:روي عن  .2

مث تكون خالفة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء هللا أن تكون، مث يرفعها إذا شاء أن  ،أن يرفعهاإذا شاء 
ًكا عاضا، فيكون ما شاء هللا أن يكون، مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها، مث تكون ملًكا جربية، ، مث تكون مليرفعها

 5كون خالفة على منهاج النبوة, مث سكت. ت، مثفتكون ما شاء هللا أن تكون، مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها
اخلالفة ثالثون عاًما مث سفينة أبو عبدالرمحن أنه قال مسعت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:  روي عن .3

 6.يكون امللك

                                                           
ف على مقتضى النظر العقلي يف جلب يقول ابن خلدون: إن امللك الطبيعي : هو محل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة ، والسياسي : هو محل الكا  3

ظر املقدمة, ص: املصاحل الدنيوية ودفع املضار، واخلالفة هي : محل الكافة على مقتضى النظر الشرعي يف مصاحلهم األخروية والدنيوية الراجعة إليهاز ان
190. 

 .35777كنزالعمال, حديث رقم:    4
 .17680أخرجه أمحد يف مسنده, حديث رقم:   5
 .21973أخرجه أمحد يف مسنده, حديث رقم:   6
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 يف واملعيار يف هذا الفرق هو ما ورد ويف هذين احلديثني دللة على أن حقيقة اخلالفة مغاير حلقيقة امللك وكنهه,
 أثر سلمان رضي هللا عنه.

 ثالث معايري: احلكم الراشد يف الرتاث اإلسالمي من خاللالتعرف على ميكن و 

 :فهو على عكس من ذلك مميزات احلكم الراشد عدم الرتفع والتجرب على الناس, وأما امللك إن من عدم التجرب 
أاته رجل فكلمه  عند ماما قصده النيب صلى هللا عليه وسلم  وهذا وهذا ماورد يف كثري من آايت القرآن الكرمي

, وهذا ما قصده عمر بن 7فجعل ترعد فرائصه فقال له هون عليك فإين لست مبلك إمنا أان بن امرأة أتكل القديد
وهذا ما  8 معاوية()اکسروية اي: حيث قال له  سفيان تصرفا معينا أيباخلطاب عندما أنكر على معاوية ابن 

قصده علي ابن ابيطالب عند ما قال لو متكن منكم وتوىل أمركم لفعل فيكم أفعال كسرى وهرقل, وهذا ما كان 
يقصد كذلك عندما خاطب يف أنصاره يف الكوفة: سريوا إىل قوم يقاتلونكم كيما يكونوا جبارين يتخذهم الناس 

 9خول وماهلم دول. أرابابً، ويتخذون عباد اهلل
 اخلالفة عن امللك هو أن يتويل أمور الناس برضى الناس ومشورهتم,  إن من أعظم من مييز ناس وخيارهم:رضى ال

عندما مجع مروان )وايل معاوية ابملدنية املنورة( الناس يف املسجد ألجل  ويف هذا ما قال عبدالرمحن ابن ايب بكر
أخذ البيعة ليزيد ابن معاوية: )واهلل ما اخليار أردمت ألمة حممد، ولكنكم تريدون أن جتعلوها َهَرِقليَّة، كلما مات 

لغين أن قائال منكم يقول كما ورد ذلك عن عمر ابن اخلطاب رضي اهلل عنه عندما قال: )ب  10ِهرْقل قام ِهَرْقل(
واهلل لو قد مات عمر ابيعت فالان فال يغرتن امرؤ أن يقول إمنا كانت بيعة أيب بكر فلتة ومتت أل وإهنا قد كانت  
كذلك ولكن اهلل وقى شرها وليس منكم من تقطع األعناق إليه مثل أيب بكر من ابيع رجال عن غري مشورة من 

وهو رضي اهلل عنه جيعل اخلالفة شورى بني املسلمني وإن  11ابيعه تغرة أن يقتال( املسلمني فال يبايع هو ول الذي
اخلروج عن هذا يراه خالف للنهج الصحيح يف انتخاب اخلليفه ويرى أن مبايعة أيب بكر كان يف ظروف استثنائية 

 لميكن أن يقاس عليه.
                                                           

 .3303أخرجه ابن ماجه ابلرقم:   7
 .104مقدمة ابن خلدون, ص:   8
 .1/337املسعودي, مروج الذهب,   9

 .35.  وحممد الغزايل, اإلسالم املفرتى عليه. ص: 2/141انظر: ابن األثري, الكامل يف التاريخ,   10
 .6328م: اخرجه البخاري يف صحيحه, حديث رق  11
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 :عية من احلكم يف اجملتمعات البشرية عموما إقامة العدل بني الناس من أهم املقاصد التشري العدل بني الناس
, وإذا مل بني امللك واخلالفة رضي هللا عنه عندما أراد أن مييز واإلسالمية خصوصا وهذا ما ورد يف تفسري سلمان

 يقم احلاكم ابلعدل بني الناس فإنه يفقد فلسفة وجوده.

الراشد يف املصطلحات املعاصرة ل خيرج عن  إن مفهوم احلكم تعريف احلكم الراشد يف املصطلحات املعاصرة:
ة العامة جلميع أفراد حليسعي لتحقيق املصنه للخالفة, وذلك أبن احلكم الراشد هو الذي سلمان رضي هللا ع تعريف

ويقوم بتوزيع الفرص بني الناس ابلعدل واإلنصاف ويسعي لتوسيع الفرص واخليارات وتنمية القدرات  الشعب
احلكم : هو احلكم الرشيدعرف حيث   2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام ن ذلك ورد يف والطاقات, وشبيه م

الذي يعزز ويدعم ويصون رفاهية اإلنسان ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراهتم وفرصهم وحّرايهتم القتصادية 
مجيع مه لضمان مصاحل  وتكون مسئولة أماوالجتماعية والسياسية، ويسعى إىل متثيل كافة فئات الشعب متثيال كامال

هو ممارسة السلطة القتصادية والسياسية قد عرف احلكم الرشيد:  برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أما . أفراد الشعب
واإلدارية إلدارة شؤون الدولة على كافة املستوايت، ويشمل اآلليات والعمليات واملؤسسات اليت من خالهلا يعرّب 

 12.ون واجملموعات عن مصاحلهم وميارسون حقوقهم القانونية ويوفون ابلتزاماهتم ويقبلون الوساطة حلل خالفاهتماملواطن
القانون, : )املشاركة, سيادة 13الدراسة الصادرة عن برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وضعت معايري للحكم الراشدويف 

الفصل املتوازن للقوة بني فرص, الفعالية, احملاسبة, يف تكافؤ ال 17, املساواة16, التوافق15, حسن الستجابة14الشفافية
                                                           

 م على الرابط التايل:2014-03-31جالل إمساعيل, احلكم الرشيد.... املفهوم واملعايري  واملقال نشر بتاريخ  12
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/ 2014/03/31/325123 .html 

. 111)دراسة حالة األحزاب السياسية( جملة املفكر, العدد الثالث, ص:انجي عبدالنور, ىور منظمات اجملتمع املدين يف حتقيق احلكم الرشيد يف اجلزاير   13
بينهم شبكة متينة من عالقات الضبط واملساءلة بواسطة املؤسسات  طربة عن املناس تعبريا سليما وتربوعرف بعضهم: هو نسق من املؤسسات اجملتمعية املع

الذي تقوم به قيادات سياسية منتخبة وكواىر إدارية ملتزمة بتطوير موارد اجملتمع وبتقدم املواطنني  ويف النهاية بواسطة الناس. وعرفه اندر فرجاين: ) هو احلكم
خلاصة بصورة وبتحسني نوعية حياهتم ورفاهيتهم وذلك برضاهم ومشاركتهم( وعرفه بعضهم: هو العملية اليت تدار من خالهلا املؤسسات واألعمال العامة وا

ة ويتم حتقيق ذلك بطريقة خالية من الفساد ويف ظل سيادة القانون, وهو اآلليات واملؤسسات اليت ميكن من خالهلا املواطنني )أفرادا عالية من النزاهة والشفافي
احلكم الرشيد , ق معايري أو جمموعات( التعبري عن مصاحلهم وممارسة حقوقهم القانونية والوفاء ابلتزاماهتم جتاه الدولة. انظر: مسري عبدالرزاق مطري, واقع تطبي

 .13, 6ص: 
ها. اثنيا: لوضوح الشفافية جانبان: األول: وضوح العمل داخل املؤسسة ووضوح العمل مع املواطنني املنتفعني من اخلدمات أو الذين يساعدون يف متويل  14

دي إىل جودة األداء ويسمح ابلرقاية ويهيئ األجواء املتعلقة ابلجراءات, الغاايت واألهداف اليت جيب أن تكون علنية )غري سرية( وذلك ألن الشفافية تؤ 
 لذلك.

 الستجابة: أن تكون العمليات اليت تقوم هبا مؤسسات الدولة تسعي لتلبية احتياجات وخدمات كافة املواطنني.  15
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: )احملاسبة واملساءلة, الستقرار ستةويف بعض الدراسات األخري إن هذه املعايري  19لسرتاتيجية(ا 18الرؤيةالسلطات, 
 .السياسي, فعالية احلكومة, نوعية تنظيم القتصاد, حكم القانون, التحكم ابلفساد(

 السلطة القائمة ابختيار الشعب : أن احلكم الراشد هوما ذكران ميكن استخالص التعريف للحكم الراشدمن خالل 
واملساءلة، واحرتام املصلحة العدالة والشفافية الساعية ابلتجرد والفعالية حنو تنمية املوارد البشرية واملادية، مع توفر 

 .العامة

وذلك أن  إذا جاء عن طريق غري شرعي كن تسمية احلكم الراشدة, حيث لميوهذا التعريف حيمل عنصر املشروعي
القوة والتجرب, وهذا العنصر مل يذكر ستفادة عن ابلريق اغتصاب ارادة الشعب والرتبع على كرسي احلكم أييت عن ط

أن تكون السطة نزيهة وتعمل ابلتجرد لتحقيق  , واملعيار اآلخريف تعريف األمم املتحدة ول يف تقرير التنمية البشرية
املصلحة العامة وبفعالية لستخدام كافة اإلمكانيات والطاقات حنو حتقيق تنمية املوارد البشرية واملادية وسد الضرورات 

افية اجملتمعية, وذلك يف إطار العدل واإلنصاف القائم  على التوزيع العادل للثروة والتوظيف العام, يف جو من الشف
واملساءلة حيث يتيسر للناس الوصول للمعلومة ليتأكد الشعب من سالمة إدارة الشأن العام, وهذا يتطلب وضع 

 القوانني اليت تضع األطر لضمان الوصول للمعلومة ومساءلة املسؤولني عن أدائهم واحرتامهم للمصلحة العامة.

 تعريف اجملتمع املدين:اثنياا: 

تنبع من القناعة على أساس النتماء إىل األمة )املواطنة( وإمكانية احلصوص على عضوية أكثر إن اجملتمعات املدنية 
األنظمة اإلجرائية معرتف هبا من قبل األعضاء حول   داملساواة بني أعضاء املؤسسة, وجو وجود , من مؤسسة مدنية

 20كيفية اختاذ القرار وكيفية إدارة املؤسسة.

                                                                                                                                                                                           
سات وأليات التطبيق ) توفر العدل الجتماعي تسوية املصاحل واملنافع املختلفة بقدر اإلمكان للوصول إىل توافق عام حول أهم مصاحل املواطنني والسيا  16

 جلميع املواطنني(
 املساواة: أن ميتلك كافة أفراد الشعب فرص متساوية يف تليبية الحتياجات يف إطار الستخدام األمثل للموارد الوطنية.  17
مع امتالك الحساس ابلحتياجات لتكل التنمية ابلضافة إىل فهم  املنظور الواسع والطويل عن احلكم الرشيد وتنمية املوارد البشرية واملادية, ابلتوازي  18

 التعقيدات التارخيية والثقافية والجتماعية.
 .4مسري عبدالرزاق مطري, واقع تطبيق معايري احلكم الرشيد , ص: 19
 .72م. ص: 1997قطر, عزمي بشارة, اجملتمع املدين )دراسة نقدية( املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات, الدوحة,   20
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 العام صاحلل يف إطار القانون ألجل حتقيق المؤسسات تطوعية, مستقلة عن الدولة تعم اجملتمع املدين عبارة عنو 
وأبرز املؤسسات اليت تنشط يف اجملتمعات املدنية النقاابت العمالية واهليئات املهنية احلرة  لتنوع والختالف,ابويقبل 

ومن أهم مميزاهتا أن العمل   21والفنية...واألحزاب والتيارات السياسية ومجعيات حقوق اإلنسان والتيارات الفكرية 
تشمل احلياة واألسس تطال جممل احلياة احلضارية, يتوفر فيها عنصر التنظيم املبين على الضوابط فيها مؤسسي 
يكون الفرد فيه حمور خيتلف عن اجملتمع التقليدي العام الذي قتصادية والجتماعية و الثقافية...... السياسية وال

ن ابقي التكوينات الجتماعية عالطوعي، تتميز أتيت بناء على الفعل اإلرادي  طوعيةتكون املشاركة فيها و  الفعاليات,
أهنا مستقلة مل توظف من طرف السلطة ,  و من مميزاهتا بناء على التكاليف اإلدارية الوظيفية فيها اليت أتيت املشاركة

على العمل ألجل الصاحل العام بناء على الدفع الوطين بعيدا عن  جيعلها قادرة والستقالل عن هيمنة الدولة احلاكمة,
ية تعمل يف إطار اجملتمع املدين عبارة عن تنظيمات اجتماعاإلمالء والتأثري والستيعاب ضمن السياسات احلكومية, و 

 اجملتمع وإما مصاحل فئة أو شرحية معينة يف) ترمي لتحقيق املصلحة العامة ,الجتماعيك عالقات التضامن والتماس
أهنا تعمل يف إطار القوانني السائدة, وعمل اجملتمعات املدنية ليس مصاحل عامة لكافة أفراد اجملتمع( ومن مميزاهتا 

خروجا على القانون ول على النطام, بل هو دعم للنظام يف إطار العون يف املعروف والنصح والنقد يف البيان والضبط 
ختالف جمتمع اخالقي وسلوكي ينطوي على قبول الومبا أن اجملتمع املدين,  ال التأثري.والتقومي عن طريق الضغط وإعم

منظمات مدنية حتقق وحتمي وتدافع عن مصاحلهم  تكوين وإجيادوالتنوع بني الذات واآلخر، وعلى حق اآلخر يف 
وبينها وبني الدولة ابلوسائل وبني مؤسسات اجملتمع املدين,  املؤسسة اجملتمعية، واللتزام يف إدارة اخلالف داخل

 22السلمية، ويف ضوء قيم الحرتام والتسامح والتعاون والتنافس والصراع السلمي.

يقول أحد الكتاب املعاصرين عند قراءته يف مفهوم اجملتمع املدين أنه يف املرحلة الراهنة يقدم إجابة جاهزة عن العديد 
الدول الشيوعية إبجياد مرجعية اجتماعية خارج الدولة, وهو رد على من املسائل فهو رد على سلطة احلزب الواحد يف 

                                                           
 .3بوحنية قوي, دور حركات اجملتمع املدين يف تعزيز احلكم الراشد, ص:   21
 فريد ابسيل الشاين, اجملتمع املدين, موقع احلوار املتمدن, واملقال منشور على العنوان التايل: 22

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=48214 
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بريوقراطية ومتركز عملية القرار يف الدول الليربالية وهو رد على سيطرة اقتصاد السوق على احلياة الجتماعية والصحة 
 23من جهة, وعلى البىن العضوية والتقليدية من جهة اثنية. والفن والثقافة, وهو رد على ديكتاتورايت العامل الثالث

ملمارسة وظائف الحتساب اجملتمعي واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر )ابملفهوم  اجيد اوعاء حيسب إن اجملتمع املدين
اة الشامل واحلضاري( حيث إن فهم األمر ابملعروف والنهي عن املنكر قد أصابته آفات عصر الحنطاط يف حي

املسلمني وأبعدته عن وصفه صمام أمان للمجتمع يشحذ مهم أفراد اجملتمع حنو التنبه لإلخفاقات ووضع األصابع 
عليها, وعن وصفه وسيلة للنقد البناء, ليتمكن اجملتمع عربه من القيام بوظائف املراجعة والنقد, وحتديد األخطاء ورؤية 

لتصحيح والتسديد, فحولته إصاابت عصر الحنطاط إىل فعاليات الذات بصور واقعية, والقيام بعملية النصح وا
جامدة حصرته يف املخالفات الفردية والفروض العينية بعيدا عن ساحات الشأن العام وإذكاء الفعاليات اجملتمعية 

يب يف حنوها, ويكمن مشكلتنا األخرى يف أن بعض العقليات الدينية تعترب مؤسسات اجملتمع املدين أحد أذرع التغر 
العامل اإلسالمي, فرتي أن من مسؤوليتهم أن يعارضوا تشكل مؤسسات اجملتمع املدين ابعتبارها معركة مقدسة, وانسني 

طالب جتاه مصاحل جمتمعية أو فئوية داخل اجملتمع, واملسلمون امليف ذلك أهنا جمرد وعاء ووسيلة للتعبري الشعيب عن 
وف والنهي عن املنكر بكل جدارة, األمر الذي يتطلب ويؤكد أن مشكلة يستطيعون أن جيعلوها وعاء األمر ابملعر 
الستفادة من اآلليات احلضارية إلدارة حركة اجملتمع وصوهبا وعدم القدرة على األمة تكمن يف الفهم وطريقة التفكري, 

وقطع الطريق على حتكم اآلخر  والوصول إىل اكتفاء اجملتمع والقيام بتحقيق الصاحل العام املسؤوليات اجملتمعيةحنو أداء 
يف مصائران ومن مث متثل حرية قراران وإخالص العبودية هلل عزوجل )جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب 
العباد( وهذا ل يتحقق إل عن طريق إحياء مؤسسات اجملتمع وإذكاء العمل اجلماعي والدفع بكل شرائح اجملتمع حنو 

 ائف جمتمعية اليت كلفت األمة هبا.يام بوظاإلسهام يف الق
 

 :احلكميف  ةمقاصد الشريعة اإلسالمي: لثاا اث

ابلفرد ومل يتم  املتعلقة على املقاصد العامة, وكان العتناء يف هذا التناول املقاصد الشرعية قد كتبواإن العلماء قدميا  
كتب عن و  كإطاٍر للبحث يف املقاصدالتعرض ملقاصد الشريعة حنو األمة حيت جاء ابن عاشور الذي وضع األمة  

 مسؤولية مجاعيةوقال أهنا  املسؤولية عما تتورط فيه األمةحتدث عن  ، كمايف الدنيا ، واجلزاء اجلماعي لألمةاألمة

                                                           
 .45دين )دراسة نقدية( ص: عزمي بشارة, اجملتمع امل  23
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َنًة َل ت ِصيََبَّ الَِّذيَن ظََلم وا ِمْنك ْم َخاصَّةً َواتَـّق وا استدلل بقوله تعايل: ) من الصعب إدخال النيات وقال أنه  24(ِفتـْ
ويف هذا  25ولذلك فقد وصف ابن عاشور التشريع أبنه قانون األمة .راد يف صياغة األحكام اجلماعية , ومقاصد األف

لشارع إىل املقاصد املتعلقة بتمثيل األمة الوسط اإلطار ميكن فهم املقاصد الشرعية املتعلقة ابحلكم وذلك ليصل ا
القادر على هداية البشرية مجعاء عن موقع العطاء والتأثري والبعد عن موقف الحتايج والعوز الذي متثله األمة يف 

 وضعنا احلايل يف كثري من األقطار اإلسالمية, ميكن تصنيف املقاصد الشرعية يف احلكم إىل جزئني رئيسني:

 ميكن أن يتم عرب الفعاليات اآلتية: يتوال عمل على حفظ الدين وإقامته:الأولا: 

 العمل على هتيئة األجواء للقيام ابلشعائر الدينية .1
 العمل العمل على نشر الفضيلة واألخالق اإلسالمية ونشر روح التعاون واأللفة يف اجملتمع .2
 عن طريق احملاكم والقضاة. تطبيق األحكام الشرعية اليت تصنف يف إطار األحكام القضائية .3
التنظري والتأطر لتنظيم كافة شؤون احلاية يف ضوء أحكام الشريعة العمل على نشر تعاليم الدين والذي يشمل  .4

الت يف جمالت احلياة اليت تناقش مشك ومقاصدها, مبا فيها الصياغة التشريعة العملية للنظرايت اإلسالمية
, وإجياد احللول بصورة مقنعة وإظهار جدوى األحكام الشرعية واحللول املتعددة واملتغرية احلياة العملية

 .اإلسالمية مقانة ابحللول املستوردة
العمل على التطبيق السليم لألحكام الشرعية وفق نظرة مشولية حكيمة ومتدرجة, والجتناب عن التطبيقات  .5

وجهه احلضاري, حيث ترتك أثرا  اجملحفة اليت تقدم صورة غري مشرقة ومشهوهة عن الدين اإلسالمي وعن
 سيئا عن اإلسالم وينفر بدل أن يبشر.

العمل على إحياء الجتهاد اخلادم خللود الشريعة ومسايرة العصر والقضاء على اخللو التشريعي اإلسالمي يف   .6
ة لتأخذ للقوانني والتشريعات املستورد كثري من اجملالت السياسية والقصادية....... األمر الذي ترك جمال

 حمال يف أقطاران اإلسالمية.

                                                           
 .25األنفال:   24
 م.1997لعام  5رايض أدمهي, ب عد األمة يف اخلطاب املقاصدي عند اإلمام ابن عاشور, جملة الرشاد, العدد:   25
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العمل على حفظ اإلسالم من تشويه صورته وسط غري املسلمني وذلك ابلتصدي جلهود أعداء اإلسالم  .7
الذي يعملون على تشويه صورة اإلسالم والتنفري منه, وكذلك العمل على بيا أوجه اخلطأ يف التصرفات اليت 

 , وكذلك العمل على نشر الصورة الوسطية لإلسالم.يقوم هبا بعض املسلمني يف حالت خمتلفة
العمل على تنمية القدرات الفقهية الجتهادية القادرة على معرفة الواقع معرفة دقيقة وإنزال نصوص الشرع يف  .8

 .هذه الواقع وفقا للمقاصد الشرعية

 وذلك عرب الفعاليات التالية: اثنيا: سياسة الدنيا:

الوظائف اليت نيطت ابألمة كثرية ومتنوعة, وهي كل تلك املسؤوليات  :ابألمةالقيام ابلوظائف اليت نيطت  .1
أن يع القيام بكل هذه األعمال فالبد اليت أمرت األمة أبكلمها إبقامتها, وكل فرد من أفراد األمة ليستط

لقيام يقوم بعض أفراد األمة ببعض الواجبات والبعض األخر ابلواجبات واملسؤوليات األخرى, ولكن هذا ا
لبد وأن يكون مبستوى الكفاية لسد الضرورات, وتصريف الطاقات املتعددة هلذه الوظائف ل تتم صدفة 
وبناء على رغبات الناس وما تيسر هلم, بل لبد من ختطيط دقيق للقيام هبذه األعمال املطلوبة والضرورية 

 بوجود احلكم )اخلالفة( أو اإلمامة أو رائسة للمجتمع, والتهيئة واإلعداد, والدفع والرتغيب, وهذا ل يتأيت إل
األعمال واجلهود كافية  ومعرفة ما إذا كانت, كما أنه لبد من قياس األداء يف اجملتمع  ....فسميها ما شئت

الثغرات ختتلف, فمنها ما هو سد  وهذهن اجلهود اإلضافية يف هذا الصدد؟ ؟ أم لبد ملسد الثغرات
, ومنها ضرورات يف اجملتمع اإلسالمي هبا قيام احلياة والكرامة اإلنسانيةالداخلية اليت  لضرورايت األساسيةل

اليت تلقي  والتحدايت احلضارية تفرضها التحدايت احلضارية اليت تتغري بناء على املوقع من املنافسات الدولية
املدبر وهو من أهم مقاصد  ؤوليات إضافية يف كل وقت, وهذا كله ل يتأيت إل ابحلكمعلى كاهل األمة مس

 الشرع يف إطار تكوين األمة واجملتمع.
ل يتأيت من األفراد بل  الدفاع عن نفسها, وهذا الدفاع ةوجيب على األم :األمة و رد العتداء الدفاع عن .2

 َما العسكري القادر على الرد الرادع, قال هللا عزوجل: )َوَأِعدُّوا هَل مْ  ل بد من تنظيم اجليوش واإلعداد
وهذا اإلعداد لميكن إل عرب حكم مدبر,  26اْسَتطَْعت ْم ِمْن قـ وٍَّة َوِمْن راَِبِط اخْلَْيِل تـ ْرِهب وَن ِبِه َعد وَّ اهللَِّ َوَعد وَّك ْم(

                                                           
 .60األنفال:   26
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وتنظم القدرات البشرية وينمي الطاقات املادية ويهتم ابلصناعة العسكرية وخيطط للدربة العسكرية, وهذا كله 
دقيقة من قدرات اآلخرين, والتوصل إىل متثيل موقف الرادع, وهذا ل ميكن إل بعد القيام بعد معرفة 

احلكومة من القيام  ابلدراسات الدقيقة اليت تبصر واقع اجملتمع وتبصر اآلخر بقوته وقدرته, وتكون مسؤولية
هم املقاصد املتعلقة ابحلكم هبذا الواجب بقدر كفاية الضرورات وفق املعايري الدفاعية والعسكرية, وهذا من أ

 يف إطار موقع األمة يف املقصدية التشريعية.
إن من أهم معاين األمة الوسط متثيل الشهود احلضاري وسط األمم, واملشاركة احلضارية  متثيل األمة الوسط: .3

أثر, وهذا األخذ وموقف التأثري دون الت متثيل موقف العطاء دون والتأثري احلضاري عن طريق قدرة األمة على
ويعضد هذا قول  27هو املراد من قول هللا عزوجل: )وََكَذِلَك َجَعْلَناك ْم أ مًَّة َوَسطًا لَِتك ون وا ش َهَداَء َعَلى النَّاِس(
َهْوَن َعِن اْلم ْنَكِر( َر أ مٍَّة أ ْخرَِجْت لِلنَّاِس أَتْم ر وَن اِبْلَمْعر وِف َوتـَنـْ ت ْم َخيـْ ن األمر حيث إ 28هللا عزوجل: )ك نـْ

الواقع يف املهالك  املعروف يكون عندما متثل موقع العطاء, ول يقبل أحد األمر من الدون, واإلرشاد من
تكون ذليلة ن متثل املوقف الدون, ويكره لألمة أن واملأسي وسوء التدبري, إن اإلسالم حيرم على األمة أ

والسعي لتحقيق التنمية ابلقدر الذي خيرجنا  للمسلمنيواقع وحمتاجة, ويكره العقلية اليت ترضى مبثل هذا ال
من إكراهات العجز والفقر والحتياج على مستوى عالقاتنا ابلشعوب األخرى فريضة شرعية وضرورة األمة, 
وذلك أبن هذه اإلكراهات هتدد وجودان ومستقبلنا, وجيعل إمكانياتنا املعنوية واملادية يف خدمة 

يف حقوقنا وآمالنا وتطلعاتنا, تلك السرتاتيجيات اليت وضعت أصال لذبح  السرتاتيجيات اليت جيحف
جمتمعاتنا قرابان لتنشيط الصناعة والتجارة يف البلدان القوية, واإلسالم العزيز يوجب على املؤمنني إخراج 

 29رِيَن َعَلى اْلم ْؤِمِننَي َسِبياًل (اجملتمع اإلسالمي من إكراهات الغري وقد قال هللا عزوجل: )َوَلْن جَيَْعَل اهللَّ  لِْلَكافِ 
وحنن نعلم أبن جعل هللا عزوجل أبلغ يف األمر والنهي فيكون املؤمنون مكلفون ابلسعي إلزالة سبل القهر 
والغلبة والظلم وإهدار احلقوق عن اجملتمعات اإلسالمية واليت فرضت عليها من طرف الدول الستعمارية, 

 عية املنطة ابحلكممن أهم املقاصد التشريوهذا 

                                                           
 .143البقرة:   27
 .110آل عمران:   28
 .141النساء:  29
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كما توهم البعض من أهل العلم يف   ابلتعاطي بني الناس ل ميكن إقامة العدل إقامة العدل بني الناس: .4
والقيام  الدافع علي رعاية احلقوق وبعض املعاصرين من الفوضويني مؤخراً, بل لبد من احلكم السابق

ناس بذلك وتضع اخلطط والضوابط للفصل بني ابلواجبات, والسلطة السياسية هي اليت ميكنها أن ترغم ال
وهذا األمر ل ميكن أن  الناس و رد الظلم وأخذ احلقوق وللتوزيع العادل للفرص يف جمالت احلياة املختلفة,

 يتأيت ابجلهود الفردية, واألمة مبجموعها مكلفة هبذا ومتثلها احلكومة واإلرادة السياسية.
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 املبحث الثاين

 املدينوظائف اجملتمع 

كامل تللتالقطاع العام والقطاع اخلاص واجملتمع املدين   مكوانتبني والتعاون التمازج أييت من خالل إن احلكم الراشد
جيد طريقه وإسهامه  التعاضد الثالثيوتوزع األدوار, واجملتمع املدين يف هذا الوسط ومن خالل  هذه القطاعات الثالث

 اليت لوظائفاب والوصول إىل ذلك يكون من خالل القيام  30)التعبري عن الهتمامات, التأثري يف اختاذ القرار( عرب:
 وذلك من خالل اآلليات والوسائل اليت تتغري من ؤمن إىل آخر فتتنوع وتتعدد: ميكن أن تسهم يف إقامة احلكم الراشد

املؤثرة يف  تعين العمل على إصالح اجملتمع يف كافة جوانبه وذلك من خالل كافة الوسائل احلسبة إن  :(احلسبة) :أولا 
, امل بصماهتو حي الحنطاط يف العامل اإلسالمي فرتاتجمالته قد أتثر بسبة وفهم , إل أن سري احلوحركته اجملتمعسري 

يف شأن  واحنصر, فإنه قد أبعد عن ساحة الحتساب كذلك, التدين اهتمامات من قد مت إبعاده الشأن العام ومبا أن
لسوق وجمال املوازين, وحيت عند اب عاية احلجاب يف الشارع, أو اهتموالصيام أو ر أمن ترك الصالة العبادات احملضة 

 , وقلما ميكن القبول بتلكمتلك اجملالت الضيقة ل اإلسالميعقساب يف جمالس العلم يتبادر إىل الذكر الحت
اليت جيب التصدي هلا, وحىت ميكن أن تواجه اإلنكار من سري اجملتمع وجمالت الشأن العام من  الساحات الرحبة

شأن العام ابألمر ابملعروف أو النهي عن املنكر وقيل له مابك وأمر السياسة لبعض املخلصني املتدينني إذا مت التعرض ل
فاترك األمور  األعلم هبذا الشأن والسلطان هو 31ملرء تركه مال يعنيه!حسن إسالم اومن  !واألمور اليت تتعلق ابلسلطان

إن الصحوة اإلسالمية املباركة اليت أحيت الفهم الصحيح عن الدين وإحياء الوجه احلضاري فيه  ألهل الختصاص!
يف الشأن يف إحياء مفهوم الحتساب إىل كافة نواحي احلياة, واجملتمع املدين من أهم البواابت ملمارسة  لها الفضلف

 العام.

والوقوف يف وجهه, واحلكم الفاسد الستبداد  فهو أفضل وسيلة لكبح مجاحالنقد البناء إن من صور الحتساب, 
, واخلليفة األول قد ذكر ذلك يف وظائف األمة جتاهه والنصح والتصحيح من أهم وظائف األمة جتاه احلاكم والنقد

                                                           
 .8بوحنية, ص:  30
 .1646رقم: أخرجه أمحد يف مسنده, حديث   31
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وقد فصل العلماء القول يف أن مهمة الشعب هو الطاعة  32حيث قال: ) إن أصبت أطيعوين وإن أسأت فقوموين(
يف هذا  حممد الغزايل والنصرة يف املعروف والنصح والنقد البناء عندما مييل احلاكم عن وجه الصواب, يقول الشيخ

) إننا اذا رجعنا إىل تعاليم اإلسالم وجدانه خيلق أمام كل حكومة معارضة جريئة يقظة, تتعقب كل خطأ : اإلطار
واستدل الشيخ هلذا بقوله صلى اهلل عليه وسلم:  33ابلنقد, وتزن كل فعل يصدر عن احلاكم مبيزان ل جيور ول حييف.(

وقوله صلى اهلل عليه وسلم: )سيد الشهداء محزة بن  34م()إذا رأيت أميت هتاب فال تقول للظامل اي ظامل فقد تودع منه
يقول: )مناقشة قرارات احلكام واملشاركة يف وضع احللول و  35عبد املطلب، ورجل قام إىل إمام جائر فأمره وهناه، فقتله(

يقول الشيخ يف مكان آخر: ) فليس كما  36للمشاكل وتصحيح األخطاء حق تكفله الشريعة جلميع املسلمني(
ديب حكامها, بله أن تستنيم على ضيمهم وختضع ق رعية جاهلة مستكينه  تعجز عن أتم هو الذي خيلاإلسال

الغزايل إن مداهنة الظلمة سبب أصيل يف استشراء أذاهم وامتداد طغواهم حيث يقول: )عندما الشيخ يرى و . 37هلم(
ون خريا على محاقته, فهنا الطامة اليت تبيد ما جيد احلاكم املعتوه من يثنلك اجلبار من يزين له سياسته وعندجيد امل
وأثر الفرد يف احلد من طغيان الستبداد والعمل يف اجتاه احلكم الراشد ضئيل, وجهود األفراد تتقوى عند  38األمم(

يف مؤسسات اجملتمع املدين اليت يتم تكوينها على النية  تصورهأن تالننسيق والتضامن والتضافر وهو الذي ميكن 
  والبصرية النافذة. الصادقة

يد ل ميكن إقامته إل من خالل السياسات إن احلكم الرش  :(وصنع القرار العمل على إصالح السياسات) اثنيا: 
ل فاعل يف كش من خالل عملها ميكن أن يساهم بواجملتمع املدين , ترمي إىل حتقيق املصلحة العامةالواضحه اليت

على واقع اجملتمع بدقة وواقعية )بعيدا عن تزوير الواقع وتربيره( يف إصالح السياسات وذلك عن طريق الوقوف 
حتليل السياسات والقرارات املتخذه جتاه معاجلة الواقع, مث الوقوف األمني مع تلك السياسات  اجملالت املختلفة و

قراءة موقعنا يف الشهود اخلية والتحدايت اخلارجية الشاخصة يف إطار مدى كفايتها لحتياجات اجملتمع الدملعرفة 
 احلضاري.

                                                           
هـ(: حتقيق عبد الرؤوف سعد، دار اجليل، بريوت، 213انظر خطبة اخلليفة األول يف املصادر التالية: السرية النبوية، عبد امللك بن هشام بن أيوب )ت   32

هـ، الطبعة 1407لمية، بريوت، هـ(: دار الكتب الع310، و اتريخ األمم وامللوك, أبو جعفر حممد بن جرير الطربي )ت 6/82هـ، 1411الطبعة األوىل، 
 .2/238األوىل، 

 .50م. ص: 2005من هنا نعلم, حممد الغزايل, هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة اخلامسة, يناير   33
 .11269أخرجه البيهقي يف السنن الكربى, حديث رقم:   34
 .4884أورده احلاكم يف املستدرك, حيث رقم:   35
  .167م.  ص:2005املعطلة, حممد الغزايل, هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع, يناير  اإلسالم والطاقات 36
 .50م.  ص: 2005من هنا نعلم, حممد الغزايل, هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة اخلامسة, يناير   37
 .179م.  ص:2005التوزيع, أغسطس معركة املصحف يف العامل اإلسالمي, حممد الغزايل, هنضة مصر للطباعة والنشر و   38
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أنشطة اجملتمع وسرب غور السياسات مث تلمس حول كافة  لدراسات اجلادةابوهذا العمل إمنا يتم عن طريق القيام 
أن تكون  مية وميكن, وهذه الدراسات ميكن أن تتم داخل األقطار اإلسالالنتائج العملية من خالل تلك السياسات

يف جمالت السياسة والقتصاد واألمن وميكن ملراكز  ةالسياسات اإلقليمي شمستوى اإلقليم ويناقهذه الدراسات على 
 هذه السياسات وآاثرها حول املشروعات البحثية اليت تناقشروابط إقليمية يتم من خالهلا التعاون  الدراسات إنشاء

 .على املستوى القطري واإلقليمي

إن العمل يف هذا اإلطار يهيئ طريقة تفكري النخبة الفكرية والثقافية يف اجملتمع حول جدوى السياسات وضرورة 
يف عملها بصورة جادة فإهنا تؤثر على  هذه الدراسات إذا واصلتمراجعتها بكا يكفل اخلري والسداد  للمجتمعات, و 

 دة والصالح.صناع القرار حنو الرشا

وميكن ملؤسسات اجملتمع املدين التفكري خارج إطار اإلقليم لتسعى حنو إصالح  السياسات  على املستوى العاملي, إن 
األصوات الفردية ترتفع يف العامل اإلسالمي حول غياب العدالة الدولة وغياب النظام العاملي العادل, وترتفع األصوات 

لعاملي وضرورة املراجعة يف تشيلها وطريقة عملها, ولكن هذه األصوات فردية, أو حول ضرورة اإلصالح يف النظام ا
مقطعية ترتفع يف أحوال ومنعطفعات سياسية معينة, ل تناصره دراسات جادة وعميقة, اليت تبني خطر السياسات  

ل هذه الدراسات للنخبة وأثرها على التنمية وحقوق اإلنسان, وإيصا العاملية اخلاطئة على األمن والسلم الدوليني
الفكرية والسياسية ومراكز الدراسات السياسية والسرتاتيجية يف الغرب, فهذا من أهم املداخل اليت جيب أن ل ننسي 

 أتثريها.

مهية املؤمترات هبذا اخلصوص يطلب فيها خنبة من املفكرين الغربيني ومن الشرق كذلك, على أن أب من التذكريول بد 
يف هذه املؤمترات بناء على األرضيات املشرتكة بني املثقفني عموما يف الشرق والغرب وحق اإلنسان يف يتم التداول 

 وحتقيق املصلحة للبشر )احلياة, التنمية, احلكم الرشيد(. املصريتقرير العيش الكرمي وتنمية املوارد وحق الشعوب يف 

ول ننسي أن القوى الغربية تعمل بكل جدية يف هذا اجملال وابألخص فيما يتعلق برتويج والقيم والثقافة والغربية ومن 
م ويف عام 2001األمثلة احلية لذلك التجمعات السنوية للمنتدى الجتماعي العاملي اذي ينعقد سنواي منذ عام 

مؤسسة من اجملتمع املدين ملناقشة أفضل البدائل مخسني الف  50000قد حضر هذا الجتماع حوايل  2007
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م ومؤمتر البيئة يف 1987وكذلك قبل ذلك بروتوكول مونرتايل عام  39واستدامة وتكيفا مع متطلبات العوملة. إنصافا
 م 1995م ومومتر املرأة جبنيف عام 1992عام 

صل إليها من خالل الدراسات اجلادة توفر إن البياانت اليت يتم التو  :(دور ممارسة الضغط وإعمال التأثرياثلثا: )
يف وقت الضرورة ألجل إصالح  ممارسة الضغط على السلطة العامة األرضية للتحرك حنو اإلصالح عن طريق

, القضااي يف جمال التشريعات, قضااي احلقوق واحلرايت قرارات يف اجتاه الصاحل العام,الالسياسات أو أختاذ 
 .  .....السرتاتيجية

ن مات, أليف حد ذاته يشكل الضغط املؤثر على احلكو  معرفة الواقعإظهار الواقع كما هو ومتكني الشعب من إن 
احلكومات الفاشلة دائما تريد إخفاء احلقيقة عن أعني الشعب, ليس إخفاء احلقيقية فحسب بل تريد تزوير الواقع 

اف وقوف الشعب على واقع اجملتمع بل تسعي وأما احلكومات الناجحة فهي ل خت وحتويل اإلخفاق إىل البطولة
الواقع يظهر جناحها وفعاليتها وألجل ذلك فإن احلكومات الناجحة تدعم مؤسسات  ظهورإلظهار الواقع, ألن يف 

, وأما احلكومت الفاشلة على عكس ذلك  اجملتمع املدين اليت تعمل يف جو من الستقالل والنتماء للمصلحة العامة
 كما ذكران.

فالتصدي لرصد الواقع وبيانه, وبيان ما يرتتب على هذا الواقع من أثر على حياة الناس ومعيشتهم ألكرب ضغط على 
هذا النوع من الضغط تأثر الناس من جرائها, كما أن يالسلطة, ويدفهم هذا الضغط حنو تصحيح السياسات اليت 

على السلطة ويكون إسهاما حنو احلكم الرشيد, دي ذلك إىل ضغط شعيب يدفع املواطنني للمطالبة حبقوقهم فيؤ 
, وإن كان أثره ضئيل يف واليت يتم ممارستها يف أكثر البلدان املظاهرات العامة من أبسط أشكال الضغط على السلطة

ننا ألن املظاهرات يف كثري من بلدا قراطية واليت لتلعب الرأي العام فيه أثرا كبريا على مصري السلطة.احلكومات غري دمي
ل تقدم شيئا ول تؤخر, ألن رأي املواطن ل قيمة هلا يف احلكومات اليت مل يكن لرأيها وزان يف إقامتها, وذلك على 
خالف احلكومات اليت تقوم بناء على رأي الشعب, ألن تلك احلكومت تسقط عند سحثب الثقة الشعبية, لذلك 

وهذا الرأي ل أمهية له يف احلكومات الستبدادية اليت تفهم لغة  ,فأن الرأي العام له امهيته يف احلكومات الدميقراطية

                                                           
 .3بوحنية, ص:   39
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القمع والتنكيل ابملخالفني, وتعرف كيف ميكن استغالل علماء السلطان إللباس العباية البيضاء صكوك الغفران 
  للملوك واألمراء املستبدين.

سياسات شكل آخر من هذا الضغط, مث التنسيق بني مؤسسات اجملتمع املدين واملطالبة بتصحيح املسارات والإن 
....... كلها املؤسسات اإلعالميةتأثري من خالل اجملالس النيابية و الو , من شرائح اجملتمع املختلفة العصيان املدين

  تشكل األطر إلعمال الضغط حنو تصحيح املسار.

 اخل أساسية:مد عدةتشجيع املشاركة السياسية  للعمل على :(املشاركة السياسةالعمل على تشجيع رابعا: )

إن اإلمام واحلاكم يف التصور اإلسالمي وكذلك يف التصور السياسي  ابملالكية: احلكام شعوررفض املدخل األول: 
احلاكم أجري والشعب  ,لعام نيابة عن الشعب واألمة, فاحلاكم انئب والشعب أصيلاملعاصر يتصرف يف الشأن ا

, احلاكم أجري لدى الشعب ويتقاضى مقابل عمله أجرا معينا وأييت هذا اللتزام نتيجة لعقد صاحب الكلمة األخرية
بني الشعب وبني احلاكم يتحدد بناء عليه مسؤوليات احلاكم جتاه الشعب الذي يتمثل يف بذل اجلهد ألجل محاية 

اه احلاكم اليت تتمثل يف املشورة والطاعة والنصرة يف املعروف والقيام بعملية النقد املصلحة العامة, ومسؤولية الشعب جت
البناء والنصح والتقومي يف حال ما رأوا احلاكم مييل عن طريق الصواب, ويعرض املصلجة العامة للخطر, وهذه الرؤية 

ة واحلامسة بيد احلاكم وليس بيد ضد رؤية بعض احلكام الذين يرون  أهنم ميلكون مصري الشعب وأن الكلمة األخري 
الشعب, ويف هذا يقول الشيخ حممد الغزايل: ) لقد كان أمري املؤمنني قدميا كان رجال من خرية املؤمنني, إن مل يكن 
من خريهتم على الطالق يتوىل األمور أجريا للمسلمني على مال حمدد, أيخذه لقاء عمله هلم... وهو فيما يفعل 

م, ينقدونه مبلء احلرية ول يقطع دوهنم أمرا.....فكيف ماتت الشورى؟ وابدت تلك الرقابة؟ وأمسي ويرتك حتت رقابته
 40أمر األمة يف يد رجل واحد اتفه يرى أبناءها وأمواهلا إراث له أو ألسرته(.

كتفيه   و هذا أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه كان رجال اتجرا فكان يغدو كل يوم إىل السوق حيمل األثواب على  
فيبيع ويشرتي فلقيه عمر وأبو عبيدة عند السوق فسأله: أين تريد اي خليفة رسول اهلل ؟ رد أبو بكر بتلقائية : 
الســـوق. فقال له: ما هذا الذي تصنعه وقد وليت أمر املسلمني ؟ أجاب أبو بكر: فمن أين أيكل عيايل ؟فقال له 

دينارا  250 اإلقرار على أن يكون راتب اخلليفة أيب بكر السنوي عمر وأبو عبيدة: سنفرض لك راتبا, وابلفعل مت
                                                           

 .181م.  ص:2005معركة املصحف يف العامل اإلسالمي, حممد الغزايل, هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع, أغسطس   40
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وشاة يؤخذ له من بطنها ورأسها وأكارعها, و وجد أبو بكر أن هذا الراتب ل يكفي بيته ول عياله فقرر أن خيرج 
 41دينار شهراي. 300لسوق البقيع للبيع والشراء كعهده سابقا, حىت زادوا له يف املرتب إىل 

إن احلاكم يف نظر اإلسالم رجل ختتاره األمة, ألهنا تراه أجدر احلاكم يتم اختياره من قبل األمة: لثاين: املدخل ا .1
بقيادهتا وزعامتها, وألهنا ترى يف صفاته املوهوبة واملكتسبة ضماان لولية أمرها, على وجه حيقق مصاحلها يف الدين 

فراغها وحيمل  دول لون خاص, وإمنا يرشح هلا من يسوالدنيا.... واحلكم كأي وظيفة ل يرشح هلا نسب خاص 
أمانتها..... وقد يتساهل الناس يف ملء الوظائف الصغرى مبن يفقدون بعض شرائط الستحقاق ولكن هذا 
التساهل إن قبل ضرره يف األعمال التافهة, فإن وزره يف إفساد املناصب الكربى ليطاق. ومن مث فإن مناصب 

أشباهها جيب أن ينتقى هلا العمالقة واألبطال, وويل لألمة اليت تسلم زمامها للسفهاء والضعفاء, اإلمارة والوزارة و 
وقد جعل اهلل أمر املسلمني شورى بينهم, ليبحثوا يف صفوفهم كلها عن الكفء إلمامتهم, فإذا وجدوه ابيعوه عن 

 يقطع دوهنم أمرا, ووجب عليهم أل رضا وحمبة, حىت إذا أصبح أمريا فيهم وجب عليهم طاعته ووجب عليه أن ل
حيجبوا عنه نصحا, وبذلك تسري القافلة, وقد قامت دولة اخلالفة الراشدة على هذه األسس, وكان نظامها فريدا 
يف العامل يومئذ, إذ كان الروم والفرس وأمثاهلم من األمم يسودون أسرا تتوارث احلكم فيما بني أفرادها, كلما هلك 

اصي العباد ملك آخر, وتوريث امللك واحلكم من أبرز مآثر اجلاهلية. بيد أن اإلسالم هو دين ملك ورثه على نو 
الفطرة النظيفة والعقل الرشيد شرع ألمته معامل الشورى, و رد إىل الشعوب حقها الكامل يف اختيار حكامها, 

قدميا هو ما قامت من أجله وأسقط قيم الدماء والعناصر يف موازين التفاضل..... وهذا الذي قرره اإلسالم 
 42ثورات احلرية يف املشرق واملغرب.... فأصبح رؤساء الدول خيتارون من صميم الشعب.

إن هذا التوارث كان سببا يف تقهقر أداء  :ة نظام دخيل على احلياة اإلسالميةاملدخل الثالث: إن توارث اخلالف
عن ركب احلضارة واإلنتاج اإلنساين, وأصبح  املسلمني على مر العصور حيث أدى ذلك إىل ختلف املسلمني

احلكم بيد عصابة أدعياء ل تؤهلهم قدراهتم لرتتيب شؤون األمة, ول حلماية املصلحة العامة ولكن مع ذلك 
ميلكون البت يف قضااي األموال والدماء واملرافق العامة والعالقات الدولية وقضااي اإلميان وأحوال العمران...! إن 

تاذ يف اجلامعة أو ضابط يف اجليش ل تورث بل تعطى ملن ثبت فيه الكفاءة العلمية واخللقية, منصب األس
ووظائف اإلدارة حتتاج إىل دربة وجرأة وطبيعة مسعفة وشيء منه ل تورث بداهة ..... واخلالفة علم ديين وفن 

                                                           
 مركز الفتوى يف إسالم ويب واملقال منشور على الرابط التايل:   41

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=99083 
 .112م.ص: 2005يف موكب الدعوة, حممد الغزايل, هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الرابعة, أغسطس   42
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أحد أن بطون األمهات إداري ووعي سياسي وقبل كل شيء شرف نفسي وجمادة خلق وعدالة سلوك, ومل يقل 
يربز األجنة مستكملة هذه الصفات, وإمنا حيرزها الناس على اختالف أنساهبم ومنابتهم يف احلياة العامة مبا 
يبذلون من جهد وبالء واجبات, فمن تراخى أتخر ومن جد وجد, وقد حيدث أن تبتلى وظيفة ما مبن ميلؤها من 

هبذه الوظيفة من حقوق هللا وحقوق العباد, فإذا كانت رائسة الدولة,  غري كفاءة, وهنا تكون املصيبة عندما ترتبط
فالنكبة مدمرة, وقد بلي املسلمون خبلفاء وولة من شرار اخللق, لوختلت عنهم املالبسات اليت أحاطت مبيالدهم 

خوته ألن ل وسريهتم ألودعوا السجون بتهم القتل والغصب, كان منهم من يقتل أابه لريث, وكان منهم من يقتل أ
ينازع يف احلكم, وقل من يقرتب منهم إل املتملقون ملن تؤجر خربهتم لكل دافع مثن أو علماء السوء الذين يطلبون 

 43ابلدين عرض الدنيا.
إن بيان  :معرفة العالقة سلبا وإجيااب بني رشادة احلكم أو فساده وبني حياة الناس وأمورهماملدخل الرابع: 

الناس حول املشاركة  فع حياة الناس وأمورهم أمر يدعالقة التأثري والتأثر بني رشادة احلكم وبني سالمة سري
مع يف كافة جوانب احلياة األوضاع املزرية اليت يعيشها املسلمون  السياسية, وقد أرجع املفكرون املعاصرون سبب

, مع امتالكهم للقيم اإلسالمية اهلادية اليت تشحذ اهلمم حنو العمل غناء أراضيهم ومواردهم والقوة البشرية القادرة
غياب احلكم الرشيد وسيادة الستبداد الذي أهدر اإلمكانيات وحنط اهلمم وأظلم الطرق وقض  إىل  والعطاء

 44على األفكار والعقول.
اليت حتيي الشأن العام وتدفع إن احلكم الرشيد قد رحل بسبب من سيادة الستبداد الذي قد مجد القيم احلضارية 

طاقات األمة حنو محايتها والقيام مبسؤولياهتا, وجتعل مصلحة األمة وحتقيق مقاصد الدين يف حياة الناس من 
األولوايت ختطيطا وتنفيذا, ويف ظل الستبداد أصبح الفرد احلاكم ومطالبه هو حمور السعي واجلهد, وأما السعي 

لشأن العام قد أخذ يف الضمور والضعف, تكونت جمموعة من أهل األهواء حول لتحقيق مقاصد الدين ومحاية ا
حمور الفرد احلاكم تريد إرضاءه ألجل احلصول على امتيازات مادية متاحة, وانشغل السلطان بقمع من يتنافس 

نان ويزيل قيدا على احلكم أو يطمع فيه, فأراد أن يؤمِّن استدامة حكمه واستمراره, كما سعي أن يؤمِّن إطالق الع
أو عينا يقيد أو يراقب تصرفاته, وحاول إسكات كل قول حيمل نقدا يوجه إليه معتربا إايه داعما لصيت معارضيه 

                                                           
 .176م.  ص:2005ر والتوزيع, يناير معركة املصحف يف العامل اإلسالمي, حممد الغزايل, هنضة مصر للطباعة والنش  43
 .39م. ص:2005اإلسالم والطاقات املعطلة, حممد الغزايل, هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع, يناير   44
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ويقول الشيخ حممد الغزايل 45حىت قال أحد هؤلء املستبدين جهرا على املنرب: )من قال يل اتق هللا ضربت عنقه(
د: )إن الستبداد السياسى كان ىف مقدمة العاهات الىت أقعدت رمحه هللا تعاىل عند بيان مساوئ الستبدا

املسلمني، وأذلت جانبهم، وعطلت رسالتهم.... وكل متحدث عن اإلسالم ىف عصران هذا خيرس عن ذكر هذه 
العلة، فهو مريض القلب أو العقل.. واملسلمون أحوج أهل األرض إىل تقرير احلرية السياسية، إذ ىف جوها الطليق 

ش تعاليم اإلسالم وتنمو، كما أن ىف جوها يذوق الناس طعم العدالة واألمان, إن احلكم الفردى فساد عريض تنتع
ىف األرض والسماء، وبيئة خصبة للرايء وامللق والعبودية, ووسيلة فذة لتكبري الصغار وتصغري الكبار, وغبط 

  46الكفاايت ورفع التفاهات..!(
إن شيوع الفهم الصحيح عن الدين وتوجيهاته له األثر الكبري يف  املسؤولية الدينية:: استشعار اخلامساملدخل 

 دفع الناس حنو املشاركة السياسية, فإذا مت البيان على ان املشاركة السياسة والسعي حنو إصالح الشأن العام هو
 إذا تعني الكفائين الواجب جتاه كافة أفراد األمة أل واجب على األمة  وهوواجب كفائي فيمتد هذه املسؤولية

على شخص أو فئة ابختيار ورغبة من عنده أو بتكليف مؤسسات األمة له بناء على كفايته وأهليته, فإن من 
إىل درجة اكتفاء  وذلك حىت يتمكن من القيام به الكفائي عني املتعني على مباشرة الواجبواجب األمة أن ت  

ء املفسدة, قال الشاطيب رمحه هللا: )فبعضهم قادر عليها مباشرة, وذلك األمة من احلاجة إىل تلك املصلحة أو در 
من كان أهال هلا, والباقون إن مل يقدروا عليها قادرون على إقامة القادرين, فمن كان قادر على الولية فهو 

ا, فالقادر مطلوب إبقامتها, ومن ليقدر عليها مطلوب أبمر آخر وهو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام هب
إذاً مطلوب إبقامة الفرض، وغري القادر مطلوب بتقدمي ذلك القادر؛ إذ ل يتوصل إىل قيام القادر إل ابإلقامة من 

  47ابب ما ل يتم الواجب إل به( 

إن حتفيز القائمني ابلفروض الكفائية وإعانتهم يف أداء مسؤولياهتم، ومتكينهم من أداء وظائفهم بصورة كاملة  
كامتداد للمسؤوليات اجملتمعية)الفروض الكفائية( والشعور هبا كمسؤولية دينية جيعل اجملتمع وحدة متماسكة حنو 

سعي اجملتمعي حنو حتقيق املصاحل العامة وأتمينها، صناعة مصري مشرتك، واستحضار الطاقات واستنفارها، مث ال
وجيعل اجملتمع كاجلسد الواحد، وكالبنيان املرصوص، حيث كل واحد من أفراد األمة أيخذ موقعه ودوره يف احلفاظ 
                                                           

 .4/50حممد رشيد بن علي رضا, تفسري املنار,  45
 .124حممد الغزايل, الزحف األمحر, ص:  46

 .179-1/178الشريعة, إبراهيم بن موسى الشاطيب, املوافقات يف أصول  47
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على البنيان وأتمني حياته، وبذلك تنتهي الفردية البغيضة يف التوجه والسلوك, حيث يضحى فيها الشخص 
 مة ألجل مصاحله الشخصية، ويضر مبستقبل األمة.ابملصاحل العا

إن طرق محل املتعني على الفرض الكفائي وإعانته كثرية ومتعددة، من الدعاء والتشجيع واملسامهة يف اإلعداد، 
والنصح والنقد واحملاسبة وإحداث كياانت الضبط والضغط ومؤسساهتما، واجملتمع بكل شرائحه وفئاته لبد أن 

األمر، ومن هذه الطرق القوانني والتشريعات الكافلة للحقوق والواجبات، واحملفزة حنو األداء يشارك يف هذا 
األفضل، وبصورة متقنة، ومنها التشجيعات اجملتمعية للمتميزين يف األداء واإلنتاج، ومنها الدعم الشعيب للعناصر 

الذي يلزم الجتهاد الدائم والسعي املستمر  الفاعلة واملنتجة......... وهذه الوسائل تتجدد بتجدد الزمان، األمر
لتحديث هذه األساليب وإنشاء املؤسسات هلذا الغرض ورفع جدوى العمل والستفادة من جتارب اآلخرين يف 

ومحل املتعني والقادر على القيام هبا،   يف القيام ابملسؤوليات اجملتمعيةهذا اجملال، وكل ذلك حتقيقا ملقاصد الشارع 
) الفروض الكفائية إذا ورد من الشارع طلب شيء منها،  يف هذا اخلصوص: شيخ حممد اخلضري بككما قال ال

فإمنا يوجه إىل البعض القادر على العمل، وعلى بقية األمة أن حتمل هؤلء على العمل إذا هم هتاونوا يف القيام به، 
  48ى العمل مبباشرته(.فاملستعدون مكلفون مبباشرة العمل والباقون مكلفون حبمل القادرين عل

َهْوَن َعِن قال حممد ابوزهرة يف تفسري اآلية الكرمية: )َوْلَتك ْن ِمْنك ْم أ مٌَّة يَْدع وَن ِإىَل اخلَْرْيِ َوأَيْم ر وَن اِبْلَمْعر وِف  َويـَنـْ
ا، وهو إعداد هذه الطائفة إن يف اآلية واجبني: )أحدمها موجه إىل األمة كله 49اْلم ْنَكِر َوأ ولَِئَك ه م  اْلم ْفِلح وَن(

الىت تقوم ابإلرشاد العام والتوجيه الفكرى والنفسى، وتزويدها بكل ما ميكنها من أداء مهمتها، والقيام ابلواجب 
عليها على الوجه األكمل، واثىن الواجبني هو واجب هذه الطائفة الىت تكونت، والوجوب عليها أخص من 

فروض الكفائية، فيها وجوابن: وجوب خاص على من عندهم األهلية الوجوب األول، وكذلك الشأن يف كل ال
اخلاصة للواجب الكفائى، ووجوب عام على األمة كلها، وهو متكني هؤلء اخلاصة من القيام بواجبهم وتزويدهم 

 50مبا حيتاجون إليه.(
يث إن غرية أهل الذكر ما زالت الدينية ح ةمن عدم التزان يف الرؤي يف واقعنا وإن كنا نعاينهذا ما قاله العلماء  

تنصب على ما هو متصل ابلفضيلة أو ابلضمري, ولكن ل نكاد نسمع هلم صوات إزاء مشكالت الواقع ومهوم 
                                                           

 .43حممد اخلضري بك, أصول الفقه, ص:  48
 .104آل عمران:  49
 .1/1345حممد أبوزهرة, زهرة التفاسري, 50
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الناس, إن الدعاة الذين يتحركون لإلصالح وتقومي ما اعوج يف جمتمع املسلمني فإهنم أعلنوها حراب على البدع اليت 
ما طرأ على مهة املسلمني من عوج, هو أيضا من قبيل البدع واألضاليل... عندما  متس الشعائر ومل يشغلهم كثريا

ربطوا مثال بني اخلمول والتواكل, وعندما حقروا من الحرتاف واإلبداع املهين, وعندما فرطوا يف الشورى وحكموا 
نية خترب واقعهم, لكن إمارة الغلبة وامللك العضود, هذه بدع وتلك بدع: األوىل خترب معتقدات الناس, والثا

الدعاة تصدروا لألوىل دون الثانية يف فهم منقوص لوظيفة الدين, ويف احنياز واضح لآلخرة على حساب الدنيا, 
األمر الذي يؤثر على األداء العام ويؤدي إىل التهرب من مسؤوليات احلياة,  51وللضمري على حساب الواقع,

 والتحرك يف احللقات الضيقة, والبتعاد عن حتمل الصعاب لصناعة اجملتمع.

إن إيكال املسؤوليات العامة للعناصر القادرة واألمينة أحد أهم  :(التعاون مع احلكومة يف تقدمي اخلدماتخامسا: )
هتيئة الطرق احلكومة الرشيدة واجملتمع املدين ميكن أن يقوم بدور فاعل يف التعريف بتلك الكفاءات و  املداخل حنو

يف جمال التعليم  إقامة عالقة التعاون مع احلكوماتلتوظيفهم والستفادة من قدراهتم وهذا ل يتأيت إل من خالل 
تخفف العبء يف تقدمي للتعاون ذا اإنشاء آليات هلالذي يلزم يف هذا الشأن هو  و ......والصحة والبنية التحتية

اقرأ قول أيب بكر الصديق , وألجل فهم هذه املسؤولية والعمل على الشراكة ألجل تنمية الشأن العام دمات العامةاخل
 52يف أول خطبة له عندما ويل اخلالفة: )فإن أحسنت فأعينوين و إن أسأت فقوموين(.

الشراكة والتعاون مع منظمات اجملتمع املدين, فهذا اململكة املتحدة وقعت مع منظمات إن الدول الغربية تسعي إلجياد 
 53اجملتمع املدين يقضي إبدامة التصال مع احلكومة وتوؤيع األدوار من خالل منتدايت وطنية دائمة.

إن القيام ابملسؤوليات اجملتمعية ليست وظيفة الدولة واحلكومة فحسب بل جيب التعاون ألجل القيام بذلك, احلكومة 
بتلك املسؤوليات, فاملسؤولية تشكل العقل املدبر للقيام هبذه املسؤوليات, ومن واجب اجملتمع عون السلطات للقيام 

                                                           
 .26فهمي هويدي, التدين املنقوص, ص:   51
، وأبو الفداء إمساعيل بن كثري  2/238وأبو جعفر حممد بن جرير الطربي، اتريخ األمم وامللوك،   6/82عبد امللك بن هشام بن أيوب, السرية النبوية،   52

ومتام  2/446لفاء، وأبو الربيع سليمان بن موسى األندلسي، الكتفاء مبا تضمنه من مغازي رسول هللا والثالثة اخل 6/310القرشي, البداية والنهاية، 
ل يدع اخلطبة: الصدق أمانة والكذب خيانة، الضعيف فيكم قوي عندي حىت أرجع عليه حقه والقوي فيكم ضعيف عندي حىت آخذ احلق منه إن شاء هللا، 

أطعت هللا ورسوله، فإذا عصيت هللا ورسوله  قوم اجلهاد يف سبيل هللا إل ضرهبم هللا ابلذل، ول تشيع الفاحشة يف قوم قط إل عمهم هللا ابلبالء، أطيعوين ما
 فال طاعة يل عليكم. 

 .5بوحنية, ص:   53



23 
 

األداء ابلوجه األكمل يف كل جمالت احلياة, وحتويل  حنو سؤوليةملهذه ا استشعار وجيب جلميع أفراد األمة,  ةممتد
األمة إىل كتلة تدعم بعضه بعضا يف أداء املسؤوليات املنوطة ابألمة, وكلهم يشكلون صفا منيعا حلماية الصاحل العام 

 54بعضه بعضا( وسد الثغور, وخري وصف لذلك ما قاله النيب صلى هللا عليه وسلم: )املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد
ومتكينه من القيام وىل القيام ابملسؤوليات اجملتمعية فتكون مسؤولية كل فرد أن يقف على ثغرة مع القيام إبعانة من ت

ابملسؤوليات املنوطة به، فيكون كاللبنة يف اجلدار يقوم مبوقف تضامين للبنة األخرى يف سد الثغرة واحلفاظ على متانة 
لبنة ومسؤوليته مستقلة عن اآلخر ولكن اجلميع يؤدون دورا تضامنيا داعما لآلخر, وكل  اجلدار, وإن كان وظيفة كل

بواجب جمتمعي, كل على حسب قدرته ورغبته وكل ميسر ملا خلق له, كما فهم سيكون قائما فرد يف اجملتمع هبذا ال
يف إجناح عمله الذي توله, واجملتمع أن كل فرد جيد نفسه داعما ومؤيدا ومتضامنا مع اآلخر يف أداء واجبه اجملتمعي, و 

إىل درجة كفاية اجملتمع ويف كافة ابلوجبات اجملتمعية حباجة إىل األداء جبدارة وإتقان, وهبذه الصورة سوف يتم القيام 
أنشطة احلياة، ويؤدي ذلك إىل استشعار املسؤولية جتاه مستقبل اجملتمع اإلسالمي ومصريه, واجلميع يعي أنه ل ميكن 

حنو  صول إىل األمة الوسط, وإىل األمة الشاهدة على األمم, وإىل أمة العطاء والتأثري إل أبداء تضامين جمتمعيالو 
 حتقيق غاايت األمة ومقاصدها.

 

 

  

                                                           

 .6026أخرجه البخاري يف صحيحه, حديث رقم:  54
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 الثالثاملبحث 

 العوائق والتحدايت

 يف إقامة احلكم الراشد: وأتثريهااجملتمع املدين فاعلية أمام  والعوائق املوجودة التحدايت الشاخصة

طلوب يف حد ذاته ولكن أتثريه يف التحولت الجتماعية اجلهد الفردی م إن ضعف التنسيق والتناغم: أول:
, وبقدر ما تتناسق جهود األفراد فإنه يكون أكثر أتثريا يف حتولت اجملتمع وتغرياته, وكذلك مؤسسات اجملتمع ضعيف

تغيريات اجملتمع, ولكن هذا التأثري يكون أكثر فعالية إذا كانت بني مؤسسات اجملتمع املدين املدين فأعماهلا مؤثرة يف 
تناسق وتناغم يف األهداف وأداء الدور التكاملي حنو حتقيق املصلحه العامة والتأثري على سري األداء احلكومي, ولكن 

ولعل من أهم  بل والتنافر والتناقض والتناغمتنسيق م الجملتمع املدين يف أكثر بلدان العامل اإلسالمي مصاب بعدواقع ا
وعدم البحث عن األرضيات املشرتكة اليت ميكن  السياسي ملؤسسات اجملتمع املدينو  أسباب ذلك التجنيد األيديولوجي

 عامعن اهلدف ال مؤسسات اجملتمع املدين إبعادالتعاون عليها ألجل محاية املصاحل العامة, وهذا التجنيد قد أدى إىل 
حتقيق املصلحة العامة اليت ميكن ترتيبها من خالل التحرك املتناسق والسرتاتيجي  املؤسسات الذي يتمثل يف لتلك

 .واضح املعامل للمجتمع املدين

وهذا التنسيق مبا هو مهم على املستوى الوطين وهو مهم على املستوى اإلقليمي والعاملي ول ميكن التحرك حنو 
السياسات اإلقليمية والدولية جتاه قضااي العدل و حقوق اإلنسان والوقوف يف وجه الستقطاب الطائفي اإلصالح يف 

اف الستعماري إل ابلتنسيق بني كافة منظمات اجملتمع املدين على املستوى اإلقليمي والعاملي ألجل التعبري أو اإلجح
 55اركة يف صناعة القرار وصياغته اثلثاً.عن القلق وإبداء املطالب أول وممارسة الضغط اثنيا واملش

تأثري األجنيب على سياسات اجملتمع املدين وتوجهاته من أهم التحدايت أمام عمل إن ال :يةاخلارج اتتأثري ال اثنيا: 
وأداء دورها الوطين يف العمل حنو إقامة احلكم الراشد, إن أجندة الدول األجنبية يف العامل مؤسسات اجملتمع املدين, 

اإلسالمي ل تتوافق مع املطالب واملصاحل الوطنية يف كل بلد, والتأثري التمويلي للمؤسسات األجنبية على عمل 
استقالليتها  لعتناء ابملشكالت الوطنية, وتفقدهذه املؤسسات من ا تمع املدين وخططها وبراجمها تبعدمؤسسات اجمل

                                                           
 .26انظر: اجملتمع املدين يف العامل العريب) التطور, اإلطار القانوين, األدوار( ص:   55
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مع مقتضيات التنمية  عمال وختطط لربامج ل تتناسبيف وضع الربامج واخلطط, ويف بعض األحيان قد تقوم أب
 و ل تراعي األولوايت, أو تثري اشكالت ثقافية أو إثنية تعرض استقرار البلد للخطر.الجتماعية أ

وعدم استقالليتها  ضعف املؤسسات التشريعية والقضائية يف العامل اإلسالمي إن ضعف املؤسسات الشريعية: اثلثاا: 
عن السلطة السياسية أدى إىل عدم قدرهتا على محاية مؤسسات اجملتمع املدين عن بطش السلطة, ومل تتمكن املؤسسة 

ملؤسسات اجملتمع  التحرك التشريعية من توخي العدالة ومقتضيات التنمية الشاملة يف وضع التشريعات وإعطاء جمال
ائية من احلفاظ على استقالليتها من إرادة السلطة التنفيذية, فضايقت مؤسسات املدين, كما مل تتمكن السلطة القض

تمع املدين اجمل قطار عندما حتركت مؤسسةة املمتلكات يف كثري من األعملها ومت مصادر اجملتمع املدين أو منتعتها من 
  العامة. ربطها ابملصلحةلضغط على السلطة وتقييد سلطاهتا بغية ا خالف ميل السلطة أو حاولت

يعتربون اجملتمع  ت املوجودة يف بعض جمتمعاتنا أن بعض من املتديننيمن التحداي :الفهم املعوج من الدين رابعاا:
خنراط يف مؤسسات اجملتمع املدين ويقومون بتنفري املدين امتدادا من التغريب والغزو األجنيب لبالدان, فيعتزلون عن ال

قد يكون واقعا ما يف بلد ما مصداق تلك الدعاوي, ولكن غياب الفهم , معهاعامة الناس من التعامل والتعاون 
وقد ضعف العمل يف هذا اجملال, أدى هذا الفهم إىل  الصحيح عن الدين قد ساهم يف ابتعاد الناس عن هذا اجملال, و

لة حلشد الرأي العام قوخوض الصعاب إلجياد منافذ حرة ومست ري من املتدينني عن البتكار يف هذا اجملال,عجز كث
 وتوجيهه حنو سداد احلكم ورشادته.

: )إن هنوض املسلمني وتقدمهم، وردم فجوة السقوط يقول عمر عبيد حسنةوحول أزمة الفهم الصحيح عن الدين  
واختصار فرتة التخلف اليت ما تزال تتسع بشكل رهيب، مرهون إىل حد بعيد إبعادة احلضاري اليت يعانون منها، 

فهمهم لإلسالم، وإدانة الكثري من املفهومات اليت استغلقت يف أذهاهنم، وأظلوها مبظلة اإلسالم، فأورثت الكثري من 
فهم سنن هللا يف اآلفاق واألنفس، التواكل، والعجز، والقعود، وانطفاء الفاعلية، والنكوص عن إدراك شروط النهضة، و 

وحسن تسخريها وكيفية التعامل معها، وتسيريها دافعة عجلة احلضارة، مؤدية وظيفة عمارة األرض على الصورة اليت 
أرادها هللا: كما أورثت متزيق الرؤية اإلسالمية الشاملة، وتقطيعها إىل أبعاض وتفاريق، يعيشها مسلم اليوم عاجًزا عن 

لية الشاملة، األمر الذي أفقده التوازن النفسي، الذي ميكنه من وضع األمور يف نصاهبا وإعطائها ما تستحق النظرة الك
: )إن الستبداد ويف نفس اإلطار قال الشيخ حممد الغزايل 56 من احلّيز واملكانة يف سلم احلياة الجتماعية....(

                                                           
 .119عمر عبيد حسنة, نظرات يف مسرية العمل اإلسالمي, ص:  56
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من قسم "املعامالت" ىف فقهنا الضخم! أو أن جيعل السياسى استطاع على تراخى األايم أن حيذف أبوااب مهمة 
حقائقها ضامرة مهزولة ألن الكالم فيها مرهوب النتائج.. ومن مث طال احلديث ىف أمور هينة وكثرت فيها التفريعات 

 57واألخيلة البعيدة، على حني صمت الفقه ىف األمور اجللل(
رجت للناس حىت تركت األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وقال حممد رشيد رضا: )إن هذه األمة ما فتئت خري أمة خ

ويقصد حممد  58وما تركتهما رغبة عنهما أو هتاوان أبمر هللا تعاىل إبقامتهما، بل مكرهة ابستبداد امللوك واألمراء(.
إن السلطة ل رشيد رضا األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف الشأن العام, ألن الحتساب يف األمور الفردية اخلاصة ف

تعارضها ول تضيق عليها, بل تشجع الحتساب يف األمور الفردية وحتييها ويف بعض األحيان تبالغ يف ترتيباهتا وتكثر 
من موظفيها, وترتاءى السلطة كي يقال عنها أهنا إسالمية وقد قامت إبحياء شعرية الحتساب الذي هو سبب خريية 

 جب طاعتها يف املنشط واملكره )رميا ابلرماد يف عيون السذج من املسلمني(. األمة, وأهنا سلطة تطبق اإلسالم فت
وخنلص مما ذكران أن الستبداد قد ساهم بشكل كبري يف هتميش املسؤوليات اجملتمعية عن اهتمامات خطاب اإلصالح 

ن املظهري والشكليات أتكيدهم على املسؤوليات الفردية، وعلى التديكان   الديين، أو خطاب علماء الدين عموما، و
املعروفة، بعيدا عن اخلوض يف مقتضيات نظام العدالة واملساواة وحقوق املواطنني واملسؤولية جتاه الضعفاء والفقراء 

كانت السمة الظاهرة خالل القرون الطويلة من   ……………والعاطلني ومستوايت األجور، والتأمني الصحي
لرجوع إىل قابليات ديننا يف تنظيم حركة احلياة بصورة شاملة, ورفع النفصام اتريخ أمتنا, ولن تكون ألمتنا هنضة إل اب

بني املسؤوليات الفردية واجلماعية, والقيام هبما كواجبات مساندة ومتشابكة لتحقيق هنضة حقيقية تعتمد على صالح 
جه الستبداد وإقامة حكم صاحل الفرد وتقدم اجملتمع, وإذا كان لنا مهة يف تغيري أوضاعنا فأهم عمل هو الوقوف يف و 

وراشد يتجه بتجرد وبكل قوة حنو إبراء ذمة األمة عن الفروض الجتماعية املنوطة هبا, قال حممد رشيد رضا: )ونعلم 
أن إصالح األمم بعد فسادها ابلظلم والستبداد، إمنا يكون إبنشاء جيل جديد جيمع بني حرية البداوة واستقالهلا 

ة الشريعة والفضائل والعمل هبا، وقد كان يقوم هبذا يف العصور السالفة األنبياء، وإمنا يقوم هبا بعد وعزهتا، وبني معرف
ختم النبوة ورثة األنبياء، اجلامعون بني العلم بسنن هللا يف الجتماع وبني البصرية والصدق واإلخالص يف حب 

 59ما له من هاد.(اإلصالح وإيثاره على مجيع األهواء والشهوات، ومن يضلل هللا ف
وحتديدا جتاه بعض القضااي احملورية يف العامل اإلسالمي مثل قضية فلسطني وارتباط  إن سياسات بعض الدول الكربى

 60اجملتمع املدين ابلغرب ارتباطا وثيقا ولد جوا من العداء جتاه فعاليات اجملتمع املدين.

                                                           
 .127حممد الغزايل, الفساد السياسي, ص:  57
 .4/50حممد رشيد بن علي رضا, تفسري املنار,  58
 .6/279حمد رشيد رضا, تفسري املنار,  59
 .23اجملتمع املدين يف العامل العريب, ص:   60
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 حتد آخر أمام مؤسسات اجملتمع املدين العامل اإلسالمي الواقع السياسي يفإن  الواقع السياسي اجلائر:خامساا:  
حتاول  أو ل ترتك مساحة مناسبة لعمل مؤسسات اجملتمع املدين ) احلزب الواحد أو احلاكم الفرد(حيث إن السلطة

بل حتسب السلطة أن اجملتمع املدين هو الوعاء العام الذي تتشكل ا الشمولية, سياسياهتاستيعاهبا وتسيريها ضمن 
كما ل تستطيع أن   لذلك ل تستطيع أن تعمل مؤسسات اجملتمع املدين بشكل صحيحوتنتظم املعارضة يف إطارها, 

خلدمات تكون هذه املساحة يف جمالت اإلغاثة أو تقدمي ا, ابلعمل مسحت السلطةما , وإذا صناعة بيئة العمل لديها
وإعمال التأثري يف  وأما جمال الشأن العام والعمل على إصالح نظام احلكم والقيام بعملية النقد والتصويبللمحتاجني, 

فإن واقع العامل اإلسالمي يف كثري من اقطاره  القوة الشعبية ودفعهم حنو الصاحل العام وإحياء استشعار املسؤولية جتاهه,
تمع املدين شكلية وقليلة اجلدوي, ول توجد هلا مساحة حرة ان عمل مؤسسات اجملل تسمح بذلك, ويف تلك البلد

 للتفكري يف صناعة واقعه ول مستقبله.

حتتاج للنمو من خالل قدرات األفراد املالية وجهودهم إن مؤسسات اجملتمع املدين  ضعف التمويل الذايت: سادسا:ا  
تمع املدين لتقوى وتؤدي دورها يف تعزيز احلكم الرشيد, ولكن ومن خالل الدعم الذي تقدمه الدولة ملؤسسات اجمل

ع املدين قدتركت آاثرها سلبا على أوضاع اجملتم عم اجملتمع املدينقلة دخل الفرد وخبل احلكومات يف دضيق اليد و 
جلب للمجتمع املدين  ورها إىل حدود بعيدة, كما أن نفوذ التمويل األجنيب بسبب غياب التمويل الذايتوحنط د

  حساسيات اهتام العمالة, والتدخل يف الشؤون الداخلية, والقلق حول البعد األمين والثقايف.

إن الفساد مرض اجتماعي خطري, ضرره على اجملتمعات البشرية  :وجود الفساد يف مؤسسات اجملتمع املدين سابعاا:
القشر, يذهب املعين ويبقي األلقاب واألمساء..... ولكن  أكرب من أي مرض آخر, إن الفساد ي ذهب اجلوهر وي بقي

شد الذي الته من الشأن العام وإقامة احلكم الرادين أتيت ألجل حماربة الفساد وإز من غري اجلدوى, مؤسسات اجملتمع امل
إىل ضعف أدائها, بل يف   أدى د يف بعض هذه املؤسسات قدالفساالدواء مبرض إن ابتالء  يكون معافا من الفساد, 

وسيلة لإلغناء من الصاحل العام, ودعم فئة فاسدة يف السلطة و السعي كثري من بلدان العامل اإلسالمي أصبحت 
 يف األنظمة السياسية. ونفوذها لحفاظ على قدرة املافيال

حزاب أهم إطار للمجتمع واملثال احلي يف هذا اإلطار واقع األحزاب السياسية يف العامل اإلسالمي حيث تعترب األ
يها,  املدين حيث إصيبت أبمراض توريث القيادة, غياب الشفافية واملساءلة وانتشار الفساد املايل واإلداري ف
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وأصحبت سياسات األحزاب رهينة الستبداد داخل احلزب, على غرار احلكومات الفاسدة يف العامل اإلسالمي 
اسدة إنشئت حتت مسميات إسالمية, وهذه اإلصاابت أفقدت فبعض من تلك األحزاب ال....... حيت إن 

 األحزاب السياسية القدرة يف إصالح الشأن العام وأفقدهتا الشعبية املناسبة لتظهر كقوة مؤثرة على الساحة السياسية.

اءات إن التشكل العضوي للمجتمعات يف العامل اإلسالمي متيل إىل النتم وجود النسق القبلي والعرقي: اثمناا:
القلبية والعرقية, كما أن اللغة كذلك تلعب ىورا يف هذه النتماءات, ويعتقد كثري من القاطنني أن النتماءات 

ماية والتكتالت اإلثنية والقبلية توفر هلم األمن واحلماية يف غياب األنظمة السياسية اليت غاب عنها اإلطار العادل واحل
لتحركهم الجتماعي والسياسي, وبعض القطار يف العامل اإلسالمي أتخذ هذه الشاملة فريون يف ذلك بديال ومحياة 

النتماءات شكل اإلفراط على حساب النتماء لألمة أو الدولة, وأخريا تتشكل النتماءات القبلية حتداي للسلطة 
د كثريا عن مقاصد اجملتمع املركزية, ويف إطار هذه املنظومة الجتماعية السياسية تتشكل اجملتمعات املدنية حيث تبتع

 املدين ومشولية تفكريها يف إطار األمة أو الدولة القطرية.

إن اجملتمعات اإلسالمية مبا فيها من النزعة الدينية, واحلس اإلسالمي أهم ما  وجود النسق الطائفي الديين: اتسعا:
ن منتدايت ومؤسسات دينية مذهبية ويف كثري حيركها, وشرائح اجملتمع الدينية والذي يشرتكون يف الرؤى املذهبية يكونو 

من األحيان ألجل خدمة األيديولوجيا, يف بعد عن النتماء للوطن والنتماء للدولة ويف أكثر األحيان أيخذ هذا 
متشددا وتنال منه العصبية ابلصورة اليت تغيب التفكري عنها على املستوي والوطين ومحياة املصلحة  نتماء بعداال

 , أو التعاون على املشرتك الوطين.العمومية

إن األمية يف اجملتمعات اإلسالمية منتشرة بصورة تبعث على القلق, يف العامل العريب  عاشرا: ضعف الشعور السياسي:
مليوان أميا, وأما الذين يقرؤون ويكتبون فمعظهم منهمكون يف شأهنم اليومي ليدركون أمهية أتثري  60وحده أكثر من 

العام على حياته اليومية, أو أهنم خمدرون من قبل السلطة أو خوف العتقال والتعذيب جعلهم ل  صالح الشان
يقرتبون للعمل املدين الذي جيرهم حنو العمل السياسي..... وهذا الواقع قد أسهم بشكل كبري يف إضعاف العمل 

 املدين يف اجملتمعات اإلسالمية.
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 اخلامتة

الراشد مسؤولية األمة أبكملها, وهي من الواجبات الكفائية اليت لتسط اإلمث فيها  إن العمل ألجل إقامة احلكم .1
طة ابحلاكم إىل درجة كفاية مبجرد إيكال األمر ومبايعة األمري بل إن هذه املسؤولية متتد حيت القيام ابلوظائف املنو 

إجياد آليات فاعلة ومؤثرة للدفع السلطة األمة, كما أن هذه املسؤولية متتد إلجياد آليات معرفة كفاية األداء, مث 
 وضبطها عند القتضاء.

السعي ثبط اهلمم وحنطها, وقصر اآلمال, فإن األمة تئن حتت أقدام الستبداد الذي أهدر الطاقات وعطلها,و  .2
السلطة وربطها مبصاحل األمة ابلطرق اليت ل تسبب ضررا أكثر من النفع املرجو, هلو الواجب هذه ألجل ضبط 

 ى كافة أفراد األمة.عل
)ل أقصد بذلك إقامة احلكم على األنقاض بل  مأجور ومفيد إلقامة احلكم الراشد إن السعي واجلهد الفردي .3

ولكن هذه اجلهود ستكون مرتامية ومتشته وأتثريها يف التحولت  إصالح اعوجاج احلكم ليكون راشدا(
يف  واملثقفني ومنابر الوعظ ما كان من جهد الكتابالجتماعية وإصالح السياسات قليل اجلدوى, اللهم إل 

 استشعار املسؤولية.إحياء ورفع اهلمة و  صناعة العقل والتفكري وإيقاظ الضمري
إن التجارب البشرية وهدي ديننا احلنيف يركزان على أمهية تنسيق اجلهود, مجعها وترتيبها يف حلقات أتثريية  .4

يف سري احلياة والشأن  إطار اجملتمع املدين ليكون وعاءاً للتعبري مث التأثريختصصية ما يعرب عنه ابلعمل اجلماعي يف 
 العام, وعلى رأسها التأثري والتحرك حنو احلكم الراشد.

إن العمل على إصالح السياسات يف العامل اإلسالمي من أهم البواابت حنو السري إىل احلكم الراشد واجملتمع  .5
 مهما يف هذا الشأن.املدين إبمكاهنا أن يلعب دورا 

النقد والنصح ووضع األصابع على اإلصاابت وتثقيف الشعوب خبطر املضي يف السياسات اخلاطئة, وبناء إن  .6
عملية النصح والنقد على املعلومات والدراسات الصحيحة, والوقوف يف وجه التقارير املضللة اليت تزور الواقع 

لشرع, وهو العمل الدافع حنو تصحيح املسار وإصالح الشأن وتربره هلو العمل الواجب الذي يقتضيه نصوص ا
 العام والسري حنو احلكم الرشيد.
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بقدر ضرورتنا للمجتمعات املدنية القطرية تزداد الضرورة للمجتمعات املدنية على مستوى اإلقليم وعلى مستوى  .7
ة املؤثره أو احلاكمة على مستوى العامل ألجل سرب غور السياسات اإلقليمية والعاملية واإلسهام يف توجيه النخب

 اإلقليم ومستوى العامل.
إن اجملتمعات املدنية على مستوى اإلقليم ومستوى العامل املنتمية ملصاحل العامل اإلسالمي وقيم العدالة وحقوق  .8

يم الغربية, اليت تعمل لصاحل القاملدعومة من الغرب و  واإلقليمية ةاإلنسان ضعيفة مقارنة ابجملتمعات املدنية العاملي
وإعطاء الصورة بتبادل األدوار مع النخبة السياسية واحلاكمة  األمر الذي يتطلب مراجعة اخلطاب, وخلق روابط

 داء دور أكثر أتثريا يف قضاايان اإلقليمية والعاملية.ليتمكن تلك اجملمعات املدنية من أيف العامل اإلسالمي 
الحتساب يف الشأن العام عن دائرة الهتمام ويف كثري من األحوال عدت يف كثري من حركاتنا التدينية قد خرج  .9

من األعمال غري املطلوبة, واحنصر الحستاب يف التدين اخلاص من العبادات احملضة او بعض أعمال السوق يف 
وأسهم يف  األمر الذي ترك اآلاثر السالبة على حركة اجملتمع املدين, وأضعف احلراك حنو الشأن العام التجارة,

أدعياء اإلصالح وابتعاد العناصر النظيفة عنها وما يثري العجب أن يف يد سقوط ملف الشأن العام يف جمتمعاتنا 
 هذا البتعاد قد مت  بدعوى التدين.

عن إطار الستقالل وربطها  إن املساعدات اخلارجية األجنبية يف كثريا من بلداننا قد أخرج اجملمتمع املدين .10
لوطنية, وأصبحت رهينة لألجندات اخلارجية اليت تستغل أوضاع العامل اإلسالمي وتتدخل يف إنشاء ابلقضااي ا

بتقوية أطراف موالية هلم يف العامل اإلسالمي  وتوجه سياساهتا وفعالياهتا, وعن طريقها تقوممؤسسات اجملتمع املدين 
 ودعمهم ماليا.


