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اإلهداء

إلى الباحثين عن فكرة نبيلة وقضية عادلة ورائعة تستحق 
أن يعيشوا من أجلها. 

المؤلف
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المسألة األولى:
عادلة ومدنية وإسالمية

فليكن األمر واضحا منذ البداية: 
• أوال: ما أكتب عنه في هذه الصفحات يهم كل مسلم 
في العالم، والمجتمعات اإلسالمية عامة، وكل باحث في 
اإلسالم  بشؤون  مهتم  ـ  مسلم  غير  أو  كان  مسلما  ـ  العالم 
والحكم والسياسة، وليس خاصا بتونس، رغم استشهادي 
كنت  كوني  التونسية  الفكرية  والسجاالت  المواقف  ببعض 
في  وناشط  تونسي،  كمواطن  مباشرة  بصفة  فيها  مشاركا 

الحياة السياسية التونسية.
السياسة واإلعالم،  المتواضعة في  ثانيا: من تجربتي   •
وجامعة الحياة بشكل عام، حصلت لدي قناعة بأن أفضل 
أمل للتنمية والتقدم واإلزدهار في العالمين العربي واإلسالمي 
يكمن في بناء الدولة العادلة في إطار المبادئ اإلسالمية، 
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الدولة التي تسير عاّمة شؤونها على أساس العدل ألنه أساس 
الحكم الصالح الرشيد وشرط قوة الدولة وازدهار اإلقتصاد، 
لإلمالءات  وخضوعها  وفقرها  الدولة  ضعف  يعني  وغيابه 
وتحترم  القانون  لحكم  تخضع  التي  الدولة  إنها  األجنبية. 
نواب  وينتخب  الناس  وحريات  اإلنسان  حقوق  بصرامة 
والدولة  ونزيها،  مباشرا  حرا  انتخابا  فيها  والُحّكام  الشعب 
التي تستلهم في تسيير شؤونها أحكام اإلسالم اآلمرة بالعدل 
تجارب  جميع  من  وتستفيد  األخالق،  ومكارم  واإلحسان 
بضابط  وتلتزم  والحضارية،  واإلقتصادية  القانونية  العالم 
أنها  وهي  الحقيقية،  اإلسالمية  صفتها  لها  يحفظ  أساسي 
معارضة  أحكاما  وقوانيها  دساتيرها  في  تشّرع  وال  تسّن  ال 

ألحكام اإلسالم.

الصفحات  في  تبيينه  في  سأجتهد  ما  وهذا  وثالثًا،   •
الدولة  مدنية  بين  تعارض  يوجد  ال  بالتفصيل:  المقبلة 
والتزامها بالديمقراطية من جهة أولى، وبين أن يكون ذلك 
مدنية  ثانية.  جهة  من  اإلسالمية  المبادئ  إطار  في  كله 
والتزامها  ثيوقراطية،  وال  عسكرية  ليست  أنها  تعني  الدولة 
بالديمقراطية يعني أن حكامها ونواب الشعب وممثليه في 
الشعبي  باإلختيار  مناصبهم  يتولون  المختلفة  الحكم  دوائر 
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والبرامج،  األفكار  بين  نزيه  حر  تنافس  أجواء  وفي  الحر، 
المبادئ  إطار  في  والديمقراطية  المدنية  الدولة  هذه  وكون 
اإلسالمية يعني أن الشعب، برضاه، وباختياره الحر، يقبل 
للتشريع  األساسي  المصدر  هو  اإلسالم  يكون  بأن  ويتعهد  
وال ُيسّن في البالد قانون يخالف أحكامه القطعية الواضحة. 
لكن األمر المهم اآلخر الذي ال يجب أن نغفل عنه لحظة 
واحدة هو وجوب أن تكون هذه الدولة عادلة، فالعدل كلمة 

السر في ازدهار الدول وسعادة المجتمعات.
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المسألة الثانية:
فيما يخص مصدر اإللهام والهداية

بطبيعة الحال يتحفظ قطاع معتبر من المسلمين في هذا 
الزمان على إلزام الدولة بأن تكون تشريعاتها وقوانينها في إطار 
المبادئ اإلسالمية، بحيث ال ُيسّن في البالد قانون يعارض 
إال  الغرب  تقدم  ما  منهم:  الواحد  يقول  اإلسالم.  أحكام 
بتنحية الدين بعيدا عن مجال عمل الدولة. ويقولون أيضًا: 
التقيد بمرجعية اإلسالم  ويقولون:  الدين مسألة شخصية. 
تكون  ال  والدولة  الدولة،  لمدنية  ضرب  والقوانين  للدستور 
قوانين  فقط،  وضعية  لقوانين  كانت خاضعة  إذا  إال  مدنية 
والسنة  الكريم  القرآن  في  ورد  مما  وليس  البشر  وضع  من 

الصحيحة الثابتة للرسول صلى اهلل عليه وسلم.

هذه  مواجهة  في  هنا  نفسه  يفرض  الذي  والسؤال 
االعتراضات: هذه الدولة التي نتحدث عنها، أليست دولة 
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مواطنين مسلمين، يؤمنون بقدسية القرآن الكريم وأنه ُمنّزل 
والسعادة  الهداية  ليكون مصدر  من عند خالقهم عز وجل، 
لهم في الحياة الدنيا وسبب فوزهم بالجّنة في اآلخرة، وفيه 
آية واضحة ثابتة محكمة تقول: ﴿َفال َوَرِبَّك ال ُيْؤِمُنوَن َحَتّى 
َحَرًجا  أَنُْفِسِهْم  َيِجُدوا ِفي  ُثَمّ ال  َبيَْنُهْم  ِفيَما َشَجَر  ُموَك  ُيَحِكّ

ا َقَضيَْت َوُيَسِلُّموا َتْسِليًما﴾ )النساء: 65(؟؟ ِمَمّ
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المسألة الثالثة:
رأي الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي

ذات  المجتمعات  بمعنى  المسلمة،  المجتمعات  إن 
األغلبية المسلمة، يواجهها هذا السؤال الواضح: هل نبقى 
عن  اإلسالم  أزحنا  إذا  اإلسالمية  لمعتقداتنا  حقا  أوفياء 
دخل  ال  وضعية  مدنية  دولة  إننا  وقلنا  والقوانين،  التشريع 
وسنة  الكريم  القرآن  في  يوجد  هل  بقوانينها؟  مطلقا  للدين 

النبي صلى اهلل عليه وسلم ما يبرر لنا هذا اإلختيار؟

الكلمات.  هذه  أكتب  وأنا  التونسي  المثال  ذهني  في 
تغيير  السبسي  قائد  الباجي  الراحل  الرئيس  اقترح  فعندما 
بها  المعمول  الكريم  القرآن  أحكام  الميراث خالف  أحكام 
حاليا، اضطر للدفاع عن موقفه بشعار »مدنية الدولة«، وقال 
بالحرف في خطاب إذاعي وتلفزيوني شهير بتاريخ 13 أوت 
2018: »يجب أن نغير أحكام مجلة األحوال الشخصية ألنه 
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أو بحكاية  القرآن  أو بحكاية  الدين  لنا عالقة بحكاية  ليس 
أحكامه  الذي  الدستور  مع  نتعامل  نحن  القرآنية.  اآليات 
الدولة  مرجعية  أن  والقول  مدنية،  دولة  في  ونحن  آمرة، 

التونسية هي مرجعية دينية هو خطأ وخطأ فاحش«.
السؤال هنا: هل الذين يخالفون رأي الباجي قائد السبسي 
مخطئون خطأ فاحشا كما يقول، أم أنه هو ومن يشاركه الرأي 

من يقعون في هذا الخطأ الفاحش؟
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المسألة الرابعة:
بخصوص عبارة »دين الدولة اإلسالم«

كان الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي أنشأ 
لبلورة  تونسيين  وكتاب  وباحثين  جامعيين  تسعة  من  لجنة 
نفسها  سمت  أو  سماها  الميراث،  أحكام  لتغيير  مشروعه 
بعيدة  نظري  في  وهي  والمساواة«  الفردية  الحريات  »لجنة 
في  اللجنة  هذه  وتقدمت  اسمها.  مقتضايات  عن  جدا 
ختام أعمالها بتقرير مفصل تضمن مقترحات كثيرة لتعديل 
القوانين التونسية بما يحقق ويجسد رؤية اللجنة في عالقة 
الدين بالدولة والفرد والمجتمع. )للعلم: يوجد التقرير كامال 
في االنترنت بنظام بي دي اف، بعنوان: الجمهورية التونسية 
ـ رئاسة الجمهوريةـ  تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة(.

ردت اللجنة في تقريرها على الذين عارضوا مقترح الرئيس 
السبسي لتغيير أحكام الميراث خالف أحكام القرآن الكريم 
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الذي  التونسي،  الدستور  من  األول  الفصل  إلى  مستندين 
ينص في فصله األول على أن »تونس دولة حرة مستقلة ذات 
القاضي  سيادة اإلسالم دينها...«، وقالت »الفصل األول 
أحد  بتحديد  فقط  جاء  قد  دينها  اإلسالم  دولة  تونس  بأن 
هو  اإلسالم  أن  باعتبار  للدولة  الحضاري  اإلنتماء  عناصر 
دين معظم التونسيين، لكن ليس في هذا الفصل ما يخضع 
سلطة الدولة ألمر فوقها )المقصود أحكام اإلسالم كمرجعية 
سن  في  مشيئتها  يقيد  ما  فيه  وليس  والقوانين(  للدستور 

القوانين بغير إرادتها...«.
وهذا هو بالضبط الفهم الذي تبناه الرئيس السبسي وأعلنه 
 .2018 أوت/آب   13 بتاريخ  خطابه  في  وصراحة  بوضوح 
التونسي  الدستور  بتنقيح  شخصيا  طالبت  السبب  ولهذا 
المصدر  هو  اإلسالم  أن  على  ينص  إليه  فصل  وإضافة 
األساسي للتشريع وال يسّن في البالد قانون يخالف أحكامه.
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المسألة الخامسة:
رد آخر على لجنة بشرى في تونس

قلنا إن الدولة التي يطمح لها المسلمون في هذا العصر، 
األخرى،  واإلسالمية  العربية  البلدان  سائر  وفي  تونس  في 
المبادئ  إطار  في  العادلة  الديمقراطية  المدنية  الدولة  هي 
قوانين  تسّن  أنها ال  يعني بشكل خاص  وهذا  اإلسالمية، 

مناقضة ألحكام اإلسالم القطعية الواضحة.

التي  اللجنة  إليه  ذهبت  لما  ومناقض  معاكس  القول  هذا 
شكلها الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي برئاسة 
في  حميدة،  بلحاج  بشرى  اليسارية  السياسية  الناشطة 
الشريعة  أحكام  خالف  الميراث  أحكام  لتغيير  مسعاه  إطار 
الرئيس  لمسعى  التأصيل  حاولت  التي  اللجنة  اإلسالمية. 
السبسي، والتنظير له، ردت على معارضيها بالقول: »الحجة 
حجة  هي  الميراث  قواعد  تطوير  بها  ُيعاَرض  التي  الرئيسية 
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دينية، تقول إنها قواعد دينية، منها ما نزل بالقرآن )هكذا في 
األصل وليس القرآن الكريم(، ومنها ما ورد بالحديث )هكذا 
في األصل وليس الحديث النبوي الشريف(، ومنها ما أجمع 
عليه فقهاء الدين. فهي بالتالي قواعد ال يمكن المساس بها 
ومخالفتها. ال يمكن لهذه الحجة أن تصلح في النظام القانوني 

التونسي ألنه نظام مدني وضعي وليس بنظام ديني«)1(.
وقد أخطأت اللجنة فيما ذهبت إليه، وأوغلت بعيدا في 
بلدان  أكثر  والقوانين في تونس، وفي  للدستور  الخطأ، ألن 
إليها  تعود  ثقافية  أو  فكرية  أو  روحية  مرجعيات  العالم، 
تغيير  مؤيدي  من  كثيرا  إن  بل  التشريع.  عند  بها  وتهتدي 
أحكام الميراث خالف أحكام الشرع يحتجون بما يعتبرونه 
الحقوق  عن  معاصرة  دولية  لمواثيق  الكونية«  »المرجعية 
ومرجعّية  ُحّجية  يرون  فكيف  واإلجتماعية.  السياسية 
الحجية  وينفون  المعاصرة،  الدولية  الوضعية  المواثيق  لهذه 
والمرجعية عن القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة في 
اإلعتقاد في صدق  ومبنية على  قائمة  مجتمع مسلم هويته 
ربهم  عند  من  وأنها  ومرجعيتها  ووحّجيتها  المصادر  هذه 

وخالقهم عز وجل؟

ص 176 من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.  )1
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المسألة السادسة:
المرجعية اإلسالمية ليست نقيضا لسيادة الدولة

الرئيس  شكلها  التي  اللجنة  به  جاءت  ما  أغرب  ومن 
أحكام  لتغيير  مسعاه  لتبرير  السبسي  قائد  الباجي  التونسي 
تقريرها  في  قولها  الكريم،  القرآن  أحكام  خالف  الميراث 
النهائي: »أكد الفصل األول من الدستور أن تونس دولة حرة 
والسيادة  اإلستقالل  معاني  أهم  ومن  ذات سيادة،  مستقلة 
وتطويرها  قوانينها بكل حرية  الدولة وسلطتها في سّن  قدرة 
بما تراه صالحا لمواطنيها. بذلك فإن القول بأنه توجد قوانين 
الدولة ال  لسيادة  إنكار  هو  وإرادتها  الدولة  تخرج عن سلطة 

أكثر وال أقل«. )ص 176(.

هذا المنطق فيه استباله للرأي العام، واستهتار بالحقائق، ذلك 
أخرى،  إسالمية  دولة  أية  في  شعب  وأي  التونسي،  الشعب  أن 
عندما يقرر بإرادته النّص على أن دين الدولة اإلسالم، وأن المصدر 
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قانون  البالد  في  ُيسّن  ال  بحيث  اإلسالم  هو  للتشريع  االساسي 
يخالف أحكامه، إنما يفعل ذلك عن إرادته الحرة، وقناعاته التي 

اختارها طوعا وليس باإلكراه، ويمارس سيادته وسلطته.
في  بالحرف  يقول  المذكورة  اللجنة  تقرير  أن  والغريب 
موضع آخر غير بعيد من النص السابق: »سبق في مقدمة 
هذا الجزء عرض مبدأ المساواة في الصكوك الدولية الملزمة 
لبالدنا، لكن ينبغي التأكيد بوجه خاص على ما ورد باتفاقية 

األمم المتحدة المناهضة للتمييز ضد المرأة«. )ص 178(
معلوم وبديهي أن قوانين الميراث في اإلسالم فيها عدل 
وإنصاف وليس فيها تمييز ضد المرأة، ولكن وجه اإلستشهاد 
بهذا النص هنا أنه »يهدر« بتطوع ورغبة ظاهرة وحماس سيادة 
الدولة وإرادتها الحرة وسلطتها لصالح اتفاقيات أممية يمكن 
لتونس وأية دولة أخرى أن تتحفظ على مسائل محددة فيها 
تخالف دستورها وقوانينها، بينما في نفس الوقت يعتبر التزام 
الدولة،  لسيادة  ضربا  اإلسالمية  األحكام  بثوابت  الُمشّرع 
الدولة  تخرج عن سلطة  قوانين  توجد  بأنه  القول  »أن  ويرى 

وإرادتها هو إنكار لسيادة الدولة ال أكثر وال أقل«.
بشرى  لجنة  تقرير  ينفي عن  الذي  الصارخ  التناقض  إنه 
البحث  في  والتجرد  الموضوعية  صفات  حميدة  بلحاج 

والصدق في طلب الحقيقة. 
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المسألة السابعة:
ال مناص من التأكيد على أن اإلسالم مصدر التشريع

يظهر بشكل واضح من خالل تصريح الرئيس التونسي الراحل 
التقرير  في  ورد  وما  أوت 2018  يوم 13  السبسي  قائد  الباجي 
أحكام  لتغيير  المؤيدات  لتقديم  شكلها  التي  للجنة  الختامي 
الميراث خالف أحكام القرآن الكريم، أنه ال مناص من النص 
األساسي  المصدر  هو  اإلسالم  أن  على  التونسي  الدستور  في 

للتشريع بحيث ال يسن في البالد قانون يخالف أحكامه.

هذه الصياغة وحدها هي الكفيلة بحسم الخالف والنزاع 
وبإلزام  الموضوع،  هذا  حول  المتعاكسة  النظر  وجهات  بين 
الشعب  نواب  ومجلس  الوزراء  ومجلس  الجمهورية  رئيس 
أحكام  مع  تتناقض  قوانين جديدة  مشاريع  أية  تقديم  بعدم 
قطعية معلومة وواضحة من أحكام الدين، مثل قانون الباجي 

المذكور للميراث.
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ذات  مستقلة  حرة  )دولة  تونس  عبارة  على  التعويل  أما 
سيادة اإلسالم دينها( واإلكتفاء بها فال يغني وال يسمن من 
جوع، وال يحسم الخالف، خاصة وأن هناك فصوال أخرى 
في الدستور التونسي يمكن تأويلها على نفس اإلتجاه الذي 
ذهب إليه تقرير لجنة بشرى بلحاج حميدة وتصريح الباجي 
أو  الدين  بحكاية  عالقة  لنا  »ليس  الشهير:  السبسي  قائد 
بحكاية القرآن أو بحكاية اآليات القرآنية. نحن نتعامل مع 
الدستور الذي أحكامه آمرة، ونحن في دولة مدنية، والقول 
أن مرجعية الدولة التونسية هي مرجعية دينية هو خطأ وخطأ 

فاحش«.

وقد ورد أيضا في تقرير لجنة بشرى ما نصه: »... فسلطة 
التشريع حسب الفصلين 3 و50 من الدستور )التونسي( بيد 
الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات يمارسها بواسطة 
ممثليه المنتخبين أو عبر اإلستفتاء، وال توجد هيئة أو سلطة 
من  تسنه  فيما  وتراقبها  التشريعية  السلطة  تعلو  دينية  عليا 

قوانين«. )ص 176(

به  تقام  مشابهة،  نصوص  من  سبقه  وما  النص،  هذا 
وبها الحجة واضحة ال شبهة فيها على من يقول إن الدستور 
التونسي الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي عام 
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2014 فيه ما يمنع من إصدار قوانين مخالفة ألحكام القرآن 
الكريم والشريعة اإلسالمية. هذا الكالم قطعا غير صحيح، 
وخديعة للشعب. ولو كان صحيحا ما تجرأ الرئيس التونسي 
لتغيير  مشروع  تقديم  على  السبسي  قائد  الباجي  المنتخب 
تجرأ  ولما  الكريم،  القرآن  أحكام  خالف  المواريث  أحكام 

مجلس الوزراء على المصادقة عليه وإحالته إلى البرلمان.
الجدل  يحسم  تنقيح  إلى  بحاجة  تونس  دستور  إذا، 
والخالف، وينص بشكل واضح وصريح على أن اإلسالم هو 
المصدر األساسي للتشريع في الجمهورية التونسية وال يجوز 

سّن قانون يخالف أحكامه.
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المسألة الثامنة:
في قوله تعالى ﴿َوَما َأْرَسلَْناَك إاِلَّ َرْحَمًة للَْعاَلِمين﴾

 

دولة عادلة مدنية ديمقراطية في إطار المبادئ اإلسالمية. 
هذا ما أدعو إليه، وهذا هو الذي أرى أن المسلم ملزم بالعمل 
الكريم  القرآن  أوامر  في  تأّمل  إذا  إليه،  والدعوة  أجله  من 

الظاهرة البّينة الواضحة التي ال توجد فيها ذرة غموض.

َرْحَمًة  إاِلَّ  أَرَْسلَْناَك  ﴿َوَما  تعالى:  قوله  في  أوال  لنتأمل 
كل  فوق  واضح  بيان  إنه   .)107 )األنبياء:  للَْعالَِمين﴾ 
فيه  يلّخص  وجل،  عز  وخالقنا  ربنا  من  الوضوح،  درجات 
رسالة اإلسالم ومهمة خاتم النبيين عليه الصالة والسالم، 
إرادة حرة  به عن  اعتقدنا  الذي  الدين  هذا  الرحمة.  بعبارة 
منا، وصّدقنا عن قناعة راشدة عاقلة أنه وحي منزل من فوق 
بشر، جاءنا رحمة تصلح  اختراع  وليس من  سبع سماوات 
الناحية  يستقيم، من  أمورنا. فكيف  وأحوالنا وسائر  حياتنا 
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ذلك  بعد  إليه  ننظر  أن  والمنطقية،  والفلسفية  المنهجية 
يتعارض  أنه  على  أو  حريتنا،  وعلى  سعادتنا،  على  كقيد 
مع مصالحنا، ونتكاتف ونتضامن ونصّوت باألغلبية إلبعاده 
عن دستورنا وقوانينا وحياتنا ومصالحنا التجارية واإلقتصادية 

ونظمنا اإلدارية واإلجتماعية؟

وأزكى  الصالة  أفضل  عليه  محمد  رسالة  أصبحت  إذا 
ومتعارضة  حريتنا،  وعلى  سعادتنا،  على  قيدا  التسليم، 
مع مصالحنا، ومن األصلح واألنفع لنا إبعادها عن دستورنا 
ونظمنا  واإلقتصادية  التجارية  ومصالحنا  وحياتنا  وقوانيننا 
»رحمة  أنها  إذن  صّدقنا  فكيف  واإلجتماعية،  اإلدارية 

للعالمين«؟

يقول قائل: نحن لم نقل ولن نقول أبدا أن رسالة محمد 
ومتعارضة  قيد على سعادتنا وحريتنا  عليه وسلم  اهلل  صلى 
مع مصالحنا. وردي هنا: ماذا تسمي إذا الحرص على إبعاد 
الدولة  »مدنية«  واعتبار  والقوانين  الدستور  عن  دينه  أحكام 
األساسي  المصدر  اإلسالم  يكون  أن  لرفض  ورمزا  عنوانا 

للتشريع في البالد؟

من  اآلية  بصحة  اإلعتقاد  بين  التوفيق  يمكن  كيف 
العامة وتجاهل  الحياة  إبعاد اإلسالم عن  إلى  والدعوة  جهة 
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تشريعاته وأحكامه في األحوال الشخصية )أحكام الميراث 
مثال(، وفي النظم اإلقتصادية )تحريم الربا مثال( وفي األمور 
الصحية )تحريم الخمر مثال( وفي األمور اإلجتماعية )ضمان 
حقوق الفقراء ومنع احتكار األموال بين األغنياء( وفي األمور 

السياسية )األمر بالعدل والشورى(؟ كيف؟
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المسألة التاسعة:
سبع آيات في سورة النور لها صلة وثيقة بموضوع البحث

إنها مسألة سالم روحي وأمان نفسي داخلي لكل مسلم 
وبأن  وسلم  عليه  اهلل  برسالة محمد صلى  يعتقد  العالم  في 
وتعالى.  سبحانه  العباد  رب  من  منزل  وحي  الكريم  القرآن 
األمر أكبر بكثير من الجدل السياسي والقانوني في تونس، 
ألنه يتعلق بمسألة تفرض نفسها على كل مجتمع ذي غالبية 

مسلمة في أي مكان من عالمنا الفسيح.
النور. قال ربنا  تأملوا في هذه اآليات الكريمة من سورة 

عز وجل:
ُ َيْهِدي َمن َيَشاء إِلَى ِصَراٍط  َبيَِّناٍت َواهللَّ ﴿لََقْد أَنَزلَْنا آَياٍت مُّ
َيَتَولَّى  ُثمَّ  َوأََطْعَنا  ُسوِل  َوِبالرَّ  ِ ِباهللَّ ا  آَمنَّ َوَيُقولُوَن  ْسَتِقيم )46(  مُّ
َوإَِذا   )47( ِبالُْمْؤِمِنين  أُْولَِئَك  َوَما  َذلَِك  َبْعِد  مِّن  نُْهم  مِّ َفِريٌق 
ْعِرُضون  نُْهم مُّ ِ َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم َبيَْنُهْم إَِذا َفِريٌق مِّ ُدُعوا إِلَى اهللَّ
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)48( َوإِن َيُكن لَُّهُم الَْحقُّ َيأُْتوا إِلَيِْه ُمْذِعِنين )49( أَِفي ُقُلوِبِهم 
َوَرُسولُُه َبْل  َعَليِْهْم   ُ َيَخاُفوَن أَن َيِحيَف اهللَّ أَْم  أَِم ارَْتاُبوا  َرٌض  مَّ
ُدُعوا  إَِذا  الُْمْؤِمِنيَن  َقْوَل  َكاَن  إِنََّما  الُِمون )50(  الظَّ ُهُم  أُْولَِئَك 
ِ َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم َبيَْنُهْم أَن َيُقولُوا َسِمْعَنا َوأََطْعَنا َوأُولَِئَك  إِلَى اهللَّ
ْقِه  َ َوَيتَّ َ َوَرُسولَُه َوَيْخَش اهللَّ ُهُم الُْمْفِلُحون )51( َوَمن ُيِطِع اهللَّ

َفُأولَِئَك ُهُم الَْفاِئُزون )52(﴾. صدق اهلل العظيم.

إذا قالت الغالبية منا في أي مجتمع ذي أغلبية مسلمة أن 
اعتماد اإلسالم ليكون المصدر األساسي للتشريع بحيث ال 
أو  أمر غير مناسب،  قانون يخالف أحكامه  البالد  يسن في 
العامة، أو ال  ال ينسجم مع العصر، أو ال يحقق المصلحة 
داعي له، فإن في اآليات التي استشهدت بها ما يستدعي 
التوقف والحذر والمراجعة. ذلك أن هذه اآليات تجعل طاعة 
اهلل ورسوله والرضا بحكم الشرع من مقتضيات اإليمان باهلل 
األحكام  على  والمعترضين  المتحفظين  وتسأل  ورسوله، 
َوَرُسولُُه«،  َعَليِْهْم   ُ اهللَّ َيِحيَف  أَن  َيَخاُفوَن  »أَْم  الشرعية: 
بمعنى، هل المتحفظون على التقيد بأحكام الشرع خائفون 
أو  العباد  رب  شّرعها  أحكام  من  وضرر  ظلم  ينالهم  أن  من 

رسوله المبعوث رحمة للعالمين؟

يوم  وجل  عز  ربه  يدي  بين  واقف  منا  بالواحد  كأني 
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الجواب  أن  علما  عليه،  مطروح  ذاته  السؤال  وهذا  القيامة، 
المعتبر والمعتمد يومها هو الجواب الذي اختاره كل مسلم، 
كل واحد منا، في هذه الحياة الدنيا. فاإلختبار هنا، في هذه 

الحياة الدنيا، والجزاء غدا، يوم القيامة.
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المسألة العاشرة:
بأي وجه يتحلل المسلم من التوجيه الواضح القاطع

في اآلية الخامسة والستين من سورة النساء؟

هو  المسلم  للمجتمع  المشهور  االصطالحي  التعريف 
واإلسالم  مسلمون.  فيه  الناس  أغلبية  الذي  المجتمع 
أفضل  عليه  محمد  النبي  وسنة  الكريم  القرآن  على  مبني 
التي نعتنقها كمسلمين،  والعقائد  التسليم.  الصالة وأزكى 
والعبادات التي نؤديها، واألعياد التي نحتفل بها، وموازيننا 
في معرفة الحالل والحرام، كلها من مشكاة واحدة: القرآن 

الكريم والسنة النبوية الشريفة.

ونضع  والدستورية،  السياسية  حياتنا  ننظم  وعندما 
أمامنا  يطرح  ومجتمع،  كدولة  لها  نحتكم  التي  القوانين 
السؤال الجوهري: هل نعتمد ديننا ليكون المصدر األساسي 
للتشريع بحيث ال نسن في بلداننا أي قانون يخالف أحكامه، 
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أم نقول إن اإلسالم ليس مرجع الدستور والقوانين، ويحق لنا 
أن نشرع ما نراه صالحا لنا ولو خالف أحكاما قطعية مشهورة 

معلومة في القرآن الكريم؟
بين  األمر  يستقيم  كيف  الثاني،  بالجواب  عملنا  إذا 
ورفضنا  جهة،  من  الكريم  القرآن  في  ما  بصحة  اعتقادنا 
اآلية  هذه  في  تأملوا  أخرى؟  جهة  من  ألحكامه  االنقياد 
وجل:  عز  ربنا  قال  النساء.  سورة  من   65 اآلية  الكريمة، 
َبيَْنُهْم ُثمَّ  ِفيَما َشَجَر  ُموَك  ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكِّ َوَربَِّك اَل  ﴿َفاَل 
ا َقَضيَْت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما«.  اَل َيِجُدوا ِفي أَنُفِسِهْم َحَرًجا مِّمَّ
وللعلم، فإن في اآلية الثمانين من سورة النساء أيضا توضيح 
َ َوَمن  ُسوَل َفَقْد أََطاَع اهللَّ ن ُيِطِع الرَّ مهم آخر. قال تعالى: »مَّ

َتَولَّى َفَما أَرَْسلَْناَك َعَليِْهْم َحِفيًظا﴾.
الحجة هنا أن اهلل عز وجل قرر وحكم أن من مقتضيات 
الكريم عليه الصالة والسالم  التسليم لحكم رسوله  اإليمان 
له  وتذمر من اإلحتكام  القلب ضيق  يكون في  أن  دون  من 
وحكم  التام.  الرضا  التام.  التسليم  المؤمنين  من  وطلب 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم هو حكم اهلل عز وجل. وحكم 
ونفسه  دينه  وحفظ  المخلوق،  مصلحة  منه  المراد  إنما  اهلل 
وعقله ونسله وماله، وحفظ سالمة المجتمع وأمنه وحقوق 

وكرامة وسعادة أفراده.
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المسألة 11:
في قوله تعالى ﴿َواَل َتَولَّْوا َعنُْه َوَأنُتْم َتْسَمُعون﴾

الحديث هنا واضح ِمن سياقه َمن المقصود به. المقصود 
بنبوة  اآلخر، وصدقوا  واليوم  باهلل  آمنوا  الذين  المسلمون  به 
محمد صلى اهلل عليه وسلم، وبأن القرآن الكريم وحي منزل 
من اهلل عز وجل، الذي إليه مرَد الناس أجمعين، وكلهم آتيه 

يوم القيامة فردا.

إذا قرر هؤالء، وهم أغلبية السكان في دولة من الدول، 
وصياغة الدستور ال تتم إال برضاهم، إذا قرروا رفض اعتماد 
بالدهم،  في  للتشريع  األساسي  المصدر  ليكون  اإلسالم 
فكيف  أحكامه،  يخالف  قانون  البالد  في  يسن  ال  بحيث 
في  القاطع  الواضح  اإللهي  واألمر  الرفض  هذا  بين  يوفقون 
القرآن الكريم، الوارد في اآلية العشرين من سورة األنفال. 
َ َوَرُسولَُه َواَل  قال ربنا عز وجل: ﴿َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اهللَّ
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َتَولَّْوا َعنُْه َوأَنُتْم َتْسَمُعون﴾. أي، أطيعوا ما قّرره عليكم ربكم 
وأحكام،  فرائض  من  وسلم  عليه  اهلل  صلى  ورسوله  العزيز 
واعتمدوا هدي الشرع في معرفة الحالل واجتناب الحرام، 
يعنيكم،  ال  كأنه  ظهوركم  وراء  تضعوه  وال  تتجاهلوه،  وال 
فإنكم قد آمنتم، وعرفتم أن طاعة اهلل ورسوله من مقتضيات 
اإليمان  الحق،  اإليمان  وآثاره.  ونتائجه  وعالماته  اإليمان 
للدستور  أساسيا  مصدرا  باإلسالم  القبول  يعني  الصادق، 
ال  بحيث  لها  ومرجعا  الدولة،  في  األخرى  القوانين  وسائر 

يجوز سن قانون مخالف ألحكامه.
سورة  من   20 لآلية  التالية  الكريمة  اآليات  في  والناظر 
األنفال، يجد فيها ما يردع كل مسلم عن ترك العمل بأحكام 
الكتاب والسّنة. قال جل ذكره: ﴿َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا 
َتُكوُنوا  َوالَ   )20( َتْسَمُعون  َوأَنُتْم  َعنُْه  َتَولَّْوا  َواَل  َوَرُسولَُه   َ اهللَّ
َوابِّ  الدَّ َشرَّ  إِنَّ  َيْسَمُعون )21(  َوُهْم الَ  َسِمْعَنا  َقالُوا  َكالَِّذيَن 
ُ ِفيِهْم  مُّ الُْبْكُم الَِّذيَن اَل َيْعِقُلون )22( َولَْو َعِلَم اهللَّ ِ الصُّ ِعنَد اهللَّ
َيا   )23( ْعِرُضوَن  مُّ ُهم  وَّ لََتَولَّوا  أَْسَمَعُهْم  َولَْو  ْسَمَعُهْم  َ ألَّ َخيًْرا 
ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم لَِما ُيْحِييُكْم  ِ َولِلرَّ أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا هلِلَّ
َ َيُحوُل َبيَْن الَْمْرِء َوَقلِْبِه َوأَنَُّه إِلَيِْه ُتْحَشُرون )24(  َواْعَلُموا أَنَّ اهللَّ
ًة َواْعَلُموا أَنَّ  َواتَُّقوا ِفتَْنًة الَّ ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن َظَلُموا ِمنُكْم َخاصَّ

َ َشِديُد الِْعَقاب )25(﴾. صدق اهلل العظيم. اهللَّ
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المسألة 12:
ْمِر  َن اأْلَ في قوله تعالى: ﴿ُثمَّ َجَعلَْناَك َعَلى َشِريَعٍة مِّ

َفاتَِّبْعَها﴾

ثم ليتأمل كل مسلم ومسلمة في هذه اآليات الكريمة من 
َفاتَِّبْعَها  ْمِر  اأْلَ َن  مِّ َشِريَعٍة  َعَلى  َجَعلَْناَك  الجاثية: ﴿ُثمَّ  سورة 
َعنَك  ُيْغُنوا  لَن  إِنَُّهْم  َيْعَلُمون )18(  اَل  الَِّذيَن  أَْهَواَء  ِبْع  َتتَّ َواَل 
َولِيُّ   ُ َبْعٍض َواهللَّ أَْولَِياُء  َبْعُضُهْم  الِِميَن  الظَّ َشيًْئا َوإِنَّ   ِ ِمَن اهللَّ
اِس َوُهًدى َوَرْحَمٌة لَِّقْوٍم ُيوِقُنون  ِقين )19( َهَذا َبَصاِئُر لِلنَّ الُْمتَّ

.﴾)20(

إذا سئل اإلنسان المسلم يوم يقف بين يدي ربه عز وجل 
باتباع شريعة اإلسالم،  اآلمرة  اآليات  القيامة عن هذه  يوم 
وتبنى  األمر  رفض  إذا  يحتج  عذر  فبأي  سواها،  ما  ونبذ 
نهجا غيره؟ بأي عذر يمكن أن ينجو وَيسَلَم في ذلك اليوم 
العصيب الذي يجعل الولدان شيبا، إذا لقي اهلل وقد قضى 
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حياته، أو مروره القصير العابر في هذه الدنيا الفانية، معارضا 
العتماد اإلسالم المصدر األساسي للتشريع بحيث ال يسن 
قانون  المسلمة،  األغلبية  ذات  البالد  المسلمة،  البالد  في 

يخالف أحكامه القطعية الثابتة المعلومة؟
إن اإلسالم خير كله، ويسر كله، ومصلحة مؤكدة كله، 
لمصلحة  إال  أمرا  وجل  عز  اهلل  حرم  وما  والمجتمع،  للفرد 
مؤكدة للفرد والمجتمع، وما أمر بشيء وفرضه إال وفيه أيضا 
مصلحة مؤكدة للفرض والمجتمع، وقد ترك الشرع اإلسالمي 
والمجتمعات  الدنيا  أمور  تدبير  من  جدا  واسعة  مساحات 
ومصالح العباد داخلة في إطار المباح موكولة الجتهاد الناس 
وما يقدرونه من مصالح. فبأي حجة إذا يرفض المسلم بقصد 
وتصميم أن يكون اإلسالم هو المصدر األساسي للتشريع في 

بالده؟
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المسألة 13:
في أن التكليف بمرجعية اإلسالم جماعي

وموجه للمجتمع المسلم وليس للفرد فقط

ربما قال قائل: التكليف باعتماد مرجعية اإلسالم للدستور 
والقوانين تكليف فردي، مسؤول عنه الفرد المسلم، وال مبرر 
هذا  طبيعة  ولكن  به.  والشعب  والمجتمع  الدولة  لمطالبة 
المسلم،  للشعب  موجها  يكون  أن  منطقيا  تفرض  التكليف 

للمجتمع المسلم، وللدولة ذات الغالبية المسلمة.

قال  المائدة.  سورة  من  الكريمة  اآليات  هذه  في  لننظر 
ًقا لَِّما َبيَْن َيَديِْه  تعالى: ﴿َوأَنَزلَْنا إِلَيَْك الِْكَتاَب ِبالَْحقِّ ُمَصدِّ
َواَل   ُ اهللَّ أَنَزَل  ِبَما  َبيَْنُهم  َفاْحُكم  َعَليِْه  َوُمَهيِْمًنا  الِْكَتاِب  ِمَن 
ا َجاَءَك ِمَن الَْحقِّ لُِكلٍّ َجَعلَْنا ِمنُكْم ِشْرَعًة  ِبْع أَْهَواءُهْم َعمَّ َتتَّ
ًة َواِحَدًة َولَِكن لَِّيبُْلَوُكْم ِفي  ُ لََجَعَلُكْم أُمَّ َوِمنَْهاًجا َولَْو َشاء اهللَّ
َما آَتاُكم َفاْسَتِبُقوا الَْخيَْراِت إِلَى اهللَّ َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنبُِّئُكم 
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 ُ ِبَما ُكنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفون )48( َوأَِن اْحُكم َبيَْنُهم ِبَما أَنَزَل اهللَّ
 ُ ِبْع أَْهَواءُهْم َواْحَذرُْهْم أَن َيْفِتُنوَك َعن َبْعِض َما أَنَزَل اهللَّ َواَل َتتَّ
ُ أَن ُيِصيَبُهم ِبَبْعِض ُذُنوِبِهْم  إِلَيَْك َفِإن َتَولَّْوا َفاْعَلْم أَنََّما ُيِريُد اهللَّ
ِة َيبُْغوَن  اِس لََفاِسُقون )49( أََفُحْكَم الَْجاِهِليَّ َن النَّ َوإِنَّ َكِثيًرا مِّ
ِ ُحْكًما لَِّقْوٍم ُيوِقُنون )50(﴾. صدق اهلل  َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اهللَّ

العظيم.

اآليات  هذه  في  الوارد  األمر  بأن  القول  يجوز  ال  طبعا، 
بالنبي  خاص  وجل  عز  اهلل  أنزل  لما  اإلحتكام  الكريمة 
عنده  أحد  ال  الصحابة.  من  وجيله  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
أنه  اتفقنا  فإذا  بذلك.  يقول  والموضوعية  العلم  من  ذرة 
لهم  تكون  عندما  ومكان،  زمان  كل  في  للمسلمين  توجيه 
اعتماد األحكام وتنفيذها، أي عندما تكون لهم  قدرة على 
سلطة سياسية، ودولة تجمع شملهم السياسي هم األغلبية 
فيها، فإن األمر الوارد في هذه اآليات الكريمة هو أمر شرعي 
لألغلبية المسلمة بضمان اعتماد أحكام الشرع مرجعا فوق 
الدستور والقوانين، بحيث ال يسن في الدولة ذات األغلبية 
المسلمة قانون مخالف ألحكام اإلسالم القطعية الواضحة.

واختبار  معادنا.  وإليه  خلقنا  الذي  ربنا  من  تكليف  إنه 
لَِّيبُْلَوُكْم  ﴿َولَِكن  تعالى:  قوله  بدليل  عنه  مسؤولون  نحن 
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ِفي َما آَتاُكم﴾، أي ليرى عملكم، هل تطيعون هذا األمر، 
وتتبعون شرعة ربكم التي أكرمكم وأعزكم بها وحثكم على 

العمل بها، أم تتبعون سواها من النظم واألهواء.
وحساب مثل هذا اإلختبار إنما يكون يوم القيامة. وكل 
مؤمن باآلخرة، وبالثواب والعقاب، وبالجنة والنار، عليه أن 
يحتاط لنفسه، ويقّدم لنفسه، ويدخر الصالحات لنفسه، فإن 
الفائز حقا من نجا من النار يوم القيامة  ونال الخلد في جنات 

النعيم.
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المسألة 14:
في الرد على من يخوف من اعتماد اإلسالم

مصدر التشريع

يكون  أن  فكرة  ايديولوجية  ألسباب  يرفض  من  هناك 
في  والقانون  للدستور  األساسي  المصدر  هو  اإلسالم 
ُيَسّلمون من  البلدان ذات األغلبية المسلمة. وهناك آخرون 
للشرع  الموافق  واألمر  األشياء  في  األصل  بأن  المبدأ  جهة 
بصفته  رسميا  اإلسالم  اعتماد  هو  األخروية  والمصلحة 
المصدر األساسي للتشريع بحيث ال يجوز سن قوانين مخالفة 
ألحكامه في البلدان اإلسالمية، لكنهم يقولون: هذا األمر 
غير ممكن اليوم ألن العالم ـ حسب نظرهم ـ لن يقبل به، 
المجتمعات  على  اإلقتصادية،  وربما  السياسية،  وتكاليفه 

اإلسالمية باهضة.

من  فكثير  الحقيقة.  عن  جدا  جدا  بعيد  الكالم  هذا 
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من  األول  النصف  نهايات  في  اليوم،  اإلسالمية  الدول 
القرن الهجري الخامس عشر، الموافق للربع األول من القرن 
أن  على  دساتيرها  في  تنص  للميالد،  والعشرين  الحادي 
الشريعة اإلسالمية كما في  أو مبادئ  الشريعة اإلسالمية، 

المثال المصري، هي المصدر األساسي للتشريع.

وإذا كانت مصر التي بها أقلية مسيحية معتبرة، وعالقاتها 
وثيقة جدا بالعواصم الغربية الكبرى المؤثرة في السياسات 
ولم  الدستوري،  األساس  هذا  على  توافقت  قد  الدولية، 
تختلف حوله، ولم يحتج عليها أحد في العالم بسبب هذا 
الموقف وهذا االختيار، فهل ُيعقل إذا أن تتخوف منه دول 
 %99 قرابة  المثال،  سبيل  على  كتونس  أخرى،  إسالمية 
من سكانها مسلمون ومن مذهب فقهي واحد هو المذهب 

المالكي؟

مصطلح  إليها  يحيل  التي  الكبرى  العالمية  العواصم 
ولندن  وبيكين  وموسكو  واشنطن  مثل  الدولي«،  »المجتمع 
وباريس وبرلين، ليس لها شأن بأن يكون اإلسالم هو المصدر 
الجزائر  أو  المغرب  أو  او مصر  للتشريع في تونس  األساسي 
الناحية  ومن  واإلسالمية.  العربية  الدول  بقية  أو  األردن  أو 
الواقعية، لم يصدر عنها تدخل مباشر قط في صياغة دساتير 
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اعتماد  لتعطيل  كفزاعة  استخدامها  فإن  لذلك  الدول.  هذه 
هو  اإلسالمية  بلداننا  في  للتشريع  أساسيا  مصدرا  اإلسالم 
داخل  من  الفكرة  لهذه  الرافضين  قبل  من  سياسي  تحايل 

مجتمعاتنا ألسباب فكرية وايديولوجية.
وللذين يخشون من انعكاسات اقتصادية سلبية تنجر عن 
هونوا  لهم:  نقول  إليه،  ندعو  الذي  الدستوري  التوجه  هذا 
إنما  للتشريع  األساسي  المصدر  اإلسالم  اعتماد  عليكم. 
العدل  لصالح  جدا  كبير  وقانوني  وأخالقي  روحي  سند  هو 
والتقدم  العمران  أساس  والعدل  اإلسالمية،  مجتمعاتنا  في 
واإلزدهار. ولنا قبل ذلك عبرة مما رّد به القرآن الكريم على 
تهديدهم  مصدر  اإلسالم  يكون  أن  خافوا  قريش  في  أناس 
والدروس  بالعبر  غني  الكريم  والقرآن  واإلقتصاد،  لألمن 
َمَعَك  الُْهَدى  ِبِع  نَّتَّ إِن  من ِسير األمم التي سبقتنا: ﴿َوَقالُوا 
إِلَيِْه  ُيْجَبى  آِمًنا  َحَرًما  لَُّهْم  ن  ُنَمكِّ أََولَْم  أَرِْضَنا  ِمْن  ْف  ُنَتَخطَّ
َيْعَلُمون﴾  اَل  أَْكَثَرُهْم  َولَِكنَّ  لَُّدنَّا  مِّن  رِّزًْقا  َشْيٍء  ُكلِّ  َثَمَراُت 

)القصص: 57(.
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المسألة 15:
الموضوع في النهاية متصل بنظرة اإلنسان

للدين والحياة

اعتماد  وجوب  عن  صفحات  من  تقدم  فيما  دافعت 
اإلسالم المصدر األساسي للتشريع في البلدان ذات الغالبية 
المسلمة، بحيث ال يسّن فيها قانون يخالف أحكامه. هذا 
على  تحث  اإلسالم  تعاليم  أن  حجته  ويقوي  يبرره  التوجه 
العدل وأداء األمانة والصدق والتضامن مع الطبقات الفقيرة 
الفقراء  واستغالل  الظلم  وتحرم  المجتمع  في  والمحتاجة 
واحتكار المال في يد قلة من األغنياء في المجتمع  وفيها 
الجبائية  العدالة  إلقامة  القوي  والتشريعي  الروحي  السند 
وكل  والعمل،  والعدل  العلم  شأن  وإعالء  واإلجتماعية 
بالفهم  العادلة. فاإلسالم  الدولة  تمثل مقومات  األمور  هذه 
الصحيح القويم له يبني الدولة العادلة ويثبت أركانها ويعززها 
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ويقويها. لكن الحجة األساسية لهذه الدعوة، أقصد الدعوة 
في  للتشريع  األساسي  المصدر  اإلسالم  اعتماد  لوجوب 
قانون  فيها  يسّن  ال  بحيث  المسلمة  الغالبية  ذات  البلدان 
يخالف أحكامه، هي كونها في نظري من تمام صحة إيمان 
اإلنسان باهلل سبحانه وبرسوله صلى اهلل عليه وسلم واعتناقه 
المسلم،  الشعب  صدق  وأدلة  لوازم  ومن  دينا،  اإلسالم 
للدولة  دينا  اإلسالم  تبني  في  إسالمية،  غالبيته  الذي  أي 
والمجتمع. تأملوا في هذه اآلية الكريمة: ﴿َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن 
الِْخَيَرُة  لَُهُم  َيُكوَن  أَن  أَْمًرا  َوَرُسولُُه   ُ اهللَّ َقَضى  إَِذا  ُمْؤِمَنٍة  َوال 
ِبيًنا﴾  مُّ َفَقْد َضلَّ َضالال  َوَرُسولَُه   َ َيْعِص اهللَّ َوَمن  أَْمِرِهْم  ِمْن 

)األحزاب: 36(.

أي  تفسيرها:  في  السعدي  ناصر  بن  الرحمن  عبد  قال 
إال اإلسراع في  باإليمان  اتصف  يليق، ممن  ينبغي وال  ال 
مرضاة اهلّل ورسوله والهرب من سخط اهلّل ورسوله، وامتثال 
أمرهما واجتناب نهيهما. فال يليق بمؤمن وال مؤمنة ﴿إَِذا 
ُ َوَرُسولُُه أَْمًرا﴾ من األمور، وحتَّما به وألزما به ﴿أَْن  َقَضى اهللَّ
َيُكوَن لَُهُم الِْخَيَرُة ِمْن أَْمِرِهْم﴾ أي الخيار هل يفعلونه أم ال. 
بل يعلم المؤمن والمؤمنة، أن الرسول أولى به من نفسه فال 
يجعل بعض أهواء نفسه حجاًبا بينه وبين أمر اهلّل ورسوله. 
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َ َوَرُسولَُه َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل ُمِبيًنا﴾ أي: َبيًِّنا،  ﴿َوَمْن َيْعِص اهللَّ
إلى  اهلّل،  كرامة  إلى  الموصلة  المستقيم  الصراط  ترك  ألنه 
غيرها من الطرق الموصلة للعذاب األليم، فذكر أواًل السبب 
ثم  اإليمان،  اهلّل ورسوله، وهو  أمر  لعدم معارضته  الموجب 
على  الدال  بالضالل،  التخويف  وهو  ذلك،  من  المانع  ذكر 

العقوبة والنكال. )انتهى كالم السعدي(.
وقال عنها ابن كثير: »فهذه اآلية عامة في جميع األمور، 
وذلك أنه إذا حكم اهلل ورسوله بشيء فليس ألحد مخالفته 
وال اختيار ألحد هاهنا وال رأي وال قول، كما قال تعالى: 
َبيَْنُهْم ُثمَّ  ِفيَما َشَجَر  ُموَك  ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكِّ َوَربَِّك اَل  ﴿َفاَل 
ا َقَضيَْت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما﴾  اَل َيِجُدوا ِفي أَنُفِسِهْم َحَرًجا مِّمَّ
)النساء: 65( وفي الحديث: »والذي نفسي بيده ، ال يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به« ولهذا شّدد في 
َضلَّ  َفَقْد  َوَرُسولَُه   َ اهللَّ َيْعِص  ﴿َوَمن  فقال:  ذلك،  خالف 
ِبيًنا﴾، كقوله تعالى: ﴿َفلَْيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخالُِفوَن َعْن  َضالال مُّ
أَْمِرِه أَن ُتِصيَبُهْم ِفتَْنٌة أَْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب أَلِيم﴾ )النور: 63(.

القرآنية  االستالالت  من  القدر  بهذا  أكتفي  هنا:  وأقول 
وأنبه  بأحكام اإلسالم،  المسلمة  الدولة  التزام  على وجوب 
واضحة  أخرى  آيات  الكريم  القرآن  في  أن  الكريم  القارئ 
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وقطعية ال تحتمل التأويل والخالف والشك تحث هي أيضا 
يعرض  من  وتحذر  بها  واإللتزام  الدين  بشرائع  العمل  على 
عن ذلك من المسلمين وتتوعده بالخسران المبين في الدنيا 
من خالل  وبسهولة  بالتفصيل  لها  العودة  ويمكن  واآلخرة، 

االستعانة بمحرك البحث غوغل.
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المسألة 16:
في وجوب خضوع الدولة العادلة ذات المرجعية اإلسالمية 

لحكم القانون العادل

إليها يجب  وتنتمي  المبادئ اإلسالمية  تتبنى  أيما دولة 
فقد  عادلة  تكن  ولم  وظلمت  جارت  وإذا  عادلة.  تكون  أن 
خالفت المبادئ اإلسالمية التي أوضحها القرآن الكريم في 
توجيهات وأوامر واضحة حاسمة، مثل ما ورد في اآلية 90 
 58 اآلية  وفي  ِبالَْعْدِل﴾  َيأُْمُر   َ اهللَّ ﴿إِنَّ  النحل:  سورة  من 
إِلَى  َماَناِت  اأْلَ وا  ُتَؤدُّ أَن  َيأُْمُرُكْم   َ اهللَّ ﴿إِنَّ  النساء:  سورة  من 
ا  َ ِنِعمَّ اِس أَن َتْحُكُموا ِبالَْعْدِل إِنَّ اهللَّ أَْهِلَها َوإَِذا َحَكْمُتم َبيَْن النَّ
من   29 اآلية  وفي  َبِصيًرا﴾  َسِميًعا  َكاَن   َ اهللَّ إِنَّ  ِبِه  َيِعُظُكم 

سورة األعراف: ﴿ُقْل أََمَر َربِّي ِبالِْقْسِط﴾.

والدولة العادلة في إطار المبادئ اإلسالمية دولة مدنية، 
وتنظم  والشورى،  اإلنسان  وحقوق  الحرية  قيم  فيها  تحترم 
النزيهة.  الحرة  االنتخابات  فيها  السياسي  التنافس  عملية 
وال تكون الدولة العادلة في إطار المبادئ اإلسالمية مطابقة 
لوصفها إال إذا خضعت لحكم القانون العادل، وكان القانون 
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فيها ساريا على الجميع، الحكام قبل المحكومين، واألغنياء 
ها،  ُمشوَّ الدولة  كيان  يكون  ذلك،  دون  من  الفقراء.  قبل 
وظالما، ومنتميا لتراث الدول اإلستبدادية. وقد حذر الرسول 
صلى اهلل عليه وسلم من تطبيق القانون على الفقراء فقط دون 
األغنياء، ونهى عن ذلك بقوة ووضوح، وقال: »إنما أهلك 
الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا 
الحد. وإني والذي نفسي  أقاموا عليه  الضعيف  سرق فيهم 

بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها«.

يجب أن ال يكون مواطن الدولة العادلة في إطار المبادئ 
دفع  إلى  أو  حقوقه،  لنيل  واسطة  إلى  محتاجا  اإلسالمية 
والمجتمعات  الدول  أضعف  ما  وأخطر  أهم  من  فإن  رشوة. 

اإلسالمية هو شيوع ثقافة الواسطة وانتشار الفساد والرشوة.

قوية، شفافة، مهابة،  الدولة أجهزة  تقوم في  أن  ويجب 
تترجم هذا اإللتزام بحكم القانون، وتسهر على إنفاذه، وعلى 
قضائي  جهاز  اإلطالق،  على  وأهمها  األجهزة،  هذه  رأس 
إليه  ويحتكمون  الناس،  به  يثق  شفاف،  مستقل،  عادل، 
برضا ونفوس طيبة، وال يفسده جاه الحكام أو مال األغنياء. 
ومساعديهم  للقضاة  الدولة  توفر  أن  ذلك  مقتضيات  ومن 
من  بوجه  الباب  وتسد  الحاجة  عن  تغنيهم  عالية  مرتبات 
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يحاول شراء ضمائرهم وأحكامهم بالمال.
خضوع الدولة العادلة في إطار المبادئ اإلسالمية للقانون 
القضاة  وتمكين  القضائية،  السلطة  واستقالل  العادل، 
وتقوي  حاجاتهم  تؤمن  شهرية  مرتبات  من  ومساعديهم 
مناعتهم في وجه من يحاول رشوتهم، هذا كله من الشروط 
اقتصادها  ونمو  وازدهارها  الدولة  لتقدم  عنها  غنى  ال  التي 
الرشيد،  العدل أساس الحكم الصالح  ورفاهية شعبها. فإن 

والظلم مؤذن بخراب العمران.
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المسألة 17:
في وجوب احترام كرامة المواطنين وحقوقهم ومنع 

التعذيب قطعيا

المبادئ  إطار  في  العادلة  الدولة  عن  الحديث  يمكن  ال 
وحرياتهم  المواطنين  كرامة  فيها  تحفظ  لم  إذا  اإلسالمية 
في  قطعي  بشكل  ممنوعا  فيها  التعذيب  وكان  وحقوقهم 

النصوص وفي الممارسة.
فإن كرامة الناس جميعا أمر إلهي مقطوع بشأنه في القرآن 
الكريــم حيث قال تعالى في اآلية 70 من سورة اإلسراء: 
َن  ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَملَْناُهْم ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحِر َوَرَزقَْناُهم مِّ ﴿َولََقْد َكرَّ

ْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل﴾. لَْناُهْم َعَلى َكِثيٍر مِّمَّ يَِّباِت َوَفضَّ الطَّ
وهذا يعني أن ما شاع في كثير من المجتمعات العربية 
للحريات،  وكبت  للناس،  ظلم  من  المعاصرة  واإلسالمية 
مراكز  في  وتعذيبهم  السياسيين،  للمعارضين  واعتقال 
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اإلعالمية  والمنابر  للصحف  ومصادرة  والسجون،  اإلعتقال 
المعارضة، والتضييق على عائالت المعارضين السياسيين 
أو  نفسه  لتسليم  عليه  للضغط  كأداة  أو  بالمعارض  نكاية 
الممارسات  هذه  كل  الحكومة،  منه  تريده  بما  للتسليم 
في عدادها،  ويدخل  يشبهها  ما  لإلنسان،  المهينة  الظالمة 
مخالف لتوجيهات القرآن الكريم وأحكام اإلسالم. والدولة 
التي تتورط في هذه الممارسات ال يكون لها صلة بالعدل أو 

بالتوجيهات اإلسالمية الواضحة في تكريم اإلنسان.
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المسألة 18:
في أنه ال معنى للشورى والديمقراطية إذا كانت اإلنتخابات 

قابلة للشراء والتالعب بالمال الفاسد أو األجنبي

ينسب لرئيس الوزراء البريطاني الشهير وينستون تشرشل 
»إن   :1945 عام  العامة  اإلنتخابات  خسارته  بعد  قوله 
الديمقراطية هي أسوأ أشكال الحكمـ  باستثناء كل االشكال 
اآلخرى التي تم تجربتها«. لكن مبررات هذا التخوف أكبر 
اليوم من  نراه  ما  إن  لإلنتخابات.  مفاجئة  قطعا من خسارة 
سيطرة الشركات الكبرى على الديمقراطية األمريكية مثال، 
من  كثير  تمويل  في  الكبير  ودورهم  األغنياء  كبار  ونفوذ 
األحزاب السياسية األروبية، وتزايد حجم تأثير الدعاية في 
توجهات  على  اإلجتماعي  التواصل  ومواقع  اإلعالم  وسائل 
الناخبين ونتائج اإلنتخابات، يقود إلى كثير من التشاؤم عن 
الديمقراطيات  السياسية وشفافيتها في  العملية  نزاهة  مدى 
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ديكتاتورية  من  أفضل  عاّلتها  على  أنها  المعاصرة. صحيح 
األخرى،  المجتمعات  من  كثير  في  الفاسد  المستبد  الفرد 
لكن الطموح البشري ال يقتصر على التخلص من ديكتاتورية 
دينها  غنية  تجارية  شركات  سيطرة  تحت  للوقوع  فاسد  فرد 
وعقيدتها وهدفها الذي أسست من أجله هو الربح وال شيء 
غير الربح حتى لو كان ذلك على حساب األخالق والمبادئ 

وأوضح أسس العدالة.

األجنبي  والتأثير  األجنبي  المال  تأثير  أيضا خطر  وهناك 
مثال  محلية.  وطنية  انتخابات  أية  في  األجنبي  والتدخل 
 2016 انتخابات  في  روسي  تدخل  عن  بقوة  تردد  ما  ذلك 
في أمريكا وفي تأثير روسي على استفتاء خروج بريطانيا من 
العالم  بقوة في  تردد  وما  العام،  األوروبي في نفس  االتحاد 
العربي عن تنافس عواصم عربية غنية على التأثير في مجرى 

االنتخابات في أكثر من دولة عربية أخرى فقيرة.

وال ننسى طبعا دور المال الفاسد المحلي في التأثير على 
االنتخابات العامة وتوجهات الناخبين، من خالل سيطرته 
على وسائل اإلعالم المحلية، وإنفاقه على الدعاية واإلعالن 
وعلى  اإلجتماعي،  التواصل  مواقع  وفي  المنابر  تلك  في 
المؤثرة  القضاة والشخصيات  المؤثرة ذاتها، وعلى  األحزاب 
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بشكل  الفقراء  الناخبين  أصوات  وشراء  العام،  الرأي  في 
مباشر خالل اإلنتخابات بأرخص االثمان.

األساس  من  الديمقراطية  مبدأ  ينسف  مما  كله  هذا 
ويفرغها من كل معنى ويجعل الحياة السياسية قائمة على 
الفساد بشكل جوهري. والفساد يرعى الفساد ويعيد إنتاجه. 
وهكذا نجد أنفسنا أمام دورة شيطانية جهنمية تقود لتدمير 

الدول والمجتمعات.
لذا يتعين على الدولة العادلة في إطار المبادئ اإلسالمية 
أن تصوغ من القوانين وتبني من الهياكل ما يتصدى لظاهرة 
الكبرى  والشركات  األجنبي  والمال  الفاسد  المال  تدخل 
الباحثة عن الربح في العملية السياسية والمسار اإلنتخابي. 
أنصاف  وال  التمييع  وال  التفاوض  تقبل  ال  مسألة  هذه 
الحلول، وليس هناك ذرة شك أن تحقيق قدر كبير جدا من 
واإلنتخابية ممكن  السياسية  العملية  والنزاهة في  الشفافية 
إذا توفرت اإلرادة لذلك وإذا ترجمت تلك اإلرادة في  جدا 
قوانين صارمة وهياكل تسيير ومراقبة وإشراف حازمة وعادلة 

وشفافة.
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المسألة 19:
في العدالة الجبائية وأدلة جواز جمع الضرائب

في الدولة المسلمة

قلت سابقا أن أيما دولة تتبنى المبادئ اإلسالمية وتنتمي 
تكن  ولم  وظلمت  وإذا جارت  عادلة.  تكون  أن  إليها يجب 
عادلة فقد خالفت المبادئ اإلسالمية التي أوضحها القرآن 
الكريم في توجيهات وأوامر واضحة حاسمة، مثل ما ورد في 
َ َيأُْمُر ِبالَْعْدِل﴾ وفي اآلية  اآلية 90 من سورة النحل: ﴿إِنَّ اهللَّ
َماَناِت إِلَى  وا اأْلَ َ َيأُْمُرُكْم أَن ُتَؤدُّ 58 من سورة النساء: ﴿إِنَّ اهللَّ
ا  َ ِنِعمَّ اِس أَن َتْحُكُموا ِبالَْعْدِل إِنَّ اهللَّ أَْهِلَها َوإَِذا َحَكْمُتم َبيَْن النَّ
من   29 اآلية  وفي  َبِصيًرا﴾  َسِميًعا  َكاَن   َ اهللَّ إِنَّ  ِبِه  َيِعُظُكم 

سورة األعراف: ﴿ُقْل أََمَر َربِّي ِبالِْقْسِط﴾.

ومن مقتضيات العدل في الدولة أن يكون لها نظام جبائي 
موارد  لم تكف  إذا  )الضرائب( تجوز شرعا  والجباية  عادل. 
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الضرورية  المصاريف  لتأمين  الطبيعية  الثروات  وموارد  الزكاة 
والتعليم  والصحة  واألمن  الدفاع  مجاالت  في  للدولة 
حاجات  من  شابهها  وما  والجسور  الطرق  وبناء  والتشغيل 
الناس األساسية. وعبارة )إذا لم تكف موارد الزكاة( تقتضي 
يجمع  للزكاة،  ديوان  المسلمة  الدولة  في  يكون  أن  بداهة 
الزكوات وينفقها على مصارفها الشرعية الُمَبّينة في اآلية 60 
َدَقاُت  من سورة التوبة بالقرآن الكريم. قال تعالى: ﴿إِنََّما الصَّ
َوِفي  ُقُلوُبُهْم  َوالُْمَؤلََّفِة  َعَليَْها  َوالَْعاِمِليَن  َوالَْمَساِكيِن  لِلُْفَقَراِء 
ِمَن  َفِريَضًة  ِبيِل  السَّ َوابِْن   ِ اهللَّ َسِبيِل  َوِفي  َوالَْغاِرِميَن  الرَِّقاِب 
أن  اإلسالم  علماء  بّين  وللعلم،  َحِكيم﴾.  َعِليٌم   ُ َواهللَّ  ِ اهللَّ
للزكاة يعطى حاجته لمدة عام، أي لحين موعد  المستحق 

توزيع الزكاة بعد عام قادم.

للدولة،  المالي  الوضع  بحسب  وتنقص  تزيد  والجباية 
بقدرها،  ُتقّدر  والضرورة  للضرورة،  شرعا  جوازها  كان  وإنما 
فإذا ما تحّسنت الظروف المالية للدولة كان ذلك داعيا شرعيا 

لتخفيف األعباء الضريبية على الناس أو إلغائها بالجملة.

يكون  أن  شرعا  الضرائب  إلجازة  األخرى  الشروط  ومن 
اعتباطي  بقرار  وليس  المواطنين  أغلبية  من  بتراض  فرضها 
القوانين  عنه  تعبر  التراضي  وهذا  الحكومة.  أو  الحاكم  من 
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شورى/برلمان  مجلس  عليها  يصادق  التي  للدولة،  العامة 
منتخب يمثل عموم المواطنين ويرعى مصالحهم، وتعبر عنه 
بتأييد أغلبية  المنتخبة  نتائج االنتخابات. أي أن الحكومة 
بالجباية  خاصا  بندا  برنامجها  يتضمن  والتي  المواطنين، 
وليس غصبا  الناس  برضا  الضرائب  ُتجبي  إنما  والضرائب، 
مصلحة  إلى  الضرائب  جباية  يحّول  وهذا  وباإلكراه.  عنهم 
فيما  تعاون  وإلى  مسلم،  مجتمع  في  الناس  أغلبية  قّدرتها 

بينهم على البر والتقوى.

المسلمة.  الدولة  في  الضرائب  إجازة  أسباب  هذه 
والثروات  الزكاة  موارد  تكف  لم  إذا  للضرورة  تجوز  الضرائب 
الطبيعية لتأمين الحاجات المالية للدولة، وإذا تراضى حولها 
عليها  يصادق  التي  القوانين  خالل  من  بها  وقبلوا  الناس 
مجلس الشورى/البرلمان المنتخب من الشعب والممثل له، 
ومن خالل انتخاباهم للحكومات التي تسوس شؤون البالد 
وتجبي الضرائب برضا الشعب وليس بالتسلط واإلكراه. وال 
يجوز شرعا أن يكون من بين هذه الضرائب مكوس تفرض 
على التجار للسماح لهم ببيع سلعهم في األسواق المركزية 
العامة التي تقوم في المدن وفي األسواق األسبوعية بالقرى 
واألرياف، فإن المكس بهذه الصيغة وردت فيه أحاديث نبوية 
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شريفة تحّرمه وتنهى عنه، ومن التقوى والحكمة وموجبات 
اهلل  رسول  من  محدد  واضح  توجيه  معارضة  عدم  السالمة 

صلى اهلل عليه وسلم.

وهذه فتاوى أخرى في جواز جباية الضرائب وجدت أنها 
في  منشورة  األولى  الفتوى  ومقاصده.  الشرع  لروح  األقرب 
 10 السبت  بتاريخ   26096 رقم  تحت  ويب(  )اسالم  موقع 
ميالدي   2002 ديسمبر   14 الموافق   1423 هجري  شوال 

تحت هذا الرابط االلكتروني:
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/26096 /

جباية-الضرائبرؤية-شرعية
ونصها: 

»إن الضرائب نوعان: جائزة وممنوعة: 

أما الجائزة فهي: أن تفرض الدولة ضرائب على المواطنين 
لتوفر بما تجنيه من الضرائب الخدمات الالزمة كتعبيد الطرق 
وبناء المستشفيات والمدارس، لكن بشرط أن تستنفد كل 
ما في بيت المال »الخزينة العامة« وأال يكون هناك تسيب أو 

سوء استخدام في المال العام. 

على  ضرائب  الدولة  تفرض  أن  وهي:  الممنوعة  وأما 
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المواطنين بدون مقابل أو تجعلها عليهم وفي بيت المال ما 
فذلك  العامة،  والمصحلة  الالزمة  بالخدمات  للقيام  يكفي 
محرم شرعًا، وآخذها ال يدخل الجنة، كما ثبت في المسند 
من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: 
ال يدخل الجنة صاحب مكس. يعني: العشار. والمكوس: 

هي الضرائب ونحوها مما يؤخذ بغير حق شرعي«.

وأما الفتوى الثانية فهي من دار اإلفتاء المصرية وصادرة 
تحت رقم رقم 3208 بتاريخ 9 أفريل 2015 تحت هذا الرابط 

االلكتروني:
http: / /www.dar-al if ta .org/ar/ViewFatwa.

aspx?sec=fatwa&ID=12326

ٌد  مقداٌر محدَّ الضريبة هي  أن  الفقه  في  »المقرر  ونصها: 
من المال تفرضه الدولة في أموال المواطنين دون أن يقابل 
ذلك نفٌع مخصوص، فُتْفَرض على الِملْك والَعَمل والدْخل 
المجموع،  لصالح  الدولة  بها  تقوم  والتزامات  نظير خدمات 

وهي تختلف باختالف القوانين واألحوال.

وفي  تقديرها  في  عادلًة  ضرائب  تفرض  أن  وللدولة 
الالزمة  والحاجات  العامة  النفقات  لتغطية  وذلك  جبايتها؛ 
التي  الناس  مصالح  على  القائمة  هي  أنها  باعتبار  لألوطان 
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تستلزم نفقاٍت تحتاج إلى وجود َمْوِرد ثابت ال سيما في هذا 
العصر الذي كُثرت فيه مهامُّ الدولة واتسعت مرافقها.

العامة  اإليرادات  فيها  تجتمع  للدولة  العامة  والموازنة 
أكبر  للدولة  العامة  النفقات  كانت  فإذا  العامة،  والنفقات 
من اإليرادات العامة فإن ذلك معناه عجٌز في ميزانية الدولة 

يتعين عليها تعويُضه بعدة ُسُبل، منها فرض الضرائب.
حق  أنها  الضريبة  في  األصل  فإن  سبق:  ما  على  وبناًء 
الذي  المواطنة  عقد  آثار  من  أثٌر  إياها  وإعطاؤكم  للدولة، 
الرشوة  أو دفع  التهرب منها  المواطن ودولته، وال يجوز  بين 

إلنقاصها. واهلل سبحانه وتعالى أعلم«.

بتاريخ 6 شعبان 1433  )المسلم(  الفتوى في موقع  وأما 
هجري تحت هذا الرابط االلكتروني:

)http://almoslim.net/node/152843(

ونصها:

الحاجة  عند  وأخذها  فرضها  يجوز  الضرائب  »فهذه 
حاجة  أن  إلى  نظًرا  االعتصام  في  الشاطبي  ذلك  ذكر  كما 
البالد وضرورتها تتوقف على هذه الضرائب التي تصرف في 
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والمستشفيات  والطرق  والقناطر  كالمدارس  العامة  المصالح 
إليه  يحتاجون  فيما  المستضعفين  على  والنفقة  واألدوية 
وعلى هذا فال يجوز إخفاء شيء من األموال خوًفا من هذه 
في  تصريفها  عند  المال  برأس  بإلحاقها  والبأس  الضرائب، 
األسواق ومتى كانت الدولة مستغنية عنها لكثرة اإليرادات 
يجوز  وال  عنها  تتعفف  فإنها  واألوقاف  الزكوات  أو  المباحة 
أخذها بغير موجب أو سبب يبيح ذلك كما ال يجوز أخذ زيادة 
بارتفاع األسعار  المستهلكين  أو تضر  التجار  بأموال  تجحف 
لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم : )ال ضرر وال ضرار( وأما 
العمل في هذه الضرائب فال بأس به إذا أُبيح أخذها للحاجة 
أما إن كانت ظلًما محًضا فال يجوز ألحد أن يعمل فيها ألنه 

مساعدة على الظلم. واهلل أعلم«.
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المسألة 20:
نموذج لنظام ضريبي عادل

المسلمة  للدولة  شرعا  يجوز  أنه  على  األدلة  إيراد  بعد 
لتمويل  جبايتها  وفي  تقديرها  في  عادلًة  ضرائب  فرض 
المصالح العامة للشعب في قطاعات الدفاع واألمن والصحة 
والتعليم والبنية التحتية وما في مقامها، يجب توضيح ما هو 
المقصود بالنظام الجبائي العادل. النظام الجبائي العادل هو 
الذي يكون العبء الجبائي فيه مرتبطا بدخل الفرد، فينقص 
أو ينعدم تماما بنقص دخله، ويزيد بزيادة دخله، بترتيبات 
وليس  الناس  عامة  من  وبتراض  وعادلة،  وشفافة  واضحة 
قوانين  عنه  تعبر  التراضي  وهذا  والتسلط،  والقمع  باإلكراه 
البالد التي تراضى عليها الشعب ونتائج اإلنتخابات. ويجب 
وإثقال  األغنياء  ظلم  في  المبالغة  دون  من  ذلك  يكون  أن 
كاهلهم بالضرائب، والرأي عندي أن يكون السقف األعلى 
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للضرائب، للشريحة األكثر غنى في المجتمع، هو خمسون 
بالمائة من الدخل. وال تفرض هذه النسبة على كل المال. 
إنما يدفع المعني بها ضرائبه مثل غيره من الناس بحسب 
الخمسين  الدولة، وال يدفع نسبة  المعمول بها في  النسب 
بالمائة إال على الدخل الذي يتجاوز ما هو مقرر من الِنَّسب 

األدنى.
ولتوضيح األمر أقدم هذا الجدول التفصيلي الذي أرجو أن 

يساعد في شرح تصوري للمثال العادل للجباية:
	 الذي ال • السنوي  الدخل  أوال: نسبة )صفر( ضرائب 

يتجاوز 15 ألف دينار تونسي سنويا. )في 27 نوفمبر 
2019 كان مبلغ 350 دوالرا أمريكيا يساوي تقريبا ألف 
هنا،  التونسية  العملة  استخدمت  وقد  تونسي،  دينار 
لكن يمكن استخدام أي عملة أخرى لتقريب المثال(. 
والمقصود أن يبقى يبقى هذا المبلغ )15.000 دينار( 
تأمين  من  للفرد  األساسية  الحاجات  لتلبية  خالصا 

سكنه ومعيشته من دون أية أعباء ضريبية.
	 ثانيا: نسبة )20%( ضرائب على الدخل الذي يتجاوز •

ألف  ثالثين  لغاية سقف  تونسي(  دينار  الـ)15.000 
دينار.
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	 الذي • الدخل  على  ضرائب   )%30( نسبة:  ثالثا: 
ألف  ستين  سقف  لغاية  دينار  ألف  ثالثين  يتجاوز 

دينار.
	 رابعا: نسبة )40%( ضرائب على الدخل الذي يتجاوز •

ستين ألف دينار لغاية سقف المائة ألف دينار.
	 الذي • الدخل  على  ضرائب   )%50( نسبة  خامسا: 

أو  طبيبا  أو  تاجرا  أن  فلو  دينار.  ألف  المائة  يتجاوز 
محاميا دخله السنوي 250 ألف دينار، فإنه ال يدفع 
ويدفع  األولى،  دينارا   15.000 الـ  على  ضريبة  أية 
نسبة 20% ضريبة على دخله الذي يقع بين 15.000 
الذي  والـ 30.000 دينار، ونسبة 30% على دخــله 
 %40 ونسبـــة  دينار،  و60.000   30.000 بين  يقع 
و100.000   60.000 بين  يـقع  الذي  دخله  على 
دينار، ويدفع نسبة 50% ضريبة على دخله الذي بين 

الـ 100.000 والـ 250.000 دينار.
 )%20( نسبة  فرض  هو  أقترحه  ما  فإن  الشركات،  أما 
مليون  نصف  سقف  تحت  تقع  التي  أرباحها  على  ضرائب 
نصف  تتجاوز  التي  أرباحها  على  و)%25(  تونسي،  دينار 
على  و)%30(  دينار،  المليون  سقف  عن  وتقل  دينار  مليون 
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سائر األرباح التي هي فوق المليون دينار. وقد اقترحت أن ال 
تتجاوز ضرائب الشركات الثالثين بالمائة كحد أقصى تقديرا 
لدورها في تحريك االقتصاد وتوفير فرص العمالة للباحثين 

عن الشغل.



I  73  I

المسألة 21:
في وجوب مكافحة الفساد والتهرب الضريبي

مع  العادل  الجبائي  النظام  يتزامن  أن  الضروري جدا  من 
قيمة  ال  إذا  الضريبي،  التهرب  على  فيها  هوادة  ال  حرب 
اليوم  والحاصل  وعدل.  بدقة  تطبيقه  يتم  ال  ضريبي  لنظام 
في مجتمعات كثيرة، أن النظم الضريبية موجودة على الورق 
فقط، لكن ال يدفع الضرائب حقا إال الموظفون في أجهزة 
مرتباتهم  من  ضرائبهم  استخالص  يجري  الذين  الدولة 
دفع  من  األغنياء  يتهرب  بينما  لهم،  تسليمها  قبل  مباشرة 
ضرائبهم بطرق ملتوية كثيرة، ويتحصنون بعالقاتهم الوثيقة 
الحكام  أولئك  وصول  في  ويشاركون  بل  بالحكام،  والقوية 
الفاسدين للسلطة وبقائهم فيها حتى يوفروا لهم حماية دائمة 
ويتغاضوا عن تهربهم الضريبي. هذا من أخطر مظاهر الفساد 
في المجتمعات المعاصرة، وال توجد فرصة الزدهار االقتصاد 

الوطني ألية دولة من دون التصدي له بكل قوة القانون.
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إن الفساد المالي واإلداري، وانتشار الرشوة والواسطة في 
أي  العمران،  لخراب  حتما  يؤدي  مما  ذلك  كل  المجتمع، 
لضعف الدولة وسقوطها. والعدل نقيض الفساد، لذا ال يمكن 
لحظة  تتهاون  أن  اإلسالمية  المبادئ  إطار  في  العادلة  للدولة 
وتتعايش  به  ترضى  أن  الفساد فضال عن  محاربة  في  واحدة 
مزاولة  أو رخصة  وظيفة،  اإلنسان على  معه. عندما يحصل 
حكومية،  جهة  من  شخصية  مصلحة  أية  أو  تجاري،  عمل 
ذلك  ويكون  وكفاءته،  بأهليته  وليس  الواسطة  أو  بالرشوة 
نهجا عاما وشائعا في سائر أنحاء البالد، فإن ذلك يعني أننا 
هذه  تتزامن  ما  وغالبا  عادلة.  دولة  أمام  ال  فاسدة  دولة  أمام 
جوانب  كل  في  الهشيم  في  كالنار  يسري  فساد  مع  المظاهر 
يشتريها  نفسها حيث  االنتخابات  في  فتجده  العامة،  الحياة 
بالمال  فوزهم  بعد  النواب  ويشترون  بل  بأموالهم،  الفاسدون 
الفاسد، وفي قطاع التعليم حيث يصبح التعليم تجارة ومصالح 
شخصية بحتة ال رسالة نبيلة مقدسة، ويصبح الطالب الذي ال 
يدفع لمعلمه ثمن دروس إضافية خصوصية مهددا بالرسوب، 
وفي قطاع الصحة واألدوية، وحتى في القطاع الرياضي أيضا، 
أو  مثال  الحكام  برشوة  وتشترى  المباريات  نتائج  تباع  حيث 
شراء تواطؤ فرق رياضية بالكامل لبيع مباراة مهمة لفريق طامح 

للبطولة أو يحاول تجنب السقوط الى درجة أدنى.
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إطار  في  العادلة  للدولة  أساسي  عنوان  الفساد  مكافحة 
في  أبدا  عنه  غنى  ال  أساسي  وركن  اإلسالمية،  المبادئ 
من  يلزم  ما  اتخاذ  عليها  ويجب  اإلقتصادية،  سياساتها 
القوانين والترتيبات التنظيمية واإلجراءات اإلدارية والرقابية 

لمحاربته في كل نواحي الحياة العامة بالبالد.
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المسألة 22:
تعايش القطاعين العام والخاص وتحكم الدولة في 

الثروات الطبيعية للبالد

عماد قوة اقتصاد الدولة العادلة في إطار المبادئ اإلسالمية 
الفساد  ومحاربة  الجباية  في  والعدل  القوانين  في  العدل  هو 
حق  على  الدولة  وسيطرة  رحمة،  بال  الضريبي  والتهرب 
التصرف في الثروات العامة للبالد من نفط وغاز ومعادن وما 
في عدادها، ودعم للقطاع العام على أساس الشفافية وحسن 
التسيير والمردودية، ودعم مماثل للقطاع الخاص والمبادرة 
لدخول  للشباب  ومعني  مادي  وتشجيع  الحرة  اإلقتصادية 
ومساعدتهم  ورعايتهم  الخاصة  مشاريعهم  وتأسيس  السوق 
على النجاح. ومن شروط النجاح االقتصادي أيضا التعويل 
على البحث العلمي، والمنافسة في الصناعات المبنية على 
الزراعة ومؤازرة الفالحين  العلمية الحديثة، ودعم  التقنيات 
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الفالحية،  الصادرات  وزيادة  للبالد  الغذائي  األمن  لتحقيق 
والحذر  والطبيعية،  األثرية  النظيفة،  بالسياحة  واإلهتمام 
األخالقي  النظام  لتخريب  مدخال  اتخاذها  من  الحذر  أشد 
في  العدل  اإلسالمية.  المبادئ  إلى  المستند  للمجتمع 
الضريبي،  والتهرب  الفساد  الجباية، ومحاربة  القوانين وفي 
العلم  على  والمراهنة  الدولة،  موارد  في  التصرف  وحسن 
الشخصية،  المبادرة  وتشجيع  والزراعة،  الحديثة  والتقنيات 
االقتصادية  االستراتيجية  في  أساسية  عناصر  هذه  كل 

الناجحة للدولة العادلة في اإلطار المبادئ اإلسالمية.
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المسألة 23:
الحق في العمل أو في الرعاية اإلجتماعية

لحين الحصول على عمل

 
تضمن الدولة العادلة في إطار المبادئ اإلسالمية الحق 
الناس  تجارب  من  نرى  كما  ألنه  لمواطنيها،  العمل  في 
وكرامته  بإنسانيته  الفرد  إحساس  شروط  من  والمجتمعات 
هو  العمل  حق  إذا  يوم.  كل  أجله  من  يستيقظ  ما  له  وبأن 
عن  الدولة  عجزت  وإذا  اإلنسان.  حقوق  أساسيات  من 
في  يحدث  أمر  وهذا  مواطنيها،  لجميع  العمل  حق  تأمين 
عن  للعاطلين  توفر  أن  عليها  يتعّين  تقريبا،  العالم  دول  كل 
العمل منحة اجتماعية تؤمن لهم الحد األدنى من مقومات 
منحة  أو  عمل،  عن  البحث  منحة  ُتسّمى  الكريم،  العيش 
اإلدماج في سوق الشغل، وُتدفع لهم مقابل مشاركتهم في 
برامج تدريب وتكوين تصّممها الهيئات الحكومية المختصة 
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يكون  اإلجتماعية،  والرعاية  واإلستثمار  والتجارة  بالتشغيل 
القصد منها تأهيل العاطلين عن العمل لدخول سوق الشغل، 
في القطاعين العام أو الخاص، أو من خالل مساعدتهم على 
إقامة مشاريع خاصة بهم يشتغلون فيها ويكسبون منها وربما 
للدولة  أيضا  ويمكن  أيضا.  فيها  غيرهم  تشغيل  يستطيعون 
منحة  من  المستفيدين  وتشغيل  توظيف  على  تشرف  أن 
في  الشغل  سوق  في  اإلدماج  منحة  أو  عمل  عن  البحث 
كل  وعادلة.  شفافة  بترتيبات  مؤقتة  ظرفية  وأعمال  وظائف 
يلتحق  أن  وهو  األساسي  الهدف  الى  للوصول  تمهيدا  ذلك 
المستفيد من المنحة بسوق الشغل بشكل رسمي وحقيقي.
أما السند الشرعي لهذه المنحة الُمسّماة منحة اإلدماج في 
سوق الشغل، أو منحة البحث عن عمل، أو منحة البطالة، 
يؤمن  »ال  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  قول  في  فهو 
أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه« )رواه البخاري 
ومسلم(، وقوله: »ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى 
جنبه« )رواه الحاكم عن ابن عباس(. وقوله: »مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى« )متفق عليه(.
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المسألة 24:
الحق في التغطية الصحية على حساب الدولة

أيما أمر يقوم به اإلنسان، من تفكر وكتابة ونضال سياسي 
وسياحة وأسفار ووظيفة وتجارة، يحتاج بعد مشيئة اهلل إلى 
إذا كنت  الذي تشتهيه يفقد لذته  الطعام  والعافية.  الصحة 
مريضا ال قدر اهلل. من دون الصحة والعافية يكون اإلنسان 
مثل  الصحة  البنزين.  من  نفدت  أو  تعطل محركها  كسيارة 
نعم  وأجل  أعظم  من  وهي  نتنفسه،  الذي  األوكسيجين 
ربنا الخالق عز وجل على اإلنسان. ومثلما أن المجتمعات 
البشرية اتفقت من جهة الممارسة والتجربة على عدم التجارة 
في األوكسيجين وحرمان الفقراء منه، يجب أن يكون هدفنا 
وأن  الصحة،  في  التجارة  نمنع  أن  المقبل  الكبير  اإلنساني 
التداوي  وتأمين حق  المرض،  محاربة  على  نتعاون جميعا 
وأوضاعه  دخله  عن  تماما  النظر  بقطع  إنسان  لكل  والعالج 
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المادية. حق كل إنسان في التغطية الصحية مبدأ ينبثق عن 
المبادئ اإلسالمية العادلة، ومنها قول رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم: »مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
الجسد  سائر  له  تداعى  عضو  منه  اشتكى  إذا  الجسد  مثل 
بالسهر والحمى« )متفق عليه(، وقوله في الصحيحين: »ال 
كما  لنفسه«.  يحب  ما  ألخيه  يحب  حتى  أحدكم  يؤمن 
تحب  أن  يجب  مؤمنة،  صحية  رعاية  لك  تكون  أن  تحب 
ذلك لجارك ولسائر من يمشي معك على أديم الوطن، بل 

وعلى أديم المعمورة كلها دون تمييز.
العادل أن تكون  المبدأ اإلسالمي اإلنساني  يتطلب هذا 
الرعاية الصحية للمجموعة الوطنية على حساب المجموعة 
الوطنية، ومن الخزينة العامة للدولة، وتكون شاملة إلنشاء 
الصغيرة،  والمدن  القرى  في  األساسية  الصحة  مراكز 
والمستشفيات الكبرى المجهزة بأقسام وأطباء اإلختصاص 
في عموم الواليات، وتوفير ما تحتاجه من إطار بشري كفء 
ومن أجهزة ومعدات وميزانية تسيير وأدوية تعطى لمستحقيها 

بأسعار مخفضة ومدعومة.
العالج  ومن  الطبيب  مقابلة  من  فقير  ُيحَرم  أن  يجب  ال 
والدواء الذي يحتاجه في الدولة العادلة تلتزم بإطار المبادئ 
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ترجمته  أجل  ومن  المبدأ،  هذا  أساس  وعلى  اإلسالمية. 
في  الصحة  قطاع  في  العمل  يجري  الناس،  يعيشه  واقعا 
الميدان  على  تنفيذه  تيسر  التي  القوانين  وتعتمد  البالد، 

وتلغى القوانين التي تعارضه وتعطل تنفيذه.
الخاص،  القطاع  يرعاها  صحية  مؤسسات  إنشاء  ويجوز 
للزائرين  أو  والمقيمين  للمواطنين  طبية  خدمات  تقدم 
األجانب بمقابل مادي، لكن يجب على الدولة ضمان أن 
تكون مؤسسات الصحة العامة مجهزة أفضل تجهيز، ويعمل 
بها إطار طبي كفء ومقتدر مثل القطاع الخاص أو أفضل، 
حتى ال يصبح قطاع الصحة العمومية للفقراء فقط، وخدماته 
رديئة وغير موثوق بها. ومن أفضل عالمات التأكد من جودة 
في  المسؤولين  كبار  تداوي  هو  العمومية،  الصحة  قطاع 
الدولة وأفراد عائالتهم فيه. والذي أراه أن يتم إلزامهم بذلك 
العمومية  المستشفيات  مديري  إعفاء  يجب  كما  بالقانون. 
الصحية  الخدمات  جودة  ضمان  في  فشلوا  إذا  مهامهم  من 

التي تقدمها تلك المستشفيات.



I  84  I



I  85  I

المسألة 25:
الحق في التعليم األساسي والثانوي والجامعي

على حساب الدولة

ومن مميزات وخصائص الدولة اإلسالمية العادلة في إطار 
المبادئ اإلسالمية أنها تكفل لجميع البنين والبنات الحق 
في التعليم األساسي والثانوي والجامعي على حساب الخزينة 
العامة. هذا يعني أن المواطنين جميعا اتفقوا وتراضوا على 
تخصيص ما يكفي من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة 
أن ال تخرج  الواقع. ويجب  أرض  المبدأ على  لترجمة هذا 
من  التدرج  وترتيبات  وألسباب  للتعليم،  المنظمة  القوانين 
مرحلة الى أخرى، عن هذا المبدأ العام. كما يجب أن يكون 
التعليم األساسي إلزاميا لجميع األطفال، ألن التعليم مفتاح 
أساسي ال غنى عنه لخوض غمار الحياة والنجاح فيها. العلم 
الوطنية كلها  الفرد بشدة، وتحتاجه المجموعة  نور يحتاجه 
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في أية دولة، وهو اليوم بال شك شرط أساسي وجوهري في 
تقدم وازدهار اقتصاد أي بلد من بلدان العالم، وعندما يزدهر 
فتتوفر فرص  للدولة،  العامة  الخزينة  واردات  تزيد  اإلقتصاد 
أكبر لزيادة تمويل قطاعات الدفاع واألمن والصحة والتعليم 
والبحث العلمي والتشغيل والفالحة والبنية التحتية وغيرها 

من وجوه اإلنفاق الضرورية في البالد.
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المسألة 26:
البحث العلمي المستمر ركن من أركان الدولة العادلة

في إطار المبادئ اإلسالمية

الدولة العادلة في إطار المبادئ اإلسالمية هي دولة العدل 
فالقرآن  بامتياز.  العلمي  البحث  دولة  هي  والعمل.  والعلم 
الكريم بدأ بكلمة )اقرأ(، والنبي صلى اهلل عليه وسلم حث 
على طلب العلم ورّغب فيه، وما من أمة في الكون تتجاهل 
هذه التوجيهات بطلب العلم وتعظيم شأنه واإلنفاق عليه إال 
تدهور اقتصادها وانتشر فيها الفقر والفوضى وضعف نظامها 

وشأنها في العالم.
البحث العلمي هو المدخل لتطوير موارد اقتصاد الدولة. 
ومتفردة  وناجحة  المعة  واحدة،  شركة  دخل  يتجاوز  وقد 
في تقنية اإلتصاالت الحديثة مثال، دخل عدة دول نفطية 
مجتمعة. والنجاح العلمي ليس أمرا مقصورا على أمة دون 
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أخرى، بل هو متاح لجميع الدول إذا عّظمت من شأن العلم 
وخصصت نصيبا معتبرا من دخلها للبحث العلمي. والبحث 
واألمن  الدفاع  استراتيجية  في  أساسي  أيضا عنصر  العلمي 
للدول الحديثة. ومن دونه تبقى تلك الدول عالة على غيرها 
حتى في تأمين حدودها، ومحتاجة في الغالب لديون تتلوها 
سياسته  كانت  ومن  شعبها.  حاجيات  لتأمين  أخرى  ديون 
من  له  يبقى  ال  غيره  عند  مرتهنة  والدفاعية  االقتصادية 

اإلستقالل الحقيقي إال اسمه وشعاره فقط.
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المسألة 27:
المرأة والرجل جناحان للدولة العادلة

في إطار المبادئ اإلسالمية

للدولة  جناحان  والرجل  المرأة  أن  في  الواضحة  الحجة 
العادلة في إطار المبادئ اإلسالمية نجدها في قوله تعالى في 
َبْعٍض  أَْولَِياُء  َبْعُضُهْم  َوالُْمْؤِمَناُت  ﴿َوالُْمْؤِمُنوَن  التوبة:  سورة 
اَلَة َوُيْؤُتوَن  َيأُْمُروَن ِبالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن الُْمنَكِر َوُيِقيُموَن الصَّ
َ َعِزيٌز  ُ إِنَّ اهللَّ َ َوَرُسولَُه أُولَِئَك َسَيْرَحُمُهُم اهللَّ َكاَة َوُيِطيُعوَن اهللَّ الزَّ
اٍت َتْجِري ِمن  ُ الُْمْؤِمِنيَن َوالُْمْؤِمَناِت َجنَّ َحِكيم )71( َوَعَد اهللَّ
َعْدٍن  اِت  َجنَّ ِفي  َطيَِّبًة  َوَمَساِكَن  ِفيَها  َخالِِديَن  نَْهاُر  اأْلَ َتْحِتَها 

ِ أَْكَبُر َذلَِك ُهَو الَْفْوز الَعِظيم )72(﴾. َوِرْضَواٌن مَِّن اهللَّ
بناء  وفي  الكون،  هذا  عمارة  في  الرجل  شريكة  المرأة 
أن  يجب  الدولة  وقوانين  المزدهرة.  القوية  العادلة  الدولة 
ما  كل  من  تماما  فتخلو  الواضح  القرآني  المبدأ  هذا  تترجم 
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حقوقها  على  العدوان  أو  المرأة  كرامة  من  المّس  شأنه  من 
حقوق  المسلم  المجتمع  حمى  وكلما  والمعنوية.  المادية 
المرأة وكرامتها كلما ساعد ذلك وبشكل حاسم على إفشال 
مساعي بعض الناس وبعض الدوائر الستخدام شعار الدفاع 
المصدر  اإلسالم  اعتماد  لمنع  وتوظيفه  المرأة  حقوق  عن 

األساسي للتشريع في البالد.
مضى  وقت  أي  من  أكبر  باهتمام  اإللتفات  يجب  كما 
تعاني  التي  الريفية،  للمرأة  واالقتصادية  المادية  للحقوق 
المسلمة، ويستغل  المجتمعات  مؤلمة في كثير من  معاناة 
عرقها في المزارع خاصة من دون تقدير مادي عادل لجهدها. 
على  ويجب  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  يخالف  ظلم  هذا 
حكومات الدول اإلسالمية أن تجعل وقفه أولوية من أولوياتها 

الكبرى.
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المسألة 28:
الحوار مع العالم والتعاون معه على المصالح المشتركة 

منهج الدولة العادلة في إطار المبادئ اإلسالمية

الدولة العادلة في إطار المبادئ اإلسالمية دولة متحضرة، 
تنفتح على العالم، وتتعاون معه دون عقد، ال تعتدي على 
الغاب  شريعة  تسود  أو  عليها  يعتدى  بأن  تقبل  وال  غيرها 
الجوار  وحسن  السالم  مبادئ  تلتزم  الدولي،  المجتمع  في 
النظام  ليكون  وتدعو  المشتركة  المصالح  لتحقيق  والتعاون 
العالمي ُمؤسسا على مبادئ األخوة اإلنسانية والسالم وتبادل 
المنافع بالعدل، نبراسها في ذلك قول اهلل تعالى في اآلية 
مِّن  َخَلْقَناُكم  إِنَّا  اُس  النَّ أَيَُّها  ﴿َيا  الحجرات:  سورة  من   13
هنا  انظروا  لَِتَعاَرُفوا﴾.  َوَقَباِئَل  ُشُعوًبا  َوَجَعلَْناُكْم  َوأُنَثى  َذَكٍر 
قول ربنا عز وجل »لتعارفوا«، وليس ليظلم بعضكم بعضا، أو 

يحتل بعضكم أرض بعض وينهب خيراتها وثرواتها.
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المسألة 29:
أحكام اإلسالم ليست فقط نظاما للعقوبات

آمل أن يكون القّراء الكرام قد تبينوا مما عرضته وعززته 
المبادئ  إطار  في  العادلة  الدولة  حقيقة  واألدلة  بالحجج 
نظام  مجرد  فقط  ليست  اإلسالمية  الشريعة  وأن  اإلسالمية 
إنها  الطريق.  قاطع  والمجرم  والزاني  السارق  للعقوبات على 
أكبر وأوسع من ذلك بكثير. إنها كما تحّددت معالمها في 
القرآن الكريم والسنة الصحيحة الموثوقة لرسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم منهج حياة يقوم على التوحيد والعدل وطاعة اهلل 
بالعبادة وعدم  التوحيد: أي اإليمان باهلل وإفراده  عز وجل. 
إليه وحده  والتوجه  الوجوه  به قطعا وبأي وجه من  اإلشراك 
عند الدعاء فال يدعو المؤمن أحد سواه ولو تعلق األمر بنبي 
أو ولي صالح ميت أو حي يرزق. والعدل، وهو أمر يمس كل 
وجوه الحياة العامة تقريبا ويقتضي إعطاء كل ذي حق حقه، 
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معتقداتهم  عن  النظر  بقطع  والمظلومين،  الفقراء  وإنصاف 
المجتمع  أفراد  بين  الفرص  تكافؤ  وضمان  وأعراقهم، 
في  والمساهمة  البلدان  وإعمار  القوانين،  أمام  ومساواتهم 
أداء  أي  وجل،  عز  اهلل  وطاعة  اإلنسانية.  الحضارة  تطوير 
الخير  الزيادة من  ثم  اهلل،  ما حرم  واجتناب كل  الفرائض، 
بالنوافل واألمور المستحبة والمندوبة في الشريعة وكلها من 

أفعال البر والخير ومكارم األخالق.
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المسألة 30:
الخالصة في تعريف الدولة العادلة

في إطار المبادئ اإلسالمية

مدنية  دولة  اإلسالمية  المبادئ  إطار  في  العادلة  الدولة 
تسيير  في  تستلهم  وال عسكرية،  ثيوقراطية  ال  ديمقراطية، 
ومكارم  واإلحسان  بالعدل  اآلمرة  اإلسالم  أحكام  شؤونها 
لحكم  وتخضع  والفقراء،  المظلومين  ونصرة  األخالق 
الناس،  وحريات  اإلنسان  حقوق  بصرامة  وتحترم  القانون، 
مباشرا  حرا  انتخابا  فيها  والُحّكام  الشعب  نواب  وينتخب 
وتضمن  األجنبي،  أو  الفاسد  المال  فيه  يتحكم  ال  ونزيها 
كرامة النساء والرجال على حد سواء، تلتزم بقواعد العدالة 
الضريبي  والتهرب  الفساد  وتحارب  واإلجتماعية،  الجبائية 
الحديثة  والتقنيات  العلم  على  وتراهن  والواسطة،  والرشوة 
والزراعة، وتمزج في اقتصادها بين القطاعين العام والخاص، 
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لهم منحة تساعدهم  توفر  أو  لمواطنيها  العمل  وتضمن حق 
األدنى  الحد  لهم  وتضمن  العمل  سوق  في  اإلندماج  على 
التغطية  في  الحق  وتضمن  الكريم،  العيش  مقومات  من 
أرضها  على  قانونيا  والمقيمين  مواطنيها  لجميع  الصحية 
والثانوي  األساسي  التعليم  في  الحق  وتكفل  تمييز،  دون 
وتنفق  للدولة،  العامة  الخزينة  نفقة  على  مجانا  والجامعي 
بسخاء على البحث العلمي ملتــزمة بمبدأ أنها دولة العدل 
والعلم والعمل، وتكفل حقوق األطفال وذوي اإلحتياجات 
الخاصة والمتقاعدين، وتعتني بالبيئة وتشرك مع دول العالم 
في مكافحة ظواهر التلوث البيئي واإلحتباس الحراري والتغير 
المناخي، وتتعامل مع العالم بمبادئ السالم والتعاون على 
جميع  من  وتستفيد  الجوار،  وحسن  المشتركة  المصالح 
وتلتزم  والحضارية،  واإلقتصادية  القانونية  العالم  تجارب 
بضابط أساسي يحفظ لها صفتها اإلسالمية الحقيقية، وهي 
أنها ال تسّن وال تشّرع في دساتيرها وقوانيها أحكاما معارضة 

ألحكام اإلسالم.
.....................................
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الدولة  تعريف  في  لي  األكرمين  أكرم  اهلل  يسره  ما  هذا 
من  فيها  كان  فما  اإلسالمية،  المبادئ  إطار  في  العادلة 
صواب فمن فضل ربي الكريم، وما كان فيها من خطأ فمن 
نفسي ومن الشيطان. وقد فرغت من تحرير هذه الرسالة ظهر 
الثالثاء السادس من ربيع الثاني سنة 1441 هجرية الموافق 
03  ديسمبر 2019 ميالدية. والحمد هلل في البدء والختام، 
وأستغفر اهلل العظيم على التقصير، وأسأله سبحانه القبول، 
وصلى اهلل وسلم على السراج المنير صاحب الخلق العظيم 
رمز العدل واإلحسان ومكارم األخالق نبينا محمد وعلى آله 
األبرار وصحبه الكرام األخيار، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب 

العالمين.
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د. محمد الهاشمي الحامدي

بالجمهورية 	  بوزيد  سيدي  في   1964 مواليد  من 
التونسية، ويقيم في لندن منذ 1987.

وآدابها 	  العربية  اللغة  علوم  في  اإلجازة  على  حاصل 
)البكالوريوس( من جامعة تونس عام 1985

الشرق 	  دراسات  قسم  من  الماجستير  على  حاصل 
واإلفريقية  الشرقية  الدراسات  كلية  في  األوسط 

بجامعة لندن عام 1990.
كلية 	  من  الفلسفة  في  الدكتوراه  درجة  على  حاصل 

الدراسات الشرقية واإلفريقية بجامعة لندن عام 1996 
متخصصا في الدراسات اإلسالمية المعاصرة.

أتّم فصال دراسيا عن )ممارسة السياسة( في جامعة 	 
األوروبي  السياسي  )الفكر  عن  مشابها  وفصال  لندن 
الحديث من ماكيافيلي إلى كارل ماركس( في جامعة 
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أوكسفورد عام 2018
صدر له من قبل باللغة العربية كتاب »السيرة النبوية 	 

وكتاب  جدة  في  المنهاج  دار  عن  العالمية«  للقرية 
الرياض،  العبيكان في  التوحيد« عن مكتبة  »رسالة 
وباللغة االنجليزية كتاب »تسييس اإلسالم« وكتاب 
برس  وستفيو  دار  عن  اإلسالمية«  الزعامة  »صنع 
)Westview Press( في كولورادو بالواليات المتحدة 

األمريكية.
مؤسس ورئيس قناة المستقلة الفضائية.	 
رابط صفحته الرسمية في تويتر:	 

www.twitter.com/malhachimi

رابط صفحته الرسمية في فيسبوك:	 
www.facebook.com/malhachimiofficiel
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