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رابعا:
 -19إن اإلسالم يعت مد على التتفيذ كما يعتمد على اإلرشاد ،فاإلسالم حكومة وتتفيذ ،كما أنه تشريع وتعليم ،وكما
هو قانون وقضاء ،ال ينفك الواحد منها عن اآلخر.
وقد يكون مفهوما أن يقنع املصلحون اإلسالميون برتبة الوعظ واإلرشاد ،إذا وجدا ،من أجل التتفيذ إصغاء ألوامر اهلل
وتنفيذا ألحكامه ،وإيصاال آلياته سبحانه ،وأحاديث نبيه الشريفة ،أما أن يكون التشريع اإلسالمي يف واد والتشريع الفعلي
والتتفيذي يف واد آخر ،فإن قعود املصلحني اإلسالميني تفريط ،والواجب أن ينهضوا لتصري قوة التتفيذ ضامنة الدفاع عن األمة
وعن حوزهتا ،وكافلة النهوض هبا واالستقالل يف ظل هيمنة التشريع اإلسالمي على مقدرات الوطن واجلماعة.
لذلك ،فإن نظام احلكم وهيئته هو من الشواغل يف العمل والدعوة ،ومما يتعني النظر إليه على أنه واجب الرعاية يف النظام
السياسي لألمة ما يلي:
أوال -كفالة حرية املواطنني ،إذ يعتربها النظام السياسي اإلسالمي من الفطر اليت فطر الناس عليها ،وإمنا أساس ما منح
اإلنسان من حق يف االختيار يرتبط به ما حيمله من التبعات ،ومن أهم وجوه احلرية الواجبة الكفالة حرية الرأي ،واإلسالم جيعل
اجلهر بالرأي واجبا ،وليس جمرد رخصة ،سواء يف ذلك رأي الفرد أو رأي اجلماعة من الناس ،وذلك ما مل يتعارض مع ما هو
متعارف عليه مما يقتضيه النظام العام واآلداب ،ويدخل يف باب احلرية كل ما حييط باملرء من حرمات تتعلق مبسكنه وأسراره،
وغري ذلك.
ثانيا -إن كفالة املساواة بني البشر هو أساس عريق وأويل من أسس التشريع اإلسالمي ،واإلسالم ال يعرف فضال ألحد
من البشر على أحد إال بالتقوى ،فال يتفاضلون وال يتمايزون بلون وال جنس وال لغة وال ملة ،وال أي من الصفات اللصيقة غري
املفارقة كاللغة ،وال أي من املكتسبات اليت ترد بالتلقني غري اإلرادي كامللة أو املذهب ،وكل ذلك ال يصلح سببا للتفرقة بني
املواطنني يف جمموع ما يتمتعون به من حقوق ،وما يتحملونه من تبعات.
واملساواة ليست أصال نظريا من أصول التشريع اإلسالمي فحسب ،ولكنها أحكام عملية وتفصيلية واجبة الصون،
وواجب التزام التشريع هبا فيما يسنت للناس من أحكام يف كل جماالت النشاط ،وهذا يوجب يف السياسة التشريعية النأي عن
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استخدام األحكام االستثنائية إال فيما تستخدم فيه درءا لتحقي ق ما خيالف أصل املقصود من التشريع العام يف حاالت
خمصوصة ،وذلك حىت يكون االستثناء تثبيتا للقواعد ،وتعميما حلكمها وليس افتئاتا عليها أو تقليصا حلكمها.
واملساواة ليست فقط وضعا سلبيا مانعا من التمييز بني البشر ،ولكنها أصل خادم للمبدأ القرآ ي يف تقرير التعامل بني
الناس ،وهو مبدأ العدل واإلحسان ،الذي أمرنا به صريح نص القرآن الكرمي ،والعدل قوام احلكم ،وصنو أداء األمانة ،حىت فرض
اهلل سبحانه علينا العدل مع األعداء.
العدل يعين فيما يعين كفالة احلقوق االقتصادية واالجتماعية املتساوية للمواطنني مجيعا ،وحتقيق القدر األمثل من تكافؤ
الفرص للمواطنني كافة ،سواء يف شئون التعليم أو الرعاية الصحية ،أو التمتع بالطيبات ،أو اإلفساح يف جماالت التدريب
والعمل.
والعدل يعين الوقوف ضد الظلم االجتماعي مبختلف صوره وأشكاله ،واحلد من التفاوت الكبري يف الدخول بني املواطنني،
وهو يعين تقريب الفوارق وتضييق مساحات التفاوت بني الفئات االجتماعية ،حتقيقا ملا أمر به اهلل سبحانه وتعاىل من أال يكون
املال (دولة بين األغنياء) (احلشر.)7 :

 -20إن النظام السياسي اإلسالمي يقوم على الشورى ،حبسباهنا األصل العام الذي تقوم عليه النظم اجلمعية لألمة ،فما
دام القرار يتعلق جبماعة ،فقد وجب على تلك اجلماعة أن تسهم يف اختاذ القرار ،سواء جرى ذلك بطريق مباشر ،إن أمكن ،أو

أن جيري وفقا لنظم النيابة القانونية اليت ترتسم اإلمكانية إلنفاذ هذه املسامهة ،والشورى واجبة على األمة ال تنفك عنها يف أي
من أحواهلا.
إن الشارع احلكيم أوجب علينا الشورى كأصل عام من أصول تنظيم اجلماعة البشرية يف كل شئوهنا ،وهي الوسيلة الثابتة
الختاذ القرارات يف أي من شئون اجلماعة.
والشورى تدور يف إطار ما ال نص فيه من أمور اجلماعة ،أما ما فيه نص قرآن أو سنة  ،فليس لفرد وال جلماعة وال لألمة
كلها إال التسليم مبا تنزل إليهم ،ويق تصر دور الشورى فيما فيه نص على تفهم داللة النص وجمال إعماله ،وأحوال إنفاذه،
والشورى فيما ال نص فيه تظل خاضعة ألصول شريعة اإلسالم ،وأحكامها العامة ومرجعيتها العليا ،ومن مث جتد الشورى حدها
دائما يف نصوص األحكام املنزلة التزاما هبا ،واستقاء منها ،وخضوعا ألصل شرعيتها.
حن ن نعمل إرادتنا يف إطار ما حنن مأمورون به من طاعة هلل ورسوله ،وأن ما حيد الشورى من أحكام التنزيل املبارك لدى
املسلمني ،يشاهبه يف النظم الغربية الوافدة ما حيد سلطة األمة مما يسمونه أحكام القانون الطبيعي ،وقواعد العدالة ،وحقوق
اإلنسان ،واملبادئ الدستورية العامة ،وليس الفرق يف وجود احلدود ،ولكنه يف أن احلدود ترد للمسلم من دينه احلنيف ومن غيب
السماء ،بينما ترد يف النظام الوافد من مبادئ هي يف النهاية من صنع البشر مبا حيملون من أهواء وأطماع ،ومبا ملعارفهم من
نسبية فيما جيري عليه الصواب واخلطأ.
والشورى يف إطار ما هي واجبة فيه تعين االلتزام يف العمل برأي األكثرية ،الذي جيب إبرامه واتباعه يف كل ما يتعلق
بشئون اجلماعة ،وميس مصاحلها ،والشورى ملزمة يف كل ما ميس عامة الناس ومصاحل اجلماعة ،ويف كل ما يلزمهم بواجب ،أو
ينال من ماهلم ،أو حيد من نشاطهم ،وهي من مث ملزمة يف اختيار احلاكمني والرؤساء يف درجاهتم العليا مىت كان هؤالء ذوي
قرار نافذ يف أي من شئون اجلماعة مؤثر يف مصاحلها ،ملزم للناس تكليفا أو تقييدا.
2

قراءة في كتابات االستاذ حسن البنا

إن اجلماعة ال يوثق وثاقها مثل تراص أفرادها وجماميعها على العمل والنشاط ،والشورى هي وعاء حتقق هذا العنصر
الرابط للجماعة أو الكافل الستمراره.
والشورى ال تنحصر دائرهتا فيما تكون فيه ملزمة من أمور ،إمنا هي نافعة أيضا يف جماالت التخصص الفين املختلفة ،ويف
مستويات التتفيذ املتعددة ،مبراعاة أهنا يف هذه اجملاالت تشكل رأي مجاعات متخصصة يف كل من فروع البحث والتمحيص،
ويف كل جوانب التتفيذ ،ويف مثل هذه اجملاالت ينظر فيما إذا كانت تقوم مبهامها يف حدود تقدمي املشورة غري امللزمة كاألجهزة
االستشارية ،أو يف إطار خضوع املستويات األدىن للسلطة األعلى ،واستيعاب اجملال العام للمجاالت اخلاصة ،كما ينظر يف
اختيار من هو أهل للمشورة مبراعاة األكفأ واألقدر يف جماالت التخصص والتتفيذ ،ال مبراعاة فكرة النيابة القانونية كشأن اجملالس
النيابية.
فالشورى يف عمومها وبأنواعها املختلفة يتعني أن تكون هي املبدأ العام املقرر لصدور القرارات العامة من مجاعات
وهيئات ال من أفراد ،فإن السري يف املسلمني اليوم بعقلية استبدادية فردية أو بعقلية عشائرية يكاد يكون خطأ ال حيتمله عصرنا،
وضرره يوجب الشك يف أصل شرعيته وجوازه ،ومع حتقق الشورى هبذه األوضاع واملستويات يف الشئون العامة كلها ،ومع حتققها
حبسباهنا عنصرا مهما يف متاسك اجلماعة ،واستمرارها ومنوها ،وهنوضها مبصاحلها ،تصري الطاعة واجبة ألنه ال مجاعة بغري الطاعة،
وأن اخلروج عن الطاعة يف هذه احلالة يعين مفارقة اجلماعة ،وهي طاعة مبصرة مستمدة من قيام نظام الشورى.
 -21إن مبادئ احلكم اإلسالمي هي ذاهتا مبادئ احلكم الدستورى النيايب ،وهي تتحصل يف مسئولية احلاكم ،ووحدة
األمة واحرتام إرادهتا.
واحلاكم مسئول بني يدي اهلل تبارك وتعاىل وبني الناس ،وهو أجري هلم  ،عامل لديهم ،سواء يف ذلك رئيس الدولة أو أي
ممن ميلكون اختاذ القرار يف شأن عام للجماعة ،وسواء يف ذلك الرئيس يف النظام الرئاسي الذي ميارس احلكم بنفسه ،ويعاونه
عدد من الوزراء من نوع ما يعرف يف الفقه اإلسالمي بوزراء التتفيذ ،أو جملس الوزراء يف النظام الربملا ي الذي يكون مفوضا
بالدستور يف ممارسة احلكم ،مما مياثل ما يعرف يف كتب الفقه اإلسالمي بنظام وزير التفويض ،واحلاكم على الدوام مسئول أمام
األمة  ،عليه أن يقدم هلا احلساب عن تصرفاته ،فإن أحسن أعانته ،وإن أساء قومته.
ومع تقدير أن دستور  1971م ينطوي على مجلة من املبادئ الدستورية احلميدة ،اليت جيب احملافظة عليها ودعمها،
فيجدر االنتباه إىل أن هذا الدستور قد وزع مسئولية احلكم على جهتني مها :رئيس اجلمهورية وجملس الوزراء ،ومها مشرتكان يف
رسم السياسة العامة واإلشراف على التنفيذ ،ولكن الدستور خص جملس الوزراء وحده باملسئولية أمام اجمللس النيايب ،فصارت
املسئولية الربملانية تصل إىل أحد املشاركني يف احلكم دون اآلخر ،وصار رئيس اجلمهورية املشارك للوزارة يف مسئولية احلكم
حكما بني الوزارة واجمللس النيايب عند اختالفهما ،وهذا وضع متناقض ال تقوم به مسئولية حقة ،وينبغي تعديله على أساس مشول
املسئولية الربملانية كل اجلهات املسئولة عن تقرير السياسات وتتفيذها.
ومن جهة أخرى يتعني أن تعدل إجراءات اختيار رئيس اجلمهورية ،فال جتري باالستفتاء على مرشح واحد ،إمنا تتم
باالنتخاب الفردي املباشر من مرشحني متتافسني تتقدم هبم األحزاب أو حتالفاهتا.
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إن نظام االستفتاء على مرشح وحيد هو أثر لنظام سياسي دستوري غابر قام على أساس التنظيم السياسى الواحد ،وإذا
كان انقضى هذا الوضع فقد لزم إهناء ما كان ترتب عليه من آثار ،وال قيمة لنظام تعدد األحزاب إذا مل يكن يف مكنة هذه
األحزاب الرتشيح ألخطر منصب يف الدولة ،سواء يف التقرير أو التتفيذ أو تعيني عمال احلكم.
وشأن رئيس اجلمهورية شأن نائب الرئيس من حيث وجوب تعديل الدستور القائم ليجري نصبه يف منصبه بطريق الرتشيح
الفردي واالنتخاب ،ال بطريق تعيني الرئيس له ،كما يتعني إلغاء املادة  74من الدستور القائم اليت متنح رئيس اجلمهورية سلطة
وقف العمل مبؤسسات الدستور.
واستكماال ملبدأ مسئولية احلاكم يتعني أن ختفف القيود اليت يضعها الدستور احلايل على سلطة اجمللس النيايب يف سحب
الثقة بالوزارة ،إذ جعل طرح الثقة بالوزارة موقفا ألعمال اجمللس النيايب ،فقصد إىل احتمال حل اجمللس ،إذا مل يوافق رئيس
اجلمهورية على إسقاط الوزارة ،وخروج األمر إىل االستفتاء ،والواجب أن يكون للمجلس اليد العليا على الوزارة ،فتسقط مبوجب
سحبه الثقة منها دون توقف على إجراء آخر ،أو على مشيئة أخرى.
 -22وإذا كانت والية احلاكم تقوم يف إطار من أصول الشريعة اإلسالمية ،وعلى أساس من فكرة النيابة عن األمة ،فإن
النيابة تتحقق بطريق االنتخاب ،وهي تتحقق بقدر ما يتاح للمجالس النيابية من سلطان يف التقرير واإلشراف على التتفيذ ،وهي
تتحقق بأمثل ما يكون كلما حتررت أساليب االنتخاب من هيمنة أجهزة اإلدارة ،وضغوط أصحاب القوة االقتصادية يف اجملتمع،
وكلما كمل إلجراءاهتا من ضمانات احلياد واألمن والثقة يف املشرفني على عملية االنتخاب ،وذلك حىت يتحرر الصوت
االنتخايب من أية ضغوط عليه ،وليلقى تعبريا كامال له يف االختيار املؤثر الفعال لنواب األمة.
إن هذا التمثيل ال يتحقق إال بإطالق حرية التتظيم احلزيب ،وتقرير حق تكوين األحزاب واجلمعيات السياسية دون حاجة
للحصول على إذن بإنشائها ،واكتفاء بإخطار وزارة الداخلية ،وتقرير هذا احلق تقرير ألخطر مبادئ احلرية السياسية ليمكن
املواطنني أن يتجمعوا على ما يدينون بصوابه من مبادئ ،وأن يتقدموا هبا للجماهري لتخترب صواهبا وفوائدها ،دون وصاية على
ذلك من حزب حاكم ،أو سلطة إدارية مسيطرة ،إن فرض القيود على تكوين األحزاب ،واشرتاط اإلذن فيها من جهة ما ،يعين
يف التطبيق العملي سيطرة احلزب احلاكم أو جهاز اإلدارة على احلركة احلزبية مجعاء ،والدليل على ذلك أن أكثر القوى السياسية
شعبية وأمشلها من حيث االنتشار بني اجلماهري ،وهي احلركة اإلسالمية  ،ممنوعة حىت اآلن من حق تكوين حزب هلا أو مجعية
سياسية.
ويتعني ضمانا للحيدة والتزاما باألمانة يف أجواء االنتخابات ،أن يكون اإلشراف عليها بكل أنواعها ويف مجيع مراحلها
جلهة ذات عدل وحيدة ،وهي السلطة القضائية ،فيناط مبجلس القضاء األعلى اإلشراف الكامل على جلان االنتخابات كلها،
ولو اقتضى ذلك أن جترى االنتخابات على مراحل زمنية متتابعة.
وفضال عما تكفله السلطة القضائية للعملية االنتخابية من ضمانات العدل واحليدة  ،فإن هذا اإلشراف أدخل يف
الوظيفة القضائية منه يف أية وظيفة أخرى ،وهو أدخل يف الوظيفة الوالئية للقضاء ،وليس مثل جملس القاضي أفسح وأضبط يف
تبيان أحوال النيابة الشرعية ،وأوضاع التمثيل القانو ي ،واالنتخاب إجراء نيابة ووكالة ،كما أن هذا الوضع املقرتح أصدق يف
التعبري عن متيز سلطات الدولة ،وإذا كانت سلطة التتفيذ ختضع للسلطة التشريعية ،فإن مما جيايف الطبع السليم أن تتوىل اجلهة
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التابعة اإلشراف على تشكيل اجلهة املتبوعة ،وفضال عن ذلك فالقضاة ممنوعون عن املشاركة يف األحزاب ،مما جيعلهم مبنأى من
أطراف عملية التتافس االنتخايب.
 -22إن استقالل القضاء عن سلطة احلاكم هو مسة أصيلة من مسات التشريع اإلسالمي ونظامه ،ووجه األصالة هنا أن
القاضي يف اإلسالم ال يطبق قانونا يفرضه عليه احلاكم ،إمنا يستمد قضاءه مباشرة من شريعة اهلل سبحانه وتعاىل ،بل هو يرد يف
قضائه موردا يتعني أن خيضح له احلاكم ،وأن ميتثل له ،وإال احنسرت ظالل الشرعية عن حكومته.
إن القضاء يف أي نظام ال يستمد استقالله من نص يرد يف الدستور ،وال من قانون مينع عزل القضاة ،فكل ذلك أدوات
ميكن أن تتبدل وتتعدل باختالف موازين القوى السياسية واالجتماعية ،ومدى تفرد أي من القوى االجتماعية باهليمنة املطلقة
على أوضاع السلطة السياسية يف وقت ما ،وإمنا أساس استقالل القضاء فعال يرد من اختالف سلطة التشريع عن سلطة التنفيذ،
فيكون من ميلك أدوات القهر املادي والسيطرة ،والنفوذ املادي واملايل خاضعا يف االستخدام املشروع هلذه األدوات لتقرير جهة
أخرى ،وهي اجمللس النيايب الذي ال يتحكم بداية يف تلك األدوات ،أي تكون سلطة التتفيذ غري سلطة التشريع حسب
املصطلح الدستوري احلديث ،وتكون األوىل خاضعة لألخرية.
وال قاضي يف اإلسالم إمنا يستمد أحكامه مباشرة من النصوص املنزلة ،وتعمل فيها ما ميلك بعلمه من أدوات التفسري
املستقرة الثابتة باالعرتاف العلمي حبجيتها ،وهبذه الطريقة املباشرة يكتسب القاضي هيمنته املستقلة يف جمال الشرعية ،سواء
بالنسب لتصرفات احلاكمني ،أو ملعامالت عامة الناس يف نزاعامت مع بعضهم البعض.
ومن مث ،فإن استقالل القضاء ليس فقط موضوع صواب سياسي ،وأنه ضمانة لألفراد واحلكومني ،وليس موضوع
استحسان ،ولكنه معلم من أهم معامل النظام اإلسالمي ،وركن من أركان تطبيق الشريعة اإلسالمية الذي توليه احلركة اإلسالمية
أفعل أنشطتها.
وأول ما ينبغي دعما الستقالل القضاء إلغاء سلطة تشكيل احملاكم االستثنائية ،وإلغاء كل ما يرد من قيود على حق
التقاضي يف أية دعاوى ألي فرد يف أية حالة بأية صورة ،وكفالة حق الطعن املباشر لألفراد يف دستورية القوانني واللوائح دون أن
يتوقف ذلك على حكم يصدر يف دعوى موضوعية.
كما يتعني دعم هذا االستقالل بتأكيد استقالل السلطة القضائية يف النظر يف شؤون احملاكم والقضاة وأعدادهم
وتعيينهم ،ونقلهم وترقيتهم ،واستقالهلا يف وضع املوازنة كشأن اجمللس النيايب بالنسبة ملوازنته ،كما ينبغي أن تعود سلطة التحقيق
إىل قضاء التحقيق يف كل األوضاع والقضايا والتحقيقات ،ويقتصر دور النيابة العامة على سلطة االدعاء وحدها ،مع إلغاء
منصب املدعي االشرتاكي ،وحصر سلطة وزارة العدل يف اإلشراف وإدارة أعمال اخلربة والشهر العقاري والطب الشرعي ،على
أن ميتد اختصاصها إىل اإلشراف على السجون ،ومع منع انتداب القضاة ىف أية جهات أخرى ،وحصر جهات اإلفتاء للحكومة
ووحداهتا يف جملس الدولة وحده ،وحصر التحقيق اإلداري يف النيابة اإلدارية وحدها.
 -24إن وحدة الوطن تقوم على مبدأ املساواة واملشاركة للمواطنني مجيعا ،واملساواة تعين أن يكون لكل مواطن ما لغريه
من املواطنني ،وعليه ما عليهم ،بالنسبة للحقوق السياسية واملدنية وللضمانات القانونية ،واملشاركة تعين أن يكون لكل مواطن ما
لغريه يف فرص اإلسهام يف الشؤون العامة للبالد.
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وإذا كان املسلمون يشكلون الغالبية الكبرية من املواطنني يف مصر ،فهم حبكم خيارهم الديين ،ومبوجب كثرهتم الكثرية يف
مقاييس الدميوقراطية ،ومبا متليه قواعد العدل واإلنصاف ،هلم حق مشروع يف أن يعربوا عن أحكام دينهم وقيمه بكل مداها،
سواء يف شئون الفرد واألسرة ،أم يف شئون اجملتمع والدولة.
وإن التمسك باإلسالم وجعله أساس نظام احلياة ال ينايف وجود األقلية غري املسلمة ،وال يتناىف مع الوحدة بني عناصر
األمة ،وهي الوحدة اليت تعترب دعامة قوية من دعائم النهوض يف هذا العصر ،وقد تعلم املسلمون عن الشارع احلكيم اخلبري -
الذي يعلم ماضي األمم وحاضرها ومستقبلها  -أن الدستور املقدس لإلسالم قد اشتمل على النص الصريح الواضح الذي ال
حيتمل لبسا وال غموضا يف محاية األقليات ( ال ينهاكم اهلل عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن
تبروهم وتقسطوا إليهم إنا اهلل يحب المقسطين) (املمتحنة ،)8 :وهو نص مل يشتمل على احلماية فقط  ،بل قوله تعاىل:
(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) (احلجرات  ،)13 :مث قدس الوحدة الدينية
العامة فقضى على التعصب ،وفرض على األمة االميان بالرساالت السماوية مجيعا يف قوله تعاىل( :قولوا آمنا باهلل وما أُنزل إلينا
وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم ال نفرق
بين أحد منهم ونحن له مسلمون ،فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم اهلل
وهو السميع العليم ،صبغة اهلل ومن أحسن من اهلل صبغة) (البقرة ،)136 :مث قدس بعد ذلك الوحدة الدينية اخلاصة يف غري
صلف وال عدوان (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا اهلل لعلك ترحمون) (احلجرات.)10 :

ففيما بىن عليه اإلسالم من املزاج املعتدل واإلنصاف البالغ الذي ال يكون أتباعه سببا يف متزيق وحدة متصلة ،بل

بالعكس يكسب اإلسالم هذه الوحدة صفة القداسة الدينية بعد أن كانت تستمد قوهتا من نص مد ي.
وإذا كان هذا هو نظر الغالبية املسلمة من شعب مصر ،فإن األقباط من أبناء هذا الوطن يعلمون متام العلم كيف جيدون
الطمأنينة واألمن والعدالة واملساواة يف تعاليم اإلسالم وأحكامه ،وذلك ال يثبت من نصوص األحكام فقط ،ولكنه يستمد
حجيته أ يضا من ذلك التاريخ املصري الطويل العريض لتلك الصلة الطيبة بني أبناء هذا الوطن مجيعا  -مسلمني وأقباط  -فيما
يكفي مئونة اإلفاضة.
ومن اجلميل أن يسجل للمواطنني الكرام من القبط أهنم قدروا هذه املعا ي يف كل املناسبات ،وأهنم يعتربون تاريخ مصر يف
عصر اإلسالم وفكر اإلسالم وفقهه وقيم العدالة فيه ،من معا ي قوميتهم ،وإن مل تكن أحكامه وتعاليمه من عقيدهتم ،وأن كل
ما نشأ يف هذا الوطن من حضارة وتاريخ هو ملك ملن يشارك يف عمران هذه البالد على مر العصور ،وهو إرث مشرتك لكل من
حييا على أرض مصر ،وهذه هي روح األخوة املصرية اليت أظلت على مدى القرون أبناء الوطن مجيعا.
وأن خربة التاريخ املصري أن مصر فتحت لإلسالم صلحا ،وأن اإلسالم انتشر منها باحلكمة واملوعظة احلسنة وباجلدال
باليت هي أحسن ،وأن من بقي على املسيحية من أهل مصر سامل إخوانه ،ودعمهم ،وأسهم معهم يف محاية هذا الوطن وبنائه
على مر العصور ،وشارك أخريا يف إخراج احملتلني األجانب من مصر يف التاريخ احلديث ،ورفض دعاوى هؤالء األجانب أهنم
حيمون القبط من إخواهنم املسلمني ،وهو ال يزال يقوم بإسهامه بالتواد والتحاب.
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وأن املسلمني ىف مصر يدركون جيدا أن مطالبتهم على مدى تارخيهم احلديث بإثبات اإلسالم كدين للدولة وكمصدر
للتشريع ،هذه املطالبة وغريها مل توجه ،وهي ال توجه ضد األقباط من املواطنني ،ولكنها وجهت وتوجه اآلن ضد ما يعا ي منه
املصريون مجيعا من غزو ثقايف وحضاري غريب يريد أن جيتث الثوابت واألصول من مواطين هذه البالد ،عقائد وتراثا وتارخيا
وحضا رة وقيما ،وهذا الغزو الغريب لبالدنا يعا ي منه األقباط كما يعا ي منه املسلمون ،وهم متشاركون يف ذلك مبثل ما تشاركوا به
يف املعاناة من الغزو العسكري والسياسي ،وأوىل هبم مجيعا أن يقاوموه معا مبثل ما قاوموا الغزو العسكري والسياسي ،واألقباط
عانوا من الغزو الفكري الغريب مبثل ما يعا ي املسلمون وأكثر.
إن معركة اإلسالميني الفكرية هي مع الالدينية السياسية اليت تعارض اإلسالم يف فصلها الدين عن شئون الدنيا ،وحتاول
حصر اإلسالم يف النطاق الفردي الباطين اخلاص.
إن حرية العقيدة والعبادة مكفولة  -بإذن اهلل  -وال إكراه يف الدين ،وحقوق اهليئات الدينية مكفولة وفقا ملا استقرت
عليه العادات واألعراف ،والرب والقسط والسماحة يف املعامالت مكفولة ،واملساراة يف احلقوق السياسية واملدنية مكفولة،
واستقالل نظم األحوال الشخصية والتعليم الديين مكفول.
وما دام أن اإلطار العام يدعو إىل األخذ بنظام الشورى وتثبيته ،ودعمه يف مجيع وجوه النشاط السياسي واالجتماعي
العام ،سواء على املستوى النيايب العام أو على املستويات احمللية ،أو يف اجملاالت النوعية املتخصصة ،أو يف وجوه النشاط
التنفيذي ،فإن هذا النظام يقتضي دائما االجتاه إىل توزيع السلطة يف اختاذ القرار بني العديد من اهليئات اليت تتداول مجع
املعلومات وحتليلها ،ودراسة املوضوعات ،واملداولة يف األمور وتقريرها وتنفيذها ،كما أن نظام الشورى يقتضي يف اختاذ القرار
االستعاضة عن اإلرادة الفردية باإلرادة اجلماعية ،وهبذا النمط من التنظيم تصري الواليات العامة من شئون اجلماعات واهليئات،
يتولوهنا بنظام التصويت وتكامل االختصاصات ،وتصري الوالية العامة شأن مجاعي ال فردي ،يتواله ويسهم فيه املواطنون مجيعا،
كل حبصة شائعة يف اختاذ القرار ،دون أن يستبد به فرد أيا كان.
خامسا:
 -25إن عقدة املشاكل يف أوضاعنا االقتصادية تكمن يف روابط التبعية اليت توثق وثاقنا بالقوى العاملية الكربى ،وحنن
لسنا ضد أن تقوم عالقات وثيقة ومحيمة بيننا وبني سائر شعوب العامل ودوله ،سواء يف جماالت السياسة أو االقتصاد أو التبادل
العلمي واحلضاري ،ولكننا ضد أن تتصف هذه العالقات بوصف التبعية ،وهو لألسف الوصف الذي يصدق على روابط
الشعوب العربية واإلسالمية بالقوى الكربى فب عامل اليوم وعامل األمس القريب.
وروابط التبعية هي ما يتعني علينا أن ننهض متآزرين ومتكاتفني لفصمه حتقيقا الستقاللنا االقتصادي ،الذي لن يتم لنا
استقالل فكري وال سياسي إال به ،فواجب املسلمني أن يزحيوا عنه م الوالية االقتصادية األجنبية ،وذلك فيما يزحيون من والية
األجنيب على مقدراهتم يف سائر شئوهنم الفكرية والسياسية.
وال يتحقق عمل بأحكام اإلسالم ،وتطبيق لنظمه االجتماعية ،وسيادة لشريعته الغراء ،إال أن تتحرر ديار املسلمني من
اهليمنة األجنبية عليها يف سائر اجملاالت ،ومنها جمال النشاط االقتصادي.
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 -26لقد تأكدت روابط التبعية على مدى قرن ونصف من الزمان ،غزتنا أوروبا جبيوشها العسكرية ونفوذها السياسي
وقواها املالية ،كما غزتنا بقوانينها ونظمها ومدارسها ولغاهتا وفنوهنا ،وكما غزتنا خبمرها ونسائها ومتعها وترفها وبعاداهتا
وتقاليدها.
لقد خضع اجملتمع اإلسالمي يف هذه احلقبة لعملية تغريب مل يسبق هلا مثيل يف التاريخ كله ،وجرى ذلك مع فرض سياسة
الباب املفتوح أمام البضائع األجنبية واملصاحل االقتصادية األجنبية ،واقرتن ذلك هبجمة ثقافية غربية إحلادية ،قصد هبا حتويل
وجهات الناس وأذواقهم وأطرهم الفكرية إىل ما حيببهم يف وسائل عيش الغربيني ،ويرغبهم يف استخدام أدواهتم ،واستهالك
منتجاهتم ،وما يبعد املسلمني عن أمناط عيشهم ،ومألوف أحواهلم ،ومناذج إنتاجهم.
هبذا اإلحالل واإلبدال الثقايف الذي شاع فينا ،تأكدت روابط التبعية االقتصادية للغرب ،فاجتهنا إىل استهالك ما تتتج
مصانع الغرب ،وإىل إنتاج ما حتتاجه تلك املصانع من خامات بالدنا ،فكان النشاطان الثقايف واالقتصادي الغرييان وجهني
لعملية غزو واحدة ،وكنا عند حسن ظن الغاصبني فأسلمنا هلم قيادنا ،وأمهلنا من أجلهم ديننا الذي هو عصمة أمرنا ،وقد قدموا
لنا الضا ر من بضاعتهم فأقبلنا عليه ،وحجبوا عنا النافع من هذه البضاعة ،وغفلنا عنه ،وتركنا ما يفيدنا من صنائعهم وعلومهم
ونعز ،وأقبلنا على الضار من هذه البضاعة ،مما هتن به العزائم ،وتتشتت القوى ،ويتفرق الناس
مما ميكن أن نقوى به ،ومنتنع ّ
شعاعا ،فسار اقتصاد املسلمني غنيمة لغريهم ،بل سالحا يف يد غالبيتهم عليهم.
 -27إن عمدة النظام االقتصادي املستمد من اإلسالم أن يكون اقتصادا مستقال ،تبنيه مجاعة املسلمني لتقيم به فروض
اهلل سبحانه ،وتنأى به عن حمرماته ،وليكون درعا لإلسالم حاميا له ،كافال للمسلمني ما يلزم مجاعتهم من عز ومنعة وسؤدد يف
حراسة الدين ،وسياسة الدنيا.
إن أول ما يتأتى به هذا األمر أن تقوم سياسات االقتصاد مبا يفضي إىل تقليل االعتماد على العامل اخلارجي فيما تنتج
أوطان اإلسالم وفيما تستهلك ،وتأكيد االعتماد على النفس مبا يعنيه ذلك من تعبئة الفائض االقتصادي ،وإطالقه يف جمال
التنمية إلشباع احلاجات األساسية للناس.
إن ذلك يقتضي االعتماد يف التنمية على املدخرات احمللية ،والعمل على جذب ما للمواطنني من مدخرات باخلارج،
والوقوف ضد أي تبديد للفائض االقتصادي يف مشروعات ترفيه ،كما أنه يقتضي ضبط معدالت االستهالك ،والسري يف طريق
التنمية حسب األولوية الشرعية ،وهي إشباع الضرورات أوال ،مث إشباع احلاجات ،مث بعد ذلك يأيت دور التحسينات ،وأن حتديد
الضرورات واحلاجات والتحسينات إمنا جيري بالنظر إىل اجملتمع يف عمومه ،وإىل مجاعة املسلمني واملواطنني بعامة.
وبقدر ما ينسجم منط االستهالك مع مقدرات اإلن تاج ،وبقدر ما يعتمد اإلنتاج على املوارد احمللية ،بقدر ما يتحقق
األساس املتني لالستقالل االقتصادي املرجو ،وأن خطط االكتفاء الذايت ال بد أن تبدأ باألوليات املتوافرة يف البيئة احمللية ،مث متتد
إىل اجملال اإلقليمي يف إطار اجلماعة العربية واجلماعة اإلسالمية بعامة ،مث إىل خارج هذا اجملال من دول وشعوب تبدي املودة
والصداقة والتآزر.
 -28ولتتحقق أهداف النهضة االقتصادية املستقلة ال يكفي رفع معدالت االدخار واالستثمار ،وال يكفي تطوير فنون
اإلنتاج وتنمية اخلربات الفنية ،رغم ضرورة كل ذلك وأمهيته الكربى ،ولكن يلزم أيضا توفري عنصرين معنويني أساسيني:
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أوهلما :تنمية القوة الروحية الدافعة ،واليت ال بد أن تشيع يف كل وجوه النشاط االجتماعي ،باحلماس للمبدأ ،واإلميان
باملثل األعلى ،واستثارة مشاعر البذل والفداء ،ذلك أننا جمتمع ينبين وفق معتقده الديين ،ويؤمن بتلك العروة الوثقى التب تربط
األرض بالسماء ،واملؤمن اجملاهد موعود باجلنة ،أدرك صالح الدنيا جبهاده أو مل يدركه.
إن مسألة النهضة االقتصادية ليست مسألة إمكانية مالية فقط ،ولكنها مسألة تعبئة الطاقات االجتماعية مجيعها ،من
أرض وإنسان وزمان ،يف مشروع واحد حتركه إرادة حضارية تصدر عن عقيدة وإميان بنّاء ،والنهضة ال تُشرتى ،ولكنها تصنع،
وهي ال تصنعها السواعد واألدوات فقط ،ولكن يبنيها ما وضح يف العقل ،واستقر يف القلب.
وإن ميزان احلقوق والواجبات تتعادل كفتيه وفق حاجات اجلماعة يف كل زمان ومكان ،ووفق ما يسفر عنه التوازن بني
حجم االستهالك املمكن ،وحجم اإلنتاج املقدور ،يف كل حالة زمانية من حاالت اجلماعة املعنية.
ثانيهما :علينا أن نستفيت عقيدتتا ،وأن نستلهم تراثنا وتقاليدنا وأعرافنا يف حتديد ما حيسن لنا استهالكه ،فاستهالك
البضائع والسلع يعتمد أكثر ما يعتمد على عوائد الناس وطرائقهم يف العيش مبا يرتسم موازينهم وأبنيتهم العقلية والنفسية ،لذلك
ينبغي أن يكون إشباع احلاجات األساسية للناس على وفق ما تشيعه بيئتهم ،وأوضاعهم الثقافية ،وتقاليدهم وإرثهم التارخيي.
إن هنضتنا االقتصادية املستقلة حتتاج أول ما حتتاج إىل تأكيد هويتتا الذاتية ،وموازين القيم املرتكزة على عقائدنا ،وما انبىن
على ذلك من أمناط للحضارة والعادات واألذواق.
 -29إن األسس اإلسالمية للنظام االقتصادي ليست مما ميكن أن يقارن بأي من الرأمسالية أو االشرتاكية ،أو ما جرى
على شاكلتهما من نظم الغرب احلديثة ،ألن الفارق األساسي الذي يفرق أى نظام اقتصادي إسالمي عن أي من تلك النظم
الغربية ال يتعلق مبفردات أي من هذه النظم ،أو أى من أمناط العالقات االجتماعية الىت تنشئها ،إمنا يقوم الفارق بني أى نظام
إسالمي وبني أى نظام غريب ،يف البنية األساسية اليت يشيد عليها النظام.
فأي نظام إسالمي ينبغي أن يقوم على أساس من عقيدة اإلميان باهلل ربا ،ومبحمد رسوال ،وبالقرآن كتابا منزال ،وأن يبدأ
باإلميان بالغيب ،مث ميتد ليجعل عمدته يف شئون الدنيا القرآن والسنة.
وأي من تلك النظم الغربية الوافدة إلينا ،إمنا تقوم أوال وأخريا على أساس دنيوي خالص ،وعلى قاعدة وضعية علمانية،
تبتعد باألرض وما عليها ومن عليها عن حكم السماء ،وتنكر هيمنة الغيب على مقدرات البشر ونظمهم الدنيوية.
ويتفرع على ذلك عدد من املقومات العامة ،فالنظر اإلسالمي ال يرد املشكلة اإلنسانية بعامة إىل العوامل االقتصادية
وحدها ،وال يعترب هذه العوامل الركيزة األساسية للوجود البشري ومنائه ،إن النظر اإلسالمي يعترب أن النظام االقتصادي ال خيلق
اجملتمع  ،إمنا هو على العكس خملوق وحمكوم مبا تتوجه إليه القوى األخالقية اليت ختلع على اجملتمع وعلى النظام االقتصادي
التفسري اإلنسا ي والغاية التارخيية.
وإن االقتصاد وحده ال يقيم اجملتمع ،وإن كان يعترب واحدا من مقومات اجلماعة ،وهو يرتبط بالقيم احلضارية ،والتكوين
العقدي للبشر ،وإن اإلنسان وبناءه العقدي والرتبوي هو القيمة األساسية والعنصر الرئيس يف أي نظام اقتصادي يقوم على
الرشد ،وتسلس به عمليات النهوض والنماء.
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والنظر اإلسالمي يف االقتصاد ال يرى يف امللكية الفردية ما تراه الرأمسالية فيها من سلطات مطلقة ترد عليها بعض القيود،
وال يرى فيها ما تراه فيها املاركسية من استغالل لصيق ،إمنا يرى النظر اإلسالمس ىف امللكية وظيفة استُخلف فيها الناس ليؤدوا
فروضها االجتماعية لنفع اجلماعة ،وينتفعوا بطيباهتا علىشروط االستخالف.
والنظر اإلسالمي يضع أي نظام اقتصادي مستمد منه بعيدا عن إباحية الرأمسالية ومادية االشرتاكية مجيعا ،وهو ال يرى
الشره  ،وتصون
يف اإلنسان حمض مستهلك للحاجيات املادية مشغوف باملنافع احلسية ،إمنا يراه معقوال ،تعقله عقيدته عن َّ
سلوكه قيمه األخالقية ،ويعترب ذلك من صميم بناء اإلنسان االقتصادي ،ما يعترب اجلانب اإلميا ي والرتبوي من صميم بناء هذا
اإلنسان االقتصادي ،واإلسالم ذو مشول.
 -30إن أي نظام اقتصادي يستمد من اإلسالم ،يعتمد على مجلة من املبادئ واألسس ،منها:
اعتبار املال الصاحل هو قوام احلياة ،مبا يتعني معه احلرص على هذا املال ،وحسن تدبريه .وتثمريه ،وقد أشاد اإلسالم بغىن
اجلماعة واستخدام املال فيما ينفع الناس ويرضي اهلل ،فليس الزهد يف اإلسالم مبا يعين حتبيب الناس يف الفاقة والفقر ،وذم الدنيا،
وذم الغىن والثروة ،إمنا يراد به ذم ما يدعو إىل الطغيان والفتنة واإلسراف ،وما يدعم االستعالء واالستكبار ،وما يعني على اإلمث
واملعصية والفجور والكفران بنعمة اهلل ،واإلسالم يلفت النظر إىل ما يف الوجود من منابع الثروة ووجوه اخلري ،وحيث على العناية
مسخر لإلنسان يستفيد منه ،وينتفع به.
هبا ووجوه استثمارها ،ألن كل ما يف الكون َّ
ومن هذه املبادئ واألسس :إجياب العمل والكسب على كل قادر عليه ،فالعمل من أفضل العبادات ،وهو من سنن
األنبياء ،كانوا يأكلون من عمل أيديهم ،وأفضل الكسب ما كان من عمل اليد ،واإلسالم يزرى بالبطالة ومبن هم عالة على
اجملتمع ال يعملون ،ولوكانوا ينقطعون انقطاعا لعبادة اهلل  .والتوكل على اهلل ال يكون بالتبطل ،إمنا يكون باألخذ باألسباب
والنتائج ،فمن فقد أحدمها فليس مبتوكل ،ألن الرزق واملقدور مقرون بالسعي الدائب.

ومن هذه املبادئ واألسس :حترمي موارد الكسب اخلبيثة ،وحتديد اخلبيث من الكسب بأنه ما كان بغري مقابل من عمل
كالربا ،وم ا كان بغري حق كالسرقة واختالس مال الغري ،فردا كان هذا الغري أو مجاعة أو ماال عاما هو من حقوق اجلماعة ،أو
كان هذا الكسب عوضا عن مال يضر ،سواء كان عوضا عن حمرمات كخمر وخنزير وخمدر ،أو كان عوضا عن صفقات مالية
أو جتارية من شأهنا اإلضرار حبقوق اجلماعة وأوضاعها االقتصادية أو السياسية أو االجتماعية.
ومن هذه املبادئ واألسس :تقريب الفوارق بني الطبقات ،واحلث على رفع مستوى املعيشة بني الفقراء ،وتقرير حقهم يف
مال الدولة ومال األغنياء ،ووصف الطريق العملي لذلك.
ومن ذلك تقرير الضمان االجتماعي لكل مواطن ،وتأمني راحته ومعيشته كائنا من كان ،ما دام مؤديا لواجبه ،أو أن
يكون عاجزا عن أداء هذا الواجب بسبب قهري ال يستطيع التغلب عليه.
ومن ذلك ما حيض عليه اإلسالم من حترمي الكنز ومظاهر الرتف على األغنياء ،وما حيث عليه من اإلنفاق يف وجوه الرب،
وذم البخل والرياء واملن واألذى ،وتقرير ال تعاون والقرض احلسن ابتغاء مرضاة اهلل تبارك وتعاىل ،والدولة يف ذلك مسئولة عن
إنشاء نظام يقوم هبذه األسس ومحايتها ،وهي مسئولة عن حسن التصرف يف املال العام ،تأخذه حبقه وتصرفه حبقه ،وتعدل يف
جبايته.
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والدولة مسئولة يف ذلك عن حسن استخدام السلطة ،وسالمة ممارسة النفوذ وفقا ألسس السلوك اإلسالمي ،واستغالل
حمرمة على احلكام واألمراء.
النفوذ حمظور يف اإلسالم ،والرشوة ملعون أطرافها مجيعا ،واهلدية من أصحاب احلاجات َّ
 -31إن أي نظام لالقتصاد يف اإلسالم يقوم بني حدين من الفرض والتحرمي ،مها فرض الزكاة ،وحترمي الربا ،والزكاة من
خاصة أسس اإلسالم ،هي ثالثة دعائم اإلسالم ،وواحدة من أركانه وشعائره الكربى وعباداته األربع ،وهي بعد التوحيد وإقامة
الصالة عنوان دخول دين اإلسالم ،واستحقاق األخوة بني املسلمني ،وهي مما ورد بالقرآن والسنة ،واجتمع عليها املسلمون ،ومما
يعرف عن اإلسالم بالضرورة.
والزكاة ليست إحسانا فرديا ،إمنا هي فريضة من اهلل مقصود هبا تتظيم اجتماعي تشرف عليه الدولة ويتواله جهاز إداري
منظم يقوم على جبايتها ممن سنت عليهم ،وصرفها ىف مصارفها الشرعية ملن يستحقها ،فالزكاة جباية ومصرفا هي من شئون
احلكومة يف اإلسالم وليست شأنا فرديا ،ويتعني أن يكون هلا موازنة خاصة تتسع هلا موارد ومصارف حسب أحكامها الشرعية.
إن تطبيق نظام الزكاة وغريه من النظم املالية اليت عرفها اإلسالم ،يوجب إصالح النظام الضرييب مبا يتفق مع أحكام
اإلسالم وروح نصوصه ،ومبا حيسن معه الرتكيز على الضرائب املباشرة وتعديل شرائحها مبا حيمي صغار أصحاب الدخول
ومتوسطيهم ،ومبا ال يقتل احلوافز الفردية.
 -32والربا حمرم بنص القرآن الكرمي وسنة املصطفى ،وال مهرب من االمتثال ألمر اهلل ،وأن نصدع به ،وال ميلك فرد وال
حاكم أو مجاعة أو نظام أن حيل هذا احلرام.
منهى عنه،
وىف الربا استغالل حلاجة احملتاج وإثراء بغري جهد ،وتنمية للمال بال خماطر ،وكسب ال يقابله عمل ،وكل ذلك ٌّ
فشوه  -إن فشا  -يطبع اجملتمع باجلشع ،ويطبع اإلنسان باألثرة والعبودية للمال ،وفيه حماباة للمال ومتييز له على حساب
وأن ّ
العمل واجلهد اإلنسا ي ،وإعالء لشأن املادة على حسا ب الروح ،أو على حساب جهد الكائن ذي الروح ،مما يضع القيم
اإلنسانية وضعا هابطا تعلو به القيم املادية.
إن إلغاء نظام الربا يقتضي تعميم املصارف غري الربوية ،وإهناء تعامل املصارف هبذا الربا احملرم ،وإقامة النظام االقتصادي
واملايل على أساس من التنظيم غري الربوي.
على أنه ينبغي إيضاح أن حترمي الربا ليس جمرد هني ينحصر أثره يف عالقة املقرض باملقرتض ،ولكنه هني له امتداداته وآثاره
يف النظام االقتصادي واألوضاع املالية للجماعة ،وإقامة املؤسسات غري الربوية يقتضس النظر فيما توظف فيه األموال لصاحل
اجلماعة وهنضتها وليس للكسب الفردي وحده ،وذلك مبوجب أن ملكية املال هي وضع استخالف ،وأن اإلسالم نظام حياة
للجماعة املسلمة ،وأن املسلمني مأمورون بالنهي عن املنكر واألمر باملعروف.
لذلك يتعني على املؤسسات غري الربوية أن تبتعد يف نشاطها مع غريها من املؤسسات يف اخلارج أو الداخل عن كل ما
ي فيد توظيفا ربويا للمال ،وأن تقوم بوظيفتها يف خدمة مجاعة املسلمني والنهوض هبا هنضة مستقلة ،وأكثر ما يتأتى به ذلك
الرتكيز على املشروعات اإلنتاجية اليت تولد الرزق ،وتتيح فرص العمالة ألكرب عدد من الناس ،وأن تبدأ مبا يستجيب لضرورات
الناس مث حاجاهتم ،وأن تنشط فيما يقيم التوازن بني مصلحة األجيال احلاضرة واألجيال املقبلة ،مع جتنب اإلسراف والتبذير،
وهبذا يصدق عليها وصف املؤسسات اإلسالمية كامال.
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إن من مقاصد الدعوة اإلسالمية أن يستشعر الناس العزة والكرامة ،ويتذوقون طعم احلياة الكرمية ،وال يكون ذلك إال
بالشبع واالستغنا ء عن الغري ،وتوفري ضرورات احلياة ،وإىل ذلك نظر اإلسالم فلم يهمل املعا ي االقتصادية ومل يتغافل عن
اإلصالح املايل ،بل وضع لذلك أفضل القواعد اليت تنمي وحدة األمة أفرادا ومجاعات ،وترفع مستوى املعيشة وتقرب بني
الطبقات ،وتؤمن اجلميع على أنفسهم وذراريهم وأوالدهم ،وتضمن هلم العدالة االجتماعية الصحيحة.
سادسا:
 -33ال يغري اهلل ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم ،والتعليم من أهم الوسائل الىت يغري هبا املسلمون ما بأنفسهم ،فال
هنضة تنتظرهم وال صحوة تشملهم إال ويكون من مكوناهتا ويف صميمها إصالح شئون التعليم ،فهو صناعة للبشر ،وصياغة
للعقول والوجدان ،وهو وصل للمعرفة عرب األجيال ،وغرز للقيم واملعتقدات ،ومتكن من علوم العصر وفنونه ،وإدراك للذات،
وإطالل على شئون الغري.
ويعا ي التعليم عندنا مما يعا ي منه اجملتمع كله ،حىت يصعب معرفة من الفاعل ومن املنفعل فيهما ،وأساس املعاناة يرد من
ظاهرة االزدواج ،وقد مضى علينا أكثر من قرن ونصف منذ بدأت تفشو ظاهرة االزدواج يف نظم التعليم ،ومؤسساته ومناهجه.
وأيا كان النقص يف كفاءة التعليم قبل ذلك الوقت ،فقد كان نظاما واحدا ،ومناهج واحدة تقوم عليها هيئات واحدة أو
متماثلة ،واإلصالح مطلوب يف كل حال ،ولكنه ليس من احلتم أن يقوم اإلصالح على أساس من ازدواج النظم وثنائية
املؤسسات ،واألكثر مدعاة لطبائع األمور أن ينشأ اجلديد متخلال للقدمي جمددا ألحنائه ،ال أن يقوم درجان تعليميان منفصل كل
منهما عن اآلخر منقطع الصلة به  -بله أن يقوما على تعارض وصراع وتناف كما حدث فعال.
كان يقوم نظام التعليم التقليدي من الكتاتيب ومدارس اجلوامع حىت األزهر ،وقام جبواره ومبوازاته نظام جديد من املدارس
االبتدائية والثانوية حىت اجلامعة ،وقام اآلخري على غري انبثاق من األول ومل يُفد جتديدا له ،بل أفاد القطيعة معه ،مث انضافت
ثالثة األثايف هلذ ا النظام املزدوج ،أال وهي التعليم األجنيب والتبشريي الذي انتشرت مدارسه منذ هنايات القرن املاضي ،وال تزال
بعض هيئاته األجنبية قائمة يف اجملتمع حىت اآلن ،لتزيد من عوامل التفكك واالنشطار يف اجملتمع ،ويف أبنيته الفكرية والثقافية،
وذلك مبثل ما حدث يف نظم احملاكم من جعلها حماكم خمتلطة ،وحماكم أهلية ،وحماكم شرعية.
لقد كانت دواعى احلياة تستدعي إصالح نظام التعليم القدمي ،ولكن التغيري احلادث مع أواخر القرن املاضي مل جير تلبية
هلذه احلاجة أو عالجا ألمراضها ،إمنا جرى اقتحاما من اجملتمعات واحلضارات الغازية ،وأتى غري مستجيب حلاجات الناس ،إمنا
أنشئ إنشاء ،وأعمل إعماال ليجعل حاجات الناس مستجيبة له ،وذلك ما يعرف يف تاريخ التعليم املصري بسياسة دانلوب
الربيطا ي ،والقصد منه إقامة االحتالل الربيطا ي واألورويب يف عقول البشر وصدورهم.
 -34هذا النظام التعليمي املزدوج ،قام به شعبان من شعب واحد ،وأمتان من أمة واحدة ،بل قام به قلبان يف جوف
كل جوف من الناس ،ويتزاحم يف الرؤوس نظامان ،نظام موروث مبين على اإلسالم ،ونظام وافد مبين على العلمانية وإقصاء
اإلسالم.
وقد كان النظام املوروث نظاما إسالميا باملعىن الصحيح لإلسالم ،من حيث أنه يربط يف علوم احلياة بني الدين والدنيا،
كما ترابطا أبدا منذ وجد اإلسالم يف األرض ،ولكن النظام العلما ي الوافد فسخ العلم إىل ما أمساه علوم الدين الىت بقيت
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ملؤسسات التعليم املوروث ،وعلوم الدنيا الىت هيمن عليها ،وطفق يوسع من هيئاهتا ومؤسساهتا ،وبناها على انفصال مع العقيدة،
وأنشأها على قاعدة غري دينية ،وامتد هذا األمر إلىكل العلوم اإلنسانية من أدب واجتماع واقتصاد وفلسفة وقانون ،بل لعله
قصد به هذه العلوم أكثر مما قصد به علوم الصنائع وفنوهنا.
ومن هنا قام هذا الصدع اخلطري ،وأفرخ صدعا هائال بني البشر من أبناء كل من هذين النظامني التعليميني ،كل نظام
يتناول أبناءه من قبل سن التمييز ،ويتعهدهم حىت متام الرشد وما يليه.
وقامت املدارس احلديثة تؤكد القيم العلمانية ،وتشكك يف جدوى شرائع اإلسالم ونظمه ،وتؤكد أن مثة تنافيا بني العلم
والدين ،وإن مل تفعل ذلك صراحة ،فقد أعدت براجمها على أساس إبعاد اإلسالم عن أن يكون أساسا لنظم احلياة أو مصدرا
للشرائع ،وتفشت الفلسفات الغربية بني الشباب والدارسني ،وتأكدت لدى هذا القسم من األمة تبعية العقل للفكر الغريب ،كما
تأكدت القطيعة عن أصول األمة وعقائدها وتارخيها ،بل وحاضرها ومستقبلط أيضا.
هذا جممل النظر ا إلسالمي ألوضاع التعليم احلاضرة ،وجممل توصيفه ملا يعا ي منه نظام التعليم ،وملا يعانيه اجملتمع منه،
والواجب املناداة بتوحيد النظام التعليمي مؤسسات ومناهج ونظما ،واستعادة نظرة اإلسالم الصحيحة يف عدم الفصل بني ما
يسمى علوم الدين وعلوم الدنيا ،ورؤية التعليم نظا ما واحدا يضم يف مراحله األخرية ختصصات متعددة ،ولكنها كلها يشملها
أصل واحد ،وتوجهها فلسفة واحدة ،وتصوغ مواطنني متجانسني متماثلني يف املشارب ويف التوجه ،وفيما يتغلغل فيهم من روح
االنتماء للعقائد واجلماعة ،وإن تعددت ختصصاهتم العلمية ،وتنوعت مهنهم ووظائفهم يف اجملتمع.
 -35إن هذا النظام التعليمي الواحد يتعني أن يصدر عن األصول الثابتة لعقائد الناس ،وأسس حضارهتم املتميزة،
وتارخيهم العريض ،مث هو ميتد إىل كل ما يفيد من علوم العصر احلديث وفنونه ومناهجه ،سواء يف علوم الطبيعة أو علوم
اإلنسان ،مع الدعم الفعال للغة العرب ية والنشر الواسع للغات األخرى ،لينشأ اإلنسان املواطن عميق االنتماء لربه ،عميق االنتماء
جلماعته ووطنه ،عميق االنتماء لعصره الذي يعيش فيه.
سابعا:

 -36وإن املوقف حول موضوع املرأة واضح ال لبس فيه ،ألن موقف اإلسالم من املرأة ساطع البيان ،وما من شريعة
كرمت املرأة مبثل ما كرمتها شريعة اإلسالم ،فهي مساوية للرجل يف أصل اخللق ويف التكاليف ،ويف اجلزاء ،خوطبت مبثل ما
ّ
خوطب بأحكام القرآن ،وتتمتع بكل ما يتمتع به الرجل من احلقوق والصالحيات الشرعية ،وهي ذات ذمة قانونية مستقلة،
وشخصية قانونية كاملة ،وهي موضع للتكليف بالدين قائمة بذاهتا ،ال تتبع الرجل يف دخول الدين وال يتبعها ،وختضع مثله
للفروض الشرعية ،وهلا من حقوق الشخصية القانونية ما مل تتمتع به املرأة األوروبية اليت يعتربها البعض مقياس التحضر واملدنية،
فللزوجة يف اإلسالم ملكها اخلاص ،وذمتها املالية املنفصلة عن ذمة زوجها ،وهي حتتفظ بامسها ونسبتها إىل أبيها بعد الزواج فال
تلحق بالزوج  ،وكل ذلك يربئها به اإلسالم احلنيف من شبهة التبعية للزوج.
 -37وحق املرأة يف التعليم مقرر ،وصالحيتها للعمل مرتبطة بتحديد جماالت العمل املناسب من حيث نوع العمل
وطبيعته وجماله وزمانه ومكانه وطريقة أدائه ،وكل ذلك مبا ينسجم مع طبيعتها األنثوية وما تتحمله من تبعات األمومة ،ومبا يكفل
هلا األمان والطمأنينة ،وألسرهتا السكن والرعاية ،وجيري ذلك حسب أوضاع الشريعة الغراء ،ووفقا ملا تتخذه من أسس تتعلق
بتقسيم العمل االجتماعي وفقا لنوعياته وصالحيات أفراد اجملتمع لكل نوع ،وتتعلق مبا يفرضه اختالف التكوين اجلسمي،
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والتوظيف األسري من مهام ملقاة على كل من أعضاء األسرة ،ويف إطار ما قرره الشرع احلنيف من متاثل املمكنات العقلية لكل
من الرجل واملرأة بدليل تساويهما يف التكليف الشرعي واجلزاء.
واحلجاب املقرر يف اإلسالم ال يعين حبسا ،وال حجرا على املرأة ،ولكنه يعين االلتزام باألوضاع الشرعية يف امللبس
واالختالط ،وهذا ال خيل مبا يتاح شرعا للمرأة من كفالة التعليم هلا ،وجواز عملها يف اجملاالت املناسبة ،وهذا االلتزام ال يشكل
نقصا يف جمال املساواة ،إمنا هو تصنيف لألحكام لتتناسب مع أوضاع كل جنس ،وال يقول أحد :إن منع احلرير والذهب على
الرجال مما خيل بكمال حقوقهم.
 -38وبالنسبة لوضع الزوجة ،فإن التوازن الشرعي الذي حيكم عالقة الرجل واملرأة يف الزواج ،ال يظهر بالنظر إىل العالقة
الثنائية اليت تربطهما ،بقدر ما يظهر عند النظر إىل تلك املؤسسة االجتماعية اليت تنشأ هبذا العقد وهي األسرة ،وهي أكثر
املؤسسات حظا من اهتمام القرآن الكرمي بتنظيمها ،وهي أدوم املؤسسات يف تاريخ العمران البشري ،وأعمقها حظا يف التأثري،
وأوسعها انتشارا.
والزواج يف اإلسالم ليس جمرد عقد حيكم عالقة رجل بامرأة ،وال ينبغي أن ينظر إىل حقوق الزوجني يف تقابلهما وتوازيهما
فقط ،كما ينظر إىل حقوق البائع واملشرتي ،ولكن الزواج عقد ينشأ به كيان اجتماعي هو اللبنة األوىل يف نظام اجملتمع
اإلنسا ي ،واستمراره بالتكاثر والتوالد والرتبية.
ويف إطار هذه املؤسسة االجتماعية ينبغي النظر يف أوضاع األسرة حبسبان ما يتوزع على كل عضو فيها من وظائف تتفق
مع ما يتوافر له من صالحيات ،فال تتوزع الواجبات بالتقابل مع احلقوق بقدر ما تتوزع بالنظر للصالحيات ،وتقسيم الوظائف
كرمها به الشرع احلنيف.
واألعمال وتكاملها ،ومن هنا تبدو املرأة أما قبل كل شيء ،وحاضنة لألجيال ،ويبدو ما ّ
والنظام اإلسالمي لألسرة يصل إىل حد اإلعجاز يف تنظيم هذه املؤسسة ذات الشيوع الزما ي عرب التاريخ كله ،وذات
االنتشار املكا ي عرب اجملتعات كلها ،فأتت األحكام والرخص مبا يساعد على مواجهة أي متغري من املتغريات التارخيية املكانية
هبذا االنتشار والتنوع العريض ،سواء بالنسبة ألحكام إهناء الزواج ،أو تعدد الزوجات أو غريمها.
 -39وإن أهم ما يتعني احلذر منه عند النظر إىل أي مشكل يتعلق بوضع املرأة يف اجملتمع ،هو هذه الدعوات العالية
الصوت اليت تدعو إىل استرياد حلول للمشاكل من حضارات أخرى ،ومن أطر قيم وأعراف وتقاليد خمالفة ،ومن سياق أوضاع
تارخيية بعيدة متاما عن سياق التاريخ اإلسالمي ،وما يعرفه املسلمون من أعراف ،واعتادوه من قيم ،وآمنوا به من معتقدات.
إن مثل هذه الدعوات خليقة بأن تعود بأفدح الضرر على موازين القيم والعقائد يف اجملتمع ،وأن هتد من أركان مؤسسة
متثل اللبنة األوىل يف بناء اجملتمع ،ومتثل البوتقة األوىل لرتبية األجيال املتتابعة.
خاتمة:
وأخريا وليس آخرا ،فإن األمة إذا توافرت هلا كل هذه الدعائم من األمل والوطنية والعلم ،والقوة والصحة واالقتصاد ،فهي
بال شك أقوى األمم واملستقبل هلا ،وال سيما إذا أضيف إىل ذلك أهنا قد طهرت من األثرة والعدوان ،واألنانية والطغيان،
وأصبحت تتمىن اخلري للعامل كله ،وأن اإلسالم قد كفل ذلك ،فال حجة ألمة يف النكول عنه ،والعدول عن طريقه.
والحمد هلل رب العالمين.
واهلل أكبر وهلل الحمد.
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