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دور البرلمان في تعزيز المذهب المالكي في الجزائر اجتهادا 

 وتطبيقا

 أ/رحيمة بن حمو

 كلية الشريعة واالقتصاد جامعة األميرعبد القادر قسنطينة

 

 

 

املسخ والتشويه اللذين تعرض هلما إبان القرن االستعماري،  آثار ال يزال يعاين منو الشعب اجلزائري عاىن 
بسبب التغريات العاملية اجلديدة اليت هتدد الشعوب يف هويتها وذلك ، رمبا أكثروهو اآلن عرضة ملثل ذلك و 

بكل  بتمتني العالقة بني أفراد الشعب ومقومات الشخصية الوطنية ،وخصوصياهتا، والبد من التصدي هلذا التهديد
 . عصرنالوسائل، وهذا من أهم مهمات الدولة يف ا

السلطة  الدور الكبري الذي قامت بهولقد بينت التجربة التارخيية يف اجلزائر، ويف املغرب العريب عموما 
فبعد احملنة اليت تعرضت هلا  ؛السياسية يف دعم املذهب الذي اختاره السواد األعظم يف هذه األمة ونشره وتطويره

الكية على أيدي الفاطميني غداة حكمهم يف اجلزائر، كان للقرار السياسي الكلمة الفصل يف رد األمور املدرسة امل
 إىل نصاهبا، وإعادة التمكني للوسطية واالعتدال اللذين مثلهما هذا املذهب آنذاك.

ممثلة  ؛بني الدولة نريد يف هذه احملاولة املتواضعة أن نلفت االنتباه إىل ضرورة سد الفجوة اليت ال تزال تتوسع
وتطلعاته، لتكون هذه  عقيدته وانتمائه ومشاعرهب ؛يف مؤسساهتا والتوجهات الكربى اليت اختارهتا، وبني الشعب

لنبني دورها املؤسسة التشريعية،  ؛هذه املؤسساتتأيت يف طليعة و  عن آماله. صادقاومعربا  ،املؤسسات يف خدمته
الشريعة اإلسالمية يف بالدنا، يف مواجهة أخطار الالدينية والالئكية وغريمها من  األساسي يف إعادة االعتبار إىل

فوضى الفتاوى اليت نعيشها اليوم و التشرذم املذهيب لمذهب املالكي يف مواجهة اإليديولوجيات الوافدة، والتمكني ل
 ل احلديثة بأنواعها.وسائل االتصااملباشر، أو عرب  إلينا من بلدان خمتلفة، باالحتكاك انتقلتواليت 
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أوال: مشكلة التفاوت واالختالف بين القوانين وبين االعتقادات واألعراف السائدة في 

 المجتمع

 

 أو تصوير المشكلة  حقيقة المشكلة

الوفاء حباجات مبا يكفل واجبات هذه التتحدد لكل دولة وظائف وواجبات البد أن تضطلع بتحقيقها، و 
 ؛املصاحل الشرعية اقتضاءما ميليه و  بكل أبعاده وما يتصل به ماضيا وحاضرا ومستقبال، األمة، انطالقا من الواقع

وما يكملهما، وانتهاء إىل التحسني وما إليه من متطلبات احلياة الكرمية الالئقة  الضرورة واحلاجة ابتداء من
ة موكليف هذه الواجبات إال يسريا، ل فص  ت باإلنسان املسلم. والذي يالحظ يف هذا املقام أن الشريعة اإلسالمية مل

ذلك إىل األعراف السائدة واحلاجات امللحة اليت يعرفها اإلنسان بفطرته، ويدركها حبكمته، مستهديا يف أصول 
عن التفصيل فيها،  والفقهاء، أيضا، العلماء لقرآن وبينته السنة. ورمبا أعرضذلك هبدي اهلل ورسوله فيما نزل به ا

، غري أهنم كانوا يف الغالب االختصاصهم بأمور السياسة وإدراكهم ملتطلباهت ،ويل األمرأ اعتمادا على نباهة
 عن أهداف اأو احنرافكام يف واجباهتم حلمن ا اتقصري  رأواإذا ما  للتذكري هبا واحلث على القيام هبا،يتدخلون 

 وغاياهتا ومنهج الشارع يف معاجلتها. السياسة الشرعية

يقرها الشارع وحيث على الوفاء هبا، حىت لو مل يبني ذلك كافة مراتبها وأنواعها بتمع، اجملحاجات إن 
، ألن عادته يف التشريع أن يرتك مطالب اجلبلة على اإلباحة من غري حث عليها تفويضا الضطرار جزئية بنصوص

أن الفارق بني اجملتمع ري غاملكلفني إليها، ولكنه يتوجه إليهم بالطلب إذا ملس منهم تفريطا أو تقصريا يف أدائها. 
يكمن يف املنطلقات العقيدية اليت حتكم تصوراته، ويف املنهج الذي ينبغي أن تتبعه الوالية العامة  ،املسلم وبني غريه

 . ف اليت تتوخاها من خالل ممارستهاواألهدا ،اجملاالت، وسبل هذه املعاجلة تلكيف معاجلة أو السلطة 

 ،اذلك أهنم أخذوها حبذافريه ؛نينها إىل بالدنااوقو  استوردوا أنظمة احلكم الغربيةوهنا يكمن خطأ الذين 
، مبا ضاربني صفحا عن النظر يف مدى انسجامها مع جمتمعاتنا اإلسالمية. فكانت الدولة ،مبقاصدها ووسائلها

ذي جعل منها إطارا نتاجا لعملية التحديث على النمط األورويب، األمر ال ،يف بالدنا تقوم عليه من مؤسسات
فوقيا مركبا على قمة اجملتمع، حيكمه وهو منفصل عنه يف الوقت نفسه، حيث شكل هذا التحديث احنرافا وابتداعا 
يف عقيدة اجملتمع األساسية والسائدة، يف الوقت الذي كان ينبغي أن تكون الدولة أداة ووسيلة لتحقيقها يف 

 .1الواقع

                                                           

، 22ينظر قريبا من هذا املعىن: حامد قويسي، الوظيفة العقيدية للدولة اإلسالمية، املرجع السابق، ص 1
 .11هامش رقم
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أ إحساسا عاما بعدم االنتماء يف نفوس شرائح كبرية من اجملتمع اجلزائري، هذا الوضع غري الطبيعي، قد أنش
فدفعتهم حاجتهم إىل الغذاء الروحي وإىل الشعور باالنتماء إىل دينهم، إىل التماس هذا الدين من مصادر خارجية 

حيققون هلم ما يصبون  ليست نابعة من البيئة اجلزائرية، اعتقادا منهم أن هذه البيئة غري قادرة على إنشاء علماء
برية من الشعب، إليه من معرفة صحيحة بدينهم. وقد ساعدت عدة عوامل على تبلور هذه األفكار لدى فئات ك

 وخاصة عند الشباب..

 عوامل االنفصام 

قد ال ميكننا إحصاء كل العوامل اليت أدت إىل هذا االنفصام واجلفاء بني عموم الشعب اجلزائري وبني 
، وما نتج عن ذلك من هشاشة الثقة اليت نالحظها عند املواطن اجلزائري جتاه دولته، إال أنه حتكمهالسلطة اليت 

 على سبيل املثال:ميكننا رصد بعضها 

عدم اضطالع السلطة بواجبها يف اعتماد أحكام الشريعة يف القوانني اليت تقوم بإصدارها، حيث أوال: 
غرار القوانني اليت كانت تصدر إبان االستعمار الفرنسي، حيث   اكتفت يف ذلك مبجال األحوال الشخصية، على

يف الغالب على أحكام املذهب املالكي يف فصل اخلصومات بني اجلزائريني يف مسائل الزواج والطالق كان يعتمد 
 ... وما إليها والنسب واملرياث

ة وأخالقا... وإعطائها املكانة مل تتخذ الدولة خطوات كافية يف التمكني لعلوم الدين عقيدة وشريعثانيا: 
الالئقة هبا على املستوى الرمسي، فرغم إنشاء جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة، إضافة إىل 
الكليات املنتشرة يف عدد من واليات الوطن، إال أن املتخرجني منها ال تفتح هلم جماالت العمل إال على مستوى 

، ويلفظون يف الغالب من كل مسابقات التوظيف قصدا. وقد شهدت بعض الدورات الربملانية وزارة الشؤون الدينية
يف املسابقات  ،صراعا حادا من أجل إدماج فرع واحد من فروع العلوم اإلسالمية، وهو ختصص الشريعة والقانون

 منه حق التقدم هلذه اخلاصة بالتكوين أو التوظيف يف سلك العدالة، حىت صدر قانون مينح الطلبة املتخرجني
    كثرية حتول دون االستفادة من هذا احلق.    ميدانية املسابقات.. ومع ذلك فما لبثوا أن وجدوا عراقيل

والرتبية  الديين املدرسية وما قبل املدرسية املتالحقة يف دعم التعليم تقصري املنظومات الرتبويةثالثا: 
فة على تغري احلكومات، وتعرضت لتذبذب واضح حسب طبيعة اإلسالمية، بل لقد كانت هذه املادة مستهد

االنتماء اإليديولوجي لألشخاص الذين يتولون القيام عليها، بل إنه يف السنوات األخرية كانت الربامج املخصصة 
هلذه املواد يف حالة احندار متواصل، والذي يدل على ذلك، احلجم اهلزيل لكتاب الرتبية اإلسالمية املوجه إىل 

بل وال أدل على ذلك مما تردد على األلسنة وتداولته السنوات املختلفة، فضال عن تواضع املضمون الذي حيمله، 
ل مادة الرتبية اإلسالمية مبادة أخرى تسمى استبدايتضمن  ،التعليمالرتبية و وزير  عرض على مشروعاأن الصحافة 

أن يف انتشاره داللة واضحة على أن هناك جهات مؤثرة يف  ورغم أن الوزارة قد نفت اخلرب، إال"الرتبية املرورية". 
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للقضاء املربم على كل ما ميت إىل اإلسالم بصلة، بل تعمل على أن ينسى الشعب هويته  تعملسدة احلكم 
كما أن مثل هذه األخبار، حىت لو كانت كاذبة تزيد يف حجم هوة الثقة بني الشعب   ويفقد انتماءه بالكلية.

 وحكومته. 

أصبحت جزًءا من النظم  ... اليتاألنظمة الدولية واملواثيق العاملية ونظم املبادالت واملعامالت رابعا: تأثري
وتسربت إىل الدساتري اليت تعترب الوثائق املؤسسة فيما أطلق عليه اسم العوملة والعاملية، يف الوقت الذي  احمللية،

لتوازن فيه مساحة اإلبداع وساد ضمور يف الفهم مما أخل با تراجع فيه االجتهاد وتواضع فيه االستنباط وضاقت
 .1وانعكس على متاسك اجملتمع

جعلتها تعيش  ،أزمة حضارية وفكريةيشكل يف الوقت احلايل  اإلسالمية عموما وضع األمةلذلك، فقد غدا 
األمر الذي  ؛تصاديةعلى حساب التنمية الروحية والنفسية واإلنسانية واالق ،يف خصومة مع التاريخ ومع العصر

فلم تستطع املواءمة بني كلي  ،والواقع اإلنساين املعاصر ،أفقدها االنسجام الضروري بني الضمري الديين واألخالقي
باحملافظة على الكليات الكربى اليت يقوم  وكلي الشرائع واإلميان املتمثل يف احلريات واحلقوق اإلنسانية... الزمان

 .2واملتمثلة يف مقاصد الشريعة بأبعاده ومراتبها املختلفةعليها التشريع اإلسالمي 

 محورية دور البرلمان في تحقيق االنسجام بين السلطة والمجتمع:

بداية تقع على عاتق ذلك اجملتمع نفسه بكل فئاته، إال أن  ،رغم أن مهمة اإلصالح يف أي جمتمع
، فهي األقدر على اإلسراع بإصالح العطب ينبغي أن تنطلق من احلكومة اليت تسهر على رعاية مصاحله اإلصالح

يف صالح اإلو  للتغيري أيديها تأيت املبادرات اجلادة والقوية الكبري الذي أصاب األمة، على كافة األصعدة، ومن بني
ومع احلاضر الذي تعيشه، ولتتطلع إىل الغد  يتحقق هلا االنسجام املطلوب مع نفسها، من أجل أن أحوال األمة

 املشرق الذي ترتجاه للمستقبل.

ودور الربملان يف توجيه احلكومة حنو القيام مبهمتها يف إنقاذ األمة وترقيتها اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا 
التشريع من جهة، وحضاريا.. دور حاسم، وعليه أن يتحمل مسؤوليته يف هذا اجملال، نظرا ملا ميلكه من سلطة يف 

 وما يتحكم به من أدوات الرقابة السياسية واملالية من جهة أخرى.

 وميكننا تبني حمورية دور الربملان يف حتقيق االنسجام بني السلطة واجملتمع من عدة نواح، أمهها:

                                                           

 املقال السابق ذكره.ينظر: ابن بية، االجتهاد بتحقيق املناط،  1

–كلي الزمان يتمثل يف احلريات بأنواعها وأصنافها ينظر: ابن بية، االجتهاد بتحقيق املناط، املقال السابق ذكره، ويبني ابن بية ذلك بقوله: " 2
ان، فإنه يلتزم باحملافظة على األديان حرية اللسان وحرية األركان واملساواة بني اإلناث والذكران ومتطلبات حقوق اإلنسان.. أما كلي الشرائع واإلمي

 "...واألبدان واملال والنسل والعقل؛ بتفاريع وترتيبات
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 من ناحية األهداف -1

حبيث تصلح جلميع  ،مثة اتفاق على أن أهداف السلطة ال ميكن حتديدها بشكل هنائي وال تفصيلي
األزمان ولكل اجملتمعات البشرية، ألن ذلك يتوقف على درجة التقدم احلضاري للمجتمع.. ومدى تطوره 

. وينطبق هذا األمر على 1السياسي، وطبيعة املشكالت اليت يعيشها هذا اجملتمع أو ذاك يف عصر من العصور
هو القدوة يف حتديد قضايا وجماالت الوالية عليه وسلم صلى اهلل  يف الدولة اإلسالمية؛ فرغم أن الرسولالسلطة 

العامة، غري أن ضرورات احلياة العامة املتطورة اقتضت من اخللفاء الراشدين أن يتخذوا من السياسات ما مل يكن 
وتصرفاهتم بشكل واضح، رغم قرب العهد هؤالء اخللفاء  تباين بني سياساتكما برز ال  اته،بالضرورة مماثال لسياس

، رضي اهلل عنه. فاالضطرابات اليت سببتها حركة الردة يف عهد أيب بكر صلى اهلل عليه وسلم بينهم، وبزمن النيب
 والفتوحات اليت حدثت يف خالفة عمر وعثمان رضي اهلل عنهما، مث الفنت اليت أصابت املسلمني غداة خالفة علي

من  م، أوليناً  اسة كل منهم، سواء من حيث املنهج شدةً يلها... كل ذلك قد فرض تباينا بني سيب  وق    رضي اهلل عنه
صلى اهلل عليه حيث األولويات اليت بنيت عليها سياستهم. وبناء على ذلك، اتفق العلماء على أن تصرفات النيب 

، باإلمامة غري ملزمة لألمة بعده، إلزام التصرفات املقصود هبا التشريع، على األقل يف تفاصيلها االجتهادية وسلم
صلى اهلل تصرف النيب  ونويل األمر بعده، وقد خيالفأوأن معاجلة املشكالت العامة املطروحة، يرجع النظر فيها إىل 

 .إذا تطلب األمر ذلك واجتهاده عليه وسلم

فإذا كان هذا األمر ضروريا مع الشريعة املنزلة، والنيب املرسل، أفال يكون ذلك ضروريا مع شرائع وضعها 
 كالهتم الذاتية؟البشر حلل مش

من أجل ذلك وجدت مثل هذه املؤسسات يف الدولة احلديثة، من أجل جتديد النظر يف األهداف 
والغايات اليت وجدت السلطة من أجل حتقيقها، نعم هناك أهداف كربى وغايات عليا ال تتبدل مع تغري الزمن 

، بالنظر إىل مثة أهداف تفصيلية تندرج حتتها، البد من مراجعتها من حني آلخر ،والظروف واألحوال، لكن
ومهمة الربملان يف بالدنا ال خترج عن هذه القاعدة، خاصة وأن الفرتة اليت يتم ظروف اجملتمع وتطلعاته املتجددة. 

مراقبة مدى حتقيقها ملصاحل فيها جتديد أعضائه قصرية، مما يسمح له بتجديد النظر يف القوانني اليت تصدر عنه و 
اجملتمع. ويأيت على رأس هذه املصاحل، توثيق الصلة بينه وبني اجملتمع الذي اختاره ووضع فيه ثقته، مث دعم هذه 

، من خالل فرض الرقابة القبلية على الربامج ودفعها حنو االجتهاد يف خدمتهالثقة باحلكومة اليت تقوم بإدارة شؤونه 
  هداف اليت تعمل على حتقيقها...اليت تتقدم هبا واأل

                                                           

 .5فوزي حممد طايل، أهداف وجماالت السلطة يف الدولة اإلسالمية، املرجع السابق، ص 1
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غري أن واقع الربملان يف اجلزائر، خاصة يف املرحلة األخرية، ال يرقى إىل مثل هذه الدرجة، وقد يعود ذلك إىل 
عدة أسباب حسب ما تذكر بعض التحليالت، منها: توسيع سلطة رئيس اجلمهورية إىل درجة كبرية يف دستور 

حيث كان التعديالن كالمها توغال يف هذا االجتاه، وهو ما  2222، و2222والذي عدل مرتني يف  1996
أدت إىل حتجيم دوره إىل درجة  1يعرب عن توجه واضح للدولة حنو ترجيح كفة الرئيس على حساب الربملان،

  يف كل بلدان العامل.التشريعي ذاته الذي يعد سلطة خالصة للربملان 

 من ناحية التفاعل مع الواقع -2

وهي يف احلقيقة عيوب ونقائص ينبغي علينا  على العملية التشريعية يف بالدنا، صد بعض املالحظاتميكن ر 
 . وتتجلى هذه املالحظات يف اآليت:استدراكها وتصحيحها

والبطء يف التعاطي مع مشكالت اجملتمع، فضال  مع القضايا الكربى املطروحة يف الساحة، قلة التفاعل-
وتعطينا  . استشراف مستقبله والعمل على توجيهه الوجهة الصحيحة بلهوطموحاته،  فهعن السعي إىل حتقيق أهدا

 ، صورة واضحة عن هذه املعضلة.مثال ،مشكلة غردايةكيفية التعامل مع 

أغلب القضايا اليت يشرع فيها الربملان ويتحرك من أجل تفعيلها هي قضايا تطرح على الساحة الدولية، -
 ثل هذه املسائليف مفصل حتتم على السلطة بكافة أطيافها التسريع يف عملية الحيث متارس ضغوط خارجية 

ومناهج  بغض النظر عن مدى حاجة اجملتمع إليها، مثال ذلك: قضايا حقوق املرأة وحقوق الطفل وتقريرها،
ة وغري الرمسية تثار على مستوى املنظمات الدولية الرمسي وما يرتبط هبا من مشكالت التعليم واحلريات الدينية...

 2وتوسيع تأثريها على الدول "النامية" اليت تسعى مبجهوداهتا إىل تفعيل برامج العوملة

هنا يكمن الداء بالنسبة ألداء اآلليات التشريعية يف بالدنا، فاملالحظ على أغلب هذه التشريعات أهنا ال -
ع الثقايف واحلضاري للمجتمع، بقدر ما فضال عن الواق ،تتفاعل مع الواقع االجتماعي والسياسي واالقتصادي

تتفاعل مع حركة التشريع يف بلدان أخرى، وخاصة منها فرنسا، اليت يعد قانوهنا مرجعا أساسيا لتشريعاتنا الوضعية. 
هذا على الرغم من االختالف الكبري بني طبيعة الشعب اجلزائري وطبيعة الشعب الفرنسي على كل املستويات؛ 

دينيا وحضاريا، بل وحىت اقتصاديا... فإذا انضم إىل ذلك توقيت اعتماد هذه التشريعات، وهي  ثقافيا واجتماعيا،

                                                           

 رسالة ماجستري  1

 ماجستري حول التأثري يف السياسة الدولية 2
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أهنا تأيت متأخرة يف الغالب عن وقت اعتمادها يف البلد األم، أحيانا بعد تعديلها أكثر من مرة، عرفنا مدى العبث 
   .   1وعدم الفاعلية يف األداء التشريعي يف بالدنا

 ان عن القيام بالفروض الكفائيةمسؤولية البرلم

روض وف الشريعة بواسطة الفروض الكفائية. إن أغلب املقاصد الشرعية املتعلقة باملصاحل العامة، قد نظمتها
أمور كلية يتعلق هبا مصاحل دينية ودنياوية، ال تنتظم أمور اخللق يف معاشهم ومعادهم إال حبصوهلا، يطلب "الكفاية 

. 2فاعل وال يقصد تكليف واحد بعينه وامتحانه هبا، وذلك ألهنا متعلقة بالنظام العام"الشارع حتصيلها من أي 
يقوم على معيار موضوعي، ينظر فيه إىل الفعل ال إىل الشخص إال بالتبع؛ من حيث إنه البد "الفرض الكفائي ف

ويف القضاء إىل الفصل يف لكل فعل من فاعل؛ فالشارع نظر يف اجلهاد إىل صد العدو، ومحاية البالد والعباد، 
العامة ودرء املفاسد العامة، ألنه  احليقوم على أساس محاية املص .. فهو.3املنازعات وإيصال احلقوق إىل أصحاهبا"

  .4متعلق بالنظام العام

 يوجه الشارع اخلطاب يف الفرض الكفائي إىل  الدولة مباشرة وال إىل أويل األمر دون غريهم، رغم ورمبا مل
أعظم من غريهم، ألن اهلل تعاىل كلف هبا األمة مبجموعها، وصيغ احلكم تتغري بتغري الزمان  ئهؤوليتهم يف أداأن مس

لضاعت بذهاب هذه نوع خاص من أنواع احلكام، واملكان واجملتمعات، فلو نيطت هذه الواجبات هبيئة بعينها أو ب
قية ما بقي التكليف، وهي املسؤولة عن القيام هبذه ألن األمة با ،اهليئة وذلك احلاكم، ولكن الفرض نيط باألمة

الفروض أيا كان الشكل الذي تتخذه يف أدائها، أو اجلهة اليت تضطلع بالقيام هبا، وهذا من أسرار خلود الشريعة 
 اإلسالمية. 

صاحلها ، وحلماية موالربملان هو أحد اهليئات اليت أنابتها األمة للقيام بتمثيلها يف جمال احلكم والسياسة
وال شك أن خالفة اهلل تعاىل يف  أهدافها وطموحاهتا يف هذه الدنيا.املشرتكة من الضياع، وللعمل على جتسيد 

                                                           
االحتياطي الذي أخذ به يف اجلزائر على غرار القانون الفرنسي، لكن بعد تعديله أكثر من مرة، لكن الذي  على سبيل املثال: قانون احلبس 1

 اعتمد هو الصيغة القدمية هلذا القانون بعد اختباره يف فرنسا وتبني أن فيه نقائص كبرية اقتضت التدارك بالتعديل.

هبامش مجال الدين األسنوي، هناية السول يف حممد خبيت املطيعي، سلم الوصول لشرح هناية السول،  2
 .1/125شرح منهاج األصول للبيضاوي، عامل الكتب، 

الدار البيضاء )املغرب(،  إفريقيا الشرق،عبد السالم الرفعي، فقه املقاصد وأثره يف الفكر النوازيل،  3
 .122، ص2224

 .123عبد السالم الرفعي، فقه املقاصد، ص 4
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أرضه، على الوجه الذي يرضيه، من خالل جتسيد احلياة اإلسالمية احلقة؛ عبادة ومعاملة وأخالقا وسلوكا، هو 
 ...نفسه ويف أسرته ويف جمتمعه أمسى األهداف اليت يسعى كل مسلم إىل حتقيقها يف خاصة

حتتكر القيام هبا وحترم األفراد من املسامهة يف  أنيعين  على أن تويل الدولة لكثري من الفروض الكفائية، ال
يشملها اخلطاب  ،ها الدولة واهليئات القائمة عليها بوصفها جزءا من األمةتلجبل مثة جماالت كثرية ، أدائها

أكثر مسؤولية يف ذلك من غريها، ملا متتلكه من سلطة القرار يف الشأن العام، والربملان  التكليفي العام، وإن كانت
هو األكثر مسؤولية يف العمل على جتسيد الفروض الكفائية يف الواقع، ألنه ميثل عموم األمة وينوب عنها، كما أن 

، إن كانت هناك طريق سن القواننيعن  القيام هباالصالحية مبمارسة هذه الواجبات أو إلزام القادرين على له 
 حاجة لإللزام.

بالضرورات واحلاجات اليت ال غىن للمجتمع  بعد الوفاء ،على املستوى االجتماعيالقيام به وأهم ما جيب 
عنها، إصالح أحوال األمة وإزالة الفساد عنها يف كافة جماالت احلياة، بالعمل على بناء قوهتا وهيبتها وعزهتا 

 املسلمني ومجع كلمتهم. وتوحيد

اعلم أن ما به تصلح الدنيا حىت تصري أحواهلا قال املاوردي معددا القواعد اليت باجتماعها تصلح الدنيا: "
 ،وعدل شامل ،وسلطان قاهر ،منتظمة، وأمورها ملتئمة، ستة أشياء هي قواعدها، وإن تفرعت، وهي: دين متبع

الدين املتبع أحد العناصر األساسية النتظام احلياة، ألنه السبب فجعل  .1"وأمل فسيح ر،وخصب دا ،وأمن عام
وهو اللحمة اليت تربط أفراد اجملتمع على رؤية شاملة كلية للحياة، وإن اختلفت آراؤهم  ،األول الجتماع الكلمة

 وتوجهاهتم يف غريه من الشؤون.

 ة المجتمع.بين عقيدة الدولة وعقيد المذهب المالكي في سد الفجوة ةأهمي ثانيا:

 

 المالكيالمذهب لماذا 

يعد املذهب املالكي أحد مقومات الشخصية اجلزائرية، إذ كان هو املذهب الذي اختاره أهل اجلزائر منذ 
وقت بعيد، ومل يرضوا عنه بديال، وذلك ملا يتميز به من خصائص تتالءم مع الثقافة املغاربية عموما ومع طبيعة 

اختيار الشعب اجلزائري واطمئنانه هلذا املذهب دون غريه، إىل عدة أسباب، أمهها: اجلزائريني بشكل خاص. ويعود 
املكانة اخلاصة اليت كان حيظى هبا مؤسسه اإلمام مالك رمحه اهلل؛ كونه إمام دار اهلجرة، وهي موئل أفئدة املسلمني 

 يف كل مكان، وحمط رحاهلم من مشارق األرض ومغارهبا.

                                                           

 .133م، ص1926املاوردي، أدب الدنيا والدين، دار مكتبة احلياة،  مدأبو احلسن علي بن حم 1
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للمذهب هو ما جيعله سبيال للنفوذ إىل مؤسسات الدولة وإخضاعها ألحكام  هذا الركون الشعيب العام
عن طريقه، فقد جتد نفورا يف كثري من األحيان من احلركات اإلسالمية املعاصرة ومشاريعها  الشريعة ومبادئها

جيعله سبيال آمنا ... مما أو خارجية ة... أما تبين املذهب املالكي فلم جيد اعرتاضا من أي جهة داخليالسياسية
 للتمكني للشريعة يف مؤسسات الدولة.

وعلى ، التعصب للمذهب على حساب املذاهب األخرى، املذهب املالكيالعمل بوال يعين اعتماد 
اتباع هذا املذهب،  لنفسه يفوإمنا هو تثبيت ملا ارتضاه الشعب اجلزائري حساب احلق يف اتباع الدليل أينما ظهر، 

وثقافته اإلسالمية، يف مواجهة اهلجمات الضارية القادمة من الثقافات  لى هويته وأصالتهمن أجل احملافظة ع
اعتمادا على  ،... ومن أجل توحيد كلمته على توجه صحيح يف التدينالكثرية الوافدة عرب وسائل االتصال احلديثة

تقصري يف االجتهاد  ذلك ما أصله العلماء وما مهدوه من علم مدوَّن حمفوظ يف األمهات. دون أن يكون يف
ازدراء للمذاهب األخرى اليت أو  والرجوع إليها مىت ما ظهرت داللتها على اإلحكام، والنظر يف النصوص الشرعية،

اتفق العلماء على صحتها وسالمة منهجها، بل البد من االستفادة منها يف تطوير االجتهاد يف املذهب، خاصة 
 .. .ألمة يف كل اجملاالتاليت تواجه ايف القضايا املستجدة 

لذلك، قد يكون السعي إىل اعتماد املذهب املالكي تشريعا وعمال، من باب مراعاة املصلحة والسياسة 
الشرعية لنحفظ على األمة كياهنا ووحدهتا واستقرارها... وإنقاذها من بوادر االختالف املؤدي إىل التشرذم والتنافر 

كار وتوجهات اعتنقتها طوائف من أبنائها؛ سواء كانت هذه األفكار آتية والتدابر، بسبب ما دخل عليها من أف
وهي أعظم... فكل اختالف يف األفكار والتوجهات يؤدي  من داخل املنظومة اإلسالمية أم كانت من خارجها

       إىل اختالف يف القلوب والسرائر.

 :هذا التوجه واعتراضات علىمحاذير 

العمل باملذهب املالكي يف الفقه يف اجلزائر وما صاحبه  اعتمادتوجه حنو ظهرت بعض االعرتاضات على ال
من  ضرباهذه الثالثية  ، وقد اعتربتضافة إىل طريقة اجلنيد يف التصوفباإل ،العقيدة األشعريةمن إثارة فكرة إحياء 

واعتمدوا  الكتاب والسنة..عمى واجلمود على أقوال بشرية يف مقابل الرجوع إىل النصوص الشرعية من التقليد األ
 يف ذلك على ما يأيت: 

إن األصل يف التفقه يف الدين أن يكون باالعتماد على النصوص الشرعية، فهو املقدم على غريه مىت -
تيسر، وهو ال يتناىف مع التفقه مبذهب ما، ألن كثريا من علمائنا كانوا منتسبني إىل املذاهب، غري أن ذلك مل 
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التفات إىل الدليل إن كان يوافقه أو خيالفه دون إىل احلديث إن وجدوه... فالتزام مذهب معني مينعهم من الرجوع 
 .1ذي ال جيوز اتباعه يف الدينليس سوى ضرب من التعصب ال

 ولكنه اإلسالم، شريعة هي السائدة الشريعة كانت زمن يف األمر، عليه عرض قد نفسه مالكا اإلمام إن-
فرفض هذا العرض ملا فيه من ، العمل باملوطأبشاره أبو جعفر املنصور يف أن يلزم الناس فقد است الفكرة؛ يقبل مل

   .وحتجري على أهل العلماعتداء على احلرية 

صحيح أن املذهب املالكي متجذر يف األمة اجلزائرية منذ قرون عديدة، إال أنه ظهرت بعض فئات من  -
فكرة االستدالل على األحكام الشرعية، وظنوا أن غالب الكتب استقرت يف أنفسهم الشباب املتحمسني الذين 

الفقهية يف املذهب، كوهنا مل تعنت بذكر الدليل لكل حكم جزئي، ليست مأخوذة من الشرع، وينبغي ردها ألهنا 
خاصة مع  جمرد أقوال لبشر ال جيوز اتباعها وترك ما يف الكتاب والسنة. فعزفوا عن العناية هبذه املؤلفات أو قراءهتا،

حىت على أولئك  ،ما تتميز به من االختصار وتعقيد العبارة، جعلتها صعبة املنال على كثري من الشباب اليوم
الذين يفرتض فيهم أن يكونوا قد اكتسبوا أدوات االطالع على مثل  ،الذين درسوا يف معاهد العلوم اإلسالمية

  ... ومعاجلتهاهذه الكتب وقراءهتا 

وهناك من الشباب من رأى العلم يقتصر على ترديد اآلثار والنصوص من غري فقه هبا أو إدراك ملعانيها -
وموافقتها مع كليات الشريعة وقواعدها... وهو منهج أدى هبم إىل اإلجحاف بالفقه وأهله، ونكران جهود العلماء 

من مل يفقه النصوص كان جمرد حامل للفقه شيء مالزم لتعلم النصوص، و يف خدمة هذا الدين. يف حني أن الفقه 
 تعلم من كل على حق. "2{الكتاب تعلمون كنتم مبا ربانيني كونوا: }تعاىل قوله يف الضحاكم به، قال سغري مت
 .3"فقيها يكون أن القرآن

 حامل رب فإنه غريه، يبلغه حىت فحفظه حديثا، منا مسع امرأ اهلل نضر"وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: 
 .4"منه أفقه هو من إىل فقه حامل ورب بفقيه، ليس فقه

ابن عبد بل هو ال يعدو كونه حامل فقه أيضا، قال  ،ظ فقه الرجال فقيهاف  ن ح  م   عد  ال ي   ،ويف الوقت ذاته
 بكثري اجلهل عليه يؤمن ال املولدات حفظ يف طر  املف   أن أخي يا واعلم: "فيمن اكتفى بأحد هذين الوجهني الرب

                                                           
 .6م، ص 2222ه، 1423، كيف خندم املذهب املالكي، مكتبة الرشاد، سيدي بلعباس، حنفيةأبو عبد القادر عابدين بن  1
 .79سورة آل عمران من اآلية  2
 األشبال أبو: وفضله، حتقيق العلم بيان جامع ،(ه 463: ت) القرطيب النمري عاصم بن الرب عبد بن حممد بن اهلل عبد بن يوسف عمر أبو 3

 .2/1132م، 1994ه ، 1414السعودية،  العربية اململكة اجلوزي، ابن الزهريي، دار
 وآخرون مرشد، عادل - األرنؤوط حنبل، حتقيق: شعيب بن أمحد اإلمام أخرجه اإلمام أمحد من رواية زيد بن ثابت رضي اهلل عنه، مسند 4

. كما رواه بلفظ 35/467، 21592م، حديث رقم: 2221 ه ،1421الرسالة،  الرتكي، مؤسسة احملسن عبد بن اهلل عبد د: إشراف
 قريب كل من أيب داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة وغريهم...
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 قال وما معانيها على الوقوف دون اآلثار طرق حفظ يف طر  املف   وأن هبا، علمه تقدم يكن مل إذا ،السنن من
 .1..."الطعام من بالشم قانع وكالمها العلم من لصفر ،افيه الفقهاء

من باب السياسة الشرعية، وهو موقف خري من غريه، ألنه  فرض العمل باملذهب املالكي قد يقال إن -
ينفي عن آراء الناس العصمة، ويقر بوجود آراء مرجوحة يف املذهب املالكي كغريه من املذاهب، إال أن إدخال 
األمر حتت مظلة السياسة الشرعية فيه نزاع، ألن هذه السياسة الشرعية تتخذ من حاكم حيمي بيضة اإلسالم 

 .2يف زماننا عة اهلل يف احلياة، وهذا غري موجودويقيم شري

تسمح ال تتغاضى عن انتشار التنصري، و ال تقر االرتداد عن الدين و  أالالسياسة الشرعية أوىل ب إنه،مث  -
فهذه األمور قد تفسح اجملال للتشيع والتصوف املتسم بالغلو واالحنراف... ال بإنكار املعلوم من الدين بالضرورة، و 

ترى يف الفقه القائم على فكيف تتسامح هذه السياسة "الشرعية" مع كل ذلك، مث  .تشجيعا يف وقتناوجدت 
درجة خطورة ترك فروع املذهب ميكن أن تكون فما  الدليل ونبذ التقليد مصدر خطر على وحدة األمة ومتاسكها؟

 .3املالكي بالنظر إىل هذه املفاسد العظيمة واملقطوع هبا؟

ليس الغرض منه نصرة الدين وال ا أن احلديث والدفاع عن املذهب املالكي هذه األيام كما يرون أيض  -
إحياء العمل به، وإمنا املراد هو حتريك البدع واخلرافات والدروشة لتسرح طليقة بني الناس ال يعرتض عليها أحد، 

إىل أمتنا بصلة... فاألمر يتعلق ونبز كل من اعرتض عليها بأال علم له أصال أو أن علمه من الوافد الذي ال ميت 
 ...بإخضاع العلم للمناسبات واملصاحل املزعومة

 :سبيل االعتدال هو الحل

إن حماولة فرض مذهب معني يف العبادة ال ميكن أن يكون منهجا صحيحا يف مل مشل األمة وتوحيد  -
هذا هو السبيل الذي يتخذه أولو األمر كلمتها وإجياد التآلف واملودة بني عامة األفراد فيها، لذا ينبغي أال يكون 

واملقدمون يف املساجد لإلمامة والتوجيه وغري ذلك... وإمنا السبيل إىل ذلك هو العمل على إجياد ثقافة االختالف 
بني عامة املسلمني، وتوسيع مداركهم يف فهم آثار حرية االجتهاد بني العلماء، وأن هذه احلرية قد ولدت كثريا من 

جتهادية يف حماولة فهم خطاب الشارع إىل عباده يف جمال التعبد. إن توعية الناس هبذه احلقيقة ميهد الوجوه اال
لتدريبهم على ترك اإلنكار بعضهم على بعض عند وجود هذه الوجوه املغايرة ملا اعتادوه ودأبوا عليه من مسائل 

 جزئية ال ختل بأصل العبادة. 

                                                           
 .2/1136ابن عبد الرب املرجع السابق،  1
 .54-53املرجع السابق، صكيف خندم املذهب املالكي، ،  حنفيةابن  2
 .54ابن حنفية، املرجع السابق، ص 3
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لذي جيب فيه اإلنكار من األمور والتصرفات؟ ومىت يكون اإلنكار؟ ومما ينبغي أيضا: تعليم الناس ما ا-
وكيف ينكر بعضهم على بعض عندما يتوجب هذا اإلنكار؟ فال ينبغي أن نتعامل مع هذه الظاهرة باملنهج نفسه 
الذي قامت عليه، وهذا ما سيؤجج أسباب اخلالف والفرقة. نعم لقد بالغ الشباب الذين مسوا أنفسهم بالسلفية 
ومحلوا فكرة الالمذهبية واتباع الدليل أينما كان، وأرادوا أن يفرضوا على الناس أمورا يعتقدوهنا الصواب، وقاموا يف 

تصرفات فجة وغري مقبولة يف احلث على مسلكهم الذي يرونه أحق باالتباع من غريه، ونسوا أن ببعض األحيان 
فهم لبعض العلماء ميكن أن يراجعوا فيه... ولكن الرد على ما يدعون إليه هو أيضا من األمور االجتهادية، وأنه 

هذا املسلك ال يكون بسلوك السبيل نفسه يف اإلنكار واإلصالح، وإمنا بإجياد الوعي العام بوجود السعة يف األمر 
لماء على طاملا بين على االجتهاد، مث تعليم هؤالء الشباب وعامة الناس، أن إنكار املنكر إمنا يكون فيما اتفق الع

أنه حرام ال جيوز القيام به أو أنه واجب ال جيوز تركه. وانظر إىل املاوردي عندما يشرح وظيفة احملتسب، الذي هو 
صاحب والية يف هذا اإلنكار، ألن وظيفته قائمة على األمر باملعروف والنهي عن املنكر. يقول املاوردي: 

 الفقهاء اختلف اليت األمور من ينكره فيما الناس حيمل أن له جيوز هل الشافعي، أصحاب من الفقهاء "واختلف
 على ذلك حيمل أن له إن اإلصطخري: سعيد أيب قول وهو أحدمها، :وجهني على ال؟ أم واجتهاده رأيه على فيها
 رأيه ليجتهد الدين؛ أحكام يف االجتهاد أهل من عاملا يكون أن احملتسب على جيب هذا فعلى واجتهاده، رأيه
 لتسويغ مذهبه إىل يقودهم وال واجتهاده، رأيه على الناس حيمل أن له ليس: الثاين والوجه .فيه اختلف فيما

 عارفا كان إذا االجتهاد أهل غري من احملتسب يكون أن جيوز هذا فعلى فيه، اختلف وفيما للكافة، االجتهاد
 .1عليها" املتفق باملنكرات

للقيام على والية األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ال جيوز له، فإذا كان احملتسب املعني من قبل اإلمام 
عند بعض الفقهاء، إلزام الناس باجتهاده يف املسائل اليت ورد فيها اخلالف بني العلماء، وجيوز له ذلك عند 
من بني بعضهم اآلخر بشرط أن يكون جمتهدا، فكيف األمر باملتطوع هلذا األمر والنهي؟ خاصة وأن املاوردي ذكر 

 الشرع؛ دون بالعرف تعلق فيما رأيه اجتهاد له الفروق بني احملتسب املتويل واحملتسب املتطوع، أن األول "...
 .2"للمتطوع هذا وليس إليه، اجتهاده أداه ما ذلك من وينكر فيقر فيه، األجنحة وإخراج األسواق يف كاملقاعد

املالكي وما ارتبط به من أعراف أو تقاليد رمبا هي يف حد إن جلوء بعض الناس إىل جمرد التمسح باملذهب 
إحياء هذا  مهمة ينبغي أن حيارب كظاهرة عارضة ومتطفلة على ،ذاهتا احنراف عنه أو تأويل غري صحيح ألحكامه

 لذلك فإن االعرتاضات .املذهب ورد االعتبار إليه يف بالدنا، وال يكون سببا لإلحجام عن العناية به فقها وعمال

                                                           
 .351، صالقاهرة ،احلديث دار املاوردي، األحكام السلطانية، 1
 .352املاوردي، األحكام السلطانية، ص 2
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يف توحيد األمة على  االعتبار، ألن احلكمة ضالة املؤمن، ولتتحقق الغاية من هذا األمر يفالوجيهة ينبغي أن تؤخذ 
 .النهج القومي

ومن أحد أن املذهب املالكي قد احتكر فهم الشريعة دون غريه من املذاهب، ميكن أن يدعي فال 
من زمن إىل ال سبيل إىل غلقه، ألن احلوادث تتجدد  ،عةاملسلمات أن باب االجتهاد يبقى مفتوحا إىل قيام السا

. غري أن ترك األمر فيها وتتجدد معها الظروف احمليطة هبا واآلثار اليت تنشأ عن إعمال األحكام الشرعيةآخر، 
على عواهنه يؤدي يف كثري من األحيان إىل الفوضى يف االجتهادات اليت تذهب بالناس كل مذهب. والدعوة إىل 

ي عن املذاهب واالعتماد على النصوص يرتتب عليها كثري من املخاطر، فلو مل تكن إال ما حيدث من التخل
وأخطر،  لكفى... ولكن األمر أعمق من ذلك -خاصة منها الصالة-خالف بني العامة يف فروع األحكام 

تهاد ووسائله، وكثر خاصة يف هذا العصر الذي كثرت فيه األهواء وتعددت املشارب، وقلت العناية بسبل االج
 . قل االحتياط للدين والتقوى لرب العاملنيكما  ،األدعياء املنتسبون إىل الفقه من غري تزود بأدواته

وبالتايل على مستوى القضاء  ،إن الدعوة إىل تعزيز املذهب املالكي على مستوى التشريع يف اجلزائر
أن ندعو إىل التعصب املذهيب املقيت، فالفقهاء األوائل رغم اختالفهم يف كثري من الفروع  ،ال يعين حبال ،والتنفيذ

ويف بعض األصول، إال أن كال منهم كان يعرف قدر صاحبه، فمواضع االجتهاد فيها فسحة لكل جمتهد، فهم إما 
ولقد مرت لى االجتهاد. مصيبون مجيعا على الرأي القائل بأن كل جمتهد مصيب، أو منهم املخطئ وهو مأجور ع

حىت شنع عليهم  ،وخرج بعض املتفقهة عن االعتدال يف هذا الشأن األمة اإلسالمية مبراحل طغت فيها هذه النزعة
املتويف سنة  عليهم أشد اإلنكار. وممن كتب يف ذلك اإلمام تاج الدين السبكي يف هذا املسلك وأنكروه العلماء
يدة العلماء إىل العناية بأمور أهم وأعظم كاحملافظة على العق دعا هذا الضرب منحيث  للهجرة، 771

، واإلنكار عليهم يف ترك الواجبات الثابتة ويف ما شاع بينهم من ضالالت وتصحيحها يف أذهان الناس ودحض
ثل ، يف ميقول: "فيا أيها العلماءم... ودعوة غري املسلمني من أهل الذمة إىل اإلسالارتكاب احملرمات الظاهرة، 

هذا فاجتهدوا وتعصبوا. وأما تعصبكم يف فروع الدين، ومحلكم الناس على مذهب واحد، فهو الذي ال يقبله اهلل 
منكم، وال حيملكم عليه إال حمض التعصب والتحاسد. ولو أن أبا حنيفة والشافعي ومالكا وأمحد أحياء يرزقون 

    . 1..."لشددوا النكري عليكم، وتربؤوا منكم فيما تفعلون 

فتح اجملال أمام العلم الصحيح ب وذلكإن السبيل إىل نشر روح االعتدال يف التدين بني الناس هو العلم، 
النافع، وإن خالف رأي الكثري من الناس، أو حىت رأي والة األمر من القائمني على شؤون اجملتمع الدينية منها 

ما  ...الت أو غريهااجملكتب أو ال املنشورات منتداول احلجر على العلم والتضييق عليه مبنع  جيوزوالدنيوية. فال 

                                                           
 .64ص -م2222ه، 1422تاج الدين السبكي، معيد النعم ومبيد النقم، املكتبة العصرية، بريوت،  1
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، وليس فيه بينهم العلماء وهو حمل اجتهاد دمما يسوغ عنوغريها من الوسائل ما حتويه هذه الكتب واجملالت  دام
 حتريف حلقائقه.هدم للدين أو 

العلم وأخذوه بقواعده رد االعتبار إىل أهل العلم يف بالدنا من أصحاب الكفاءات الذين تبحروا يف -
يكون هلم كلمة مسموعة بني الناس، فعني به، فهؤالء لن نوأصوله، وكانوا من الربانيني فيه ال من أهل املطامع املت

ولن حيظوا بثقتهم، ولن يرتوي هبم غليلهم، وبالتايل سيرتكوهنم ليأخذوا عن غريهم ممن يظهر على الشاشات 
نوا أقل علما من علمائنا يف اجلزائر. بل إهنم ولو كانوا أكثر علما منهم فلن الفضائية من بلدان أخرى، ورمبا كا

يكونوا أكثر خربة حبقيقة واقع الشعب اجلزائري وال بظروف املستفتني منه، فيتلقون هذه الفتاوى ويعملون هبا رغم 
لذي هو غاية الفتوى خلو الكثري منها عن التحقيق العلمي الدقيق واشتماهلا على أخطاء يف حتقيق املناط ا

 ومنتهاها. 

لذلك البد من العناية بوظيفة الفتوى، خاصة تلك اليت تكون على اهلواء مباشرة، والعناية بالدروس اليت 
 تقدم على الفضائيات، فال يكلف هبا إال من توسم فيه العلم والتقوى والكفاية حباجة الناس يف هذا اجملال.

امات بني أهل البلد الواحد بسبب اخلالفات الفرعية واليت هي حمل نبذ التكفري والتخوين وكيل االهت-
فال جيوز إطالق األلقاب اليت تكرس الفرقة وتغذي اجلفوة بني املسلمني وهتدم روابط  اجتهاد على كل حال...

صل يف األخوة بينهم. فالبد من إصدار قوانني متنع هذه األمساء والتصنيفات وتعاقب على التنابز هبا... كما ح
   .  1تونس؛ حيث وضع قانون جيرم التكفري ويعاقب عليه

إن خدمة املذهب املالكي وتعزيزه ال تكون باإلكراه والضغط والتهديد والوعيد واإلبعاد واإلقصاء لكل من  -
كان له رأي أو اجتهاد... خيالف ما وجد أو اشتهر يف هذا املذهب من اجتهادات أو فتاوى تؤخذ من مذاهب 

إذا رأى صاحب ذلك الرأي أهنا أقرب إىل احلق ويؤيدها الدليل. فإن احلق ضالة املؤمن أينما وجده فهو  ،أخرى
أحق الناس به؛ فكثري من كبار علماء املالكية قد تركوا قول اإلمام أو أقواال مشهورة يف املذهب ورجحوا عليها 

القياس أو اب أو السنة، أو أوفق بتل من الكملا رأوها أكثر موافقة للدلي ،أقواال واجتهادات من مذاهب أخرى
 وإال كيف وجد يف املذهب الراجح واملرجوح واملشهور واملهجور؟ املصلحة...

ومل يقتصر األمر على ترجيح العامل الواحد القول من غري املذهب على ما هو معتمد يف املذهب، بل إن 
، وال أدل على ذلك من قضاء من رأي إىل رأي آخرالعمل كله قد يتغري لسبب من األسباب، وتتحول الفتوى وال

 ، حيث كان العمل يف املذهب على عدم توريثهموالرد على أصحاب الفروض توريث ذوي األرحاميت لمسأ

                                                           
 املصدر؟ 1
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ضياع  ملا تيقن علماء املذهب من ،إىل القول به وامث انتقلمطلقا، حىت ذهبوا إىل نقض قضاء من حكم بتوريثهم، 
  .1هعدم انتظامل إذا رد إىل بيت املال امليت الذي تركه الامل

 ثالثا: مقترحات عملية إلدماج المذهب المالكي في التشريعات الوطنية.

ا، واجباهتب تفعيل وظائفها املوكلة إليها والقيام إن الربملان هو أحد مؤسسات الدولة الكربى اليت تقوم على
يف حفظ الدين، وقد ذكر عامة الفقهاء عند تعريفهم لإلمامة، أهنا يف اإلسالم  الدولةوتكمن أهم واجبات 

 .تعبري املاوردي، أو "إقامة الدين وسياسة الدنيا به" بتعبري ابن خلدونبموضوعة "حلراسة الدين وسياسة الدنيا" 
جلانب احلساس من والربملان يتوىل اجلانب التشريعي من واجبات اإلمامة، لذا فهو معىن بالتفكري والتشريع يف هذا ا

 حياة األمة. وأهم ما ينبغي عليه القيام به ثالثة أمور:

إقامة شعائره على سنة وضع القوانني اليت كفل حفظ الدين على ما شرعه اهلل تعاىل من العبادات، باألول: 
م والعناية هبا... املداومة عليها واحلفاظ على أوقاهتا واملبالغة يف االهتماحتض على النيب صلى اهلل عليه وسلم، و 

حفظا هلا من االندثار وترغيبا للناس فيها، وتربية لألجيال على االحتفال هبا واالستقامة عليها والعلم بأحكامها 
 ومما ينبغي العناية به من ذلك: .اوالعمل هب

كامه يان الدين للناس وتقريب أح، وبإعالء شعائر الدين والقيام هبا ورفع شأهنا، من أجل إعزاز الدين-
إليهم وتعزيز حضوره يف اجملتمع، بواسطة تشجيع االجتهاد الذي هو فرض كفاية على هذه األمة، وهو مهمة 

يتمثل يف  ؛لدولة دورا يف ذلكا ملؤسسات العلماء الربانيني الذين سخروا أنفسهم وحياهتم لتعلمه وتفقهه، ولكن  
اآلمثني يف التقصري يف أمر االجتهاد، األمراء واخللفاء يف يرى ابن عاشور أن من بني . و دعمه وهتيئة أسبابه ووسائله

  .2االهتمام حبمل أهل الكفاءة عليه إضاعة

نشر العلم بني الناس بالتعليم والكتابة والطباعة والنشر  والرتكيز عليه يف سبيل ذلك؛ وما ينبغي القيام به
رضي اهلل عنه، أن   العزيز عبد بن عمر كتبوقد كان من بني اإلصالحات اليت قام به اخلليفة الراشد   والتوزيع...

 خفت فإين فاكتبه، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول حديث من كان ما انظر "... :حزم بن بكر أيب إىلكتب  

                                                           
 ،وجهه غري يف يصرف وإمنا منه، شيء إليه يوصل ال مال بيت كان أو مال بيت يكن مل وإذااحلطاب قول ابن يونس يف ذلك ونصه: "نقل  1

 زماننا يف يذهبون ومشاخينا فقهائنا، من كثريا رأيت هذا وإىل .موايل وال عصبة له يكن مل إذا بعصبة ليسوا الذين رمحه لذوي مرياثه يكون أن فيجب
." مواهب اجلليل شرح السهام أهل من الرد له جيب من على والرد انفردوا إذا األرحام لذوي املرياث جلعل هذا زماننا مثل وأصحابه مالك أدرك ولو .هذا

، النفراوي الدين شهاب. كما نقل القول بذلك عن أيب بكر الطرطوشي. ينظر: 6/415م، 1992ه ، 1412الفكر،  ، دار3خمتصر خليل، ط
 .2/256م، 1995ه ، 1415الفكر،  ، دارالقريواين زيد أيب ابن رسالة على الدواين الفواكه

 (.1، هامش )422مقاصد الشريعة، املرجع السابق، ص 2
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 معلَّ ي   حىت ولتجلسوا العلم، ولتفشوا، وسلم عليه اهلل صلى النيب حديث إال تقبل وال العلماء، وذهاب العلم دروس
، واليت منذ سنواتالتشريعات اليت صدرت يف اجلزائر إن  .1"سرا يكون حىت يهلك ال العلم فإن م،عل  ي   ال من

تضمنت إغالق فرع العلوم اإلسالمية يف املرحلة الثانوية، من غري إجياد بديل لذلك، تعد تدمريا ملا مت حتقيقه من 
الصحوة اإلسالمية انتكاس ا السبيل. خاصة وحنن قد مررنا بتجربة قاسية، كان من أهم عواملها؛ إجنازات يف هذ

اليت مل جتد التأطري الصحيح من قبل علماء أكفاء يقومون بتعليم الناس دينهم وإمدادهم بالفتاوى واإلجابات 
  الشافية على األسئلة املطروحة آنذاك. 

الوسائل املناسبة إلدماج العلوم الشرعية يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية : اختاذ ومما يساعد يف حتقيق ذلك
 العلوم يف املتخصصة الكليات من للمتخرجني عمللعمل على تكريس مناصب على كافة املستويات، وا

 لتخصصهم، املناسبة ملوادا لتعليم توظيفهمك والثانوية واملتوسطة االبتدائية مبراحلها الثالث؛ املدارسيف  اإلسالمية
 وفق براجمها توضع أن ينبغي اليت املدنية الرتبية وبني بينها الفصل وعدم الدينية للرتبية املخصصة الربامج توسيعو 

 ...واملعاملة العبادة بني تفصل ال اليت الرفيعة اإلسالمية األخالق

والبد أن تؤخذ املرحلة اجلامعية بعني االعتبار أيضا، فال يعقل أن يتحول الطالب من حميط تربوي قائم على 
واملتمثلة يف الدين اإلسالمي واللغة العربية، لينتقل إىل بيئة مغايرة متاما احرتام املقومات األساسية للهوية اجلزائرية 

، فأكثر الش ع ب والتخصصات تدرس للطلبة باللغة الفرنسية، تفصله عن هذه املقومات وتبرته عن جذوره كليا
وينغمس الطالب يف مقاييس مغرقة يف التخصص، فتنقطع صلته باللغة العربية، كما تنقطع صلته بالقيم اإلسالمية 

رى وما ينبغي معرفته من دينه وعقيدته. فالبد أن تراجع برامج كثري من التخصصات، وتدمج فيها مواد دينية، وأخ
 تعل م اللغة العربية أو تعل م هبا.

، فإن على الربملان القيام 2ن الدولة وأهدافهامجلة العناصر اليت تكو  يعد من العنصر األخالقي ملا كان  -
احلريات الفردية يف جمال األخالق واآلداب الشرعية، بغية تأسيس حياة خلقية أرقى، وفسح بواجبه يف تنسيق 

 السليمة القائمة على االعتدال والوسطية. الروحيةال لنمو احلياة اجمل

إزاحة العقبات وتذليل الصعوبات أمام العاملني يف سبيل الدعوة، وهتيئة املناخ واحمليط كما أن عليه -
جزء  ، وهوعلى رسم القوانني اإلسالمية يقتصررغم أن دور الربملان بتطهريه من امللهيات واملغريات واملهيجات...و 

موع احلقيقة اإلسالمية..اليت جتمع بني اليقني املستحوذ على العقل، واخللق الذي يصطبغ به السلوك، يسري من جم

                                                           
 .العلم يقبض كيف بابرواه البخاري يف صحيحه، كتاب العلم،  1

 .222، ص32، املرجع السابق، عددوظيفة الدولةعثمان ضمريية،  2
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إال أن ذلك الدور ال ميكن االستهانة به، ألنه املقدمة  1والنظام الذي جيب أن تنضبط به أصول املعايش كلها..
 األساسية لتحقيق ذلك يف عصرنا. 

إجراء املقاصد الشرعية يف األمة بالرغبة والرهبة... جبلب ما الدولة واجبات األمر الثاين: إن من أهم 
. وذلك بإجراء املصاحل الضرورية واحلاجية، 2يستطاع من النفع، ودفع ما يتوقع منه الضر جلميع األمة مجاعة وأفرادا

ضاعه ألحكام الشريعة وإخ والشرطة وحنو ذلك.. مع االعتدال فيه القضاءودرء املفاسد، بتأمني السبل ونصب 
تحقيق ذلك عرب سياسات معدة يف سنن وقوانني مضبوطة وفقا للشرع، ب ةات الدولسلطتقوم ف .3اإلسالمية
 أصالة. هي مهمة الربملانهذه األخرية ، و لعدل والنظام يف اجملتمعإلشاعة ا

املختلفة وإشاعة اآلداب والقيم بأنواعها م و إجراء املصاحل التكميلية والتحسينية، كنشر العل األمر الثالث:
، وتثقيف العقول، وترفيه النفوس باملنتزهات ومواضع اد مرافق لتيسري احلياة عليهموإجي .عظ الناساخللقية وو 

 االستجمام، واإلسعافات العدلية والصحية، وتيسري استخالص احلقوق... 

ت التقليدية املتمثلة يف األمن والعدالة، ولقد غدا من الضروري اليوم، أال تقصر الدولة نشاطها على اجملاال
ألن حاجات اجملتمع قد تعقدت وتشعبت إىل حد ال ميكن للنشاط الفردي أن يقوم هبا، ف  "أصبح لزاما على 
الدولة احلديثة أن تتوىل الشؤون التعليمية والصحة والثقافة، وأن تنفذ املشروعات االقتصادية حتقيقا للصاحل العام 

يف فجر اإلسالم وضحاه، تقوم بدعم هذه اجملاالت ماليا من غري أن اإلسالمية، قد كانت الدولة . و 4للجماعة"
أما اليوم، فاألمة بشكل مباشر،  تدخلها، إذ مل تربز احلاجة إىل 5تتدخل يف ضبطها وتنظيمها فضال عن ممارستها

 . بأشد احلاجة لذلك

يدان املتعلق بالسياسة اخلارجية والعالقات مع الدول املأما هذا فيما يتعلق بالشؤون الداخلية للمجتمع، 
فإن مسؤولية الربملان يف ذلك، وإن مل تكن له سلطة واسعة يف األخرى واهليئات واملنظمات الدولية وغريها... 

                                                           
 .36-27على طريق العودة، املرجع السابق، صينظر: البوطي،  1

حممد الطاهر بن عاشور، أصول النظام االجتماعي، الشركة التونسية للتوزيع، الدار اجلزائرية ينظر:  2
 .221، صم1979للكتاب، 

 .222ينظر: املرجع نفسه، ص 3

 .133عبد الغين بسيوين، النظم السياسية، املرجع السابق، ص 4

التعليم، حيث كان اخللفاء يغدقون العطاء على العلماء واملتصدين للتعليم من غري أن يتدخلوا مثال ذلك  5
 يف شؤون التعليم وأموره التفصيلية.
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ل أال يكون متأثرا باألحداث اخلارجية، بجمال املعاهدات وفق الدستور اجلزائري احلايل، إال أن واجبه، على األقل، 
الدين بنشر اإلميان بعليه أن يكون مؤثرا فيها، خاصة على مستوى العقيدة اإلسالمية، فعليه أن يضطلع 

فقد اعترب وبيان حماسنه، وإزالة العوائق اليت تقف يف طريق وصوله إىل الناس... يه عن طريق الدعوة إل اإلسالمي
احلجة واجملادلة باليت هي هي  ،لكإىل ذ سبيلالو  .ثاين واجبات اإلمام جتاه أصول الدينالعلماء هذه املسألة 

إهنا مهمة حضارية لألمة اإلسالمية عموما على الربملانات يف الدول اإلسالمية مجيعا أن تعتين هبا عناية ، 1أحسن
جتنيد  ، من خالل2دعم جهود األمة يف القيام بالدعوة إىل دين اهلل تعاىل يف الداخل واخلارجأن تو خاصة، 
بواجبها، وتنسيق اجلهود حنو الغايات املادية واملعنوية لتقوم  ؛الفذة يف األمة وتزويدها باإلمكانات املختلفةالطاقات 
 املنشودة.

جيب أن ، ختلفة املندرجة حتت وظيفتهالواجبها يف تغطية اجملاالت امل ومنها الربملان، ،السلطة إن أداء
اليت  أال تضمر الغايات العليا هلذا الدين واألمة ينبغيواحلياة، و  تمثل تصوراته العامة للكونيعكس عقيدة اجملتمع و ي

 ، يف خضم االهتمام بتطوير أسباب املعاش.آمنت به ومحلت رسالته

هم  احلاضر وما يطرحه من  على الدولة أن حتمل هم  املستقبل القادم، وتعمل على صالحه أكثر من محلها
، بل تشمل مسؤوليتها كل األمة بامتدادها احلضاري والزمين؛ حلاضرافمسؤوليتها ال تتوقف عند اجليل  مشكالت،

ماضيا وحاضرا ومستقبال، ألن أي إضافة حتدث يف جيل من األجيال تعود باخلري والنفع على األجيال اليت تليه، 
يف من سن صلى اهلل عليه وسلم: " لذلك قال النيبو  األجيال القادمة، وأي خلل حيدث فيه، سيمتد وباله إىل

اإلسالم سنة حسنة، فله أجرها، وأجر من عمل هبا بعده، من غري أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن يف 
 .3"اإلسالم سنة سيئة، كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا من بعده، من غري أن ينقص من أوزارهم شيء

 والقيام هبا:من الواجبات اليت ينبغي العمل أما فيما يتعلق بدعم املذهب املالكي خاصة، ف

، دعم املذهب باألعمال العلمية اليت هتدف إىل تقريب املذهب املالكي وتيسريه للناس بيانا واستدالال -
األدلة الشرعية اليت بنيت عليها إبراز املذهب وشرحها و  الكتب املعتمدة يف العمل على حتقيق أمهاتوذلك ب

اجة حبحنن إمنا و  وهي مواضع خالف بني الفقهاء.يصرح هبا املؤلف  مل ، خاصة يف املواضع اليتاألحكام الفقهية

                                                           

 .197-195ينظر يف ذلك: اجلويين، الغياثي، املرجع السابق، ص  1

 .36-27ينظر: البوطي، على طريق العودة، املرجع السابق، ص  2

احلث على  :باب بن جرير عن أبيه، أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب شعب اإلميان،حديث رواه املنذر  3
 .الصدقة ولو بشق مترة، أو كلمة طيبة وأهنا حجاب من النار
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، ومقارنتها بباقي املذاهب األخرى. والبد من االلتزام إىل تتبعها ومعرفتها ومقارنتها بأصول املذهب املعتمدة
رة هذه باملنهج العلمي يف الدراسة والبحث حبيث يكون ترجيح اآلراء قائما على املوضوعية العلمية، لتكون مث

 األعمال إضافة جديدة إىل املذهب وتطويرا لالجتهاد فيه، ال تربيرا لآلراء السابقة وإن مل يسعفها الدليل.

نبذ روح التعصب البغيضة اليت تتناىف مع منهج العلماء الربانيني الذين ينشدون احلق أينما كان، فاإلمام -
ن ينافح عنه بالدليل واحلجة، وحياور أهل العلم يف القضايا رمحه اهلل تعاىل مل يكن متعصبا لرأيه، وإمنا كامالك 

االجتهادية، وتصور لنا رسائله إىل الليث رمحه اهلل مدى مساحته واعتداله يف جمادلته للمخالف... فالبد أن ينتهج 
 ح.اجملتهد والباحث يف الفقه منهج احلق، ويسلم للدليل الشرعي مىت ما ثبت عنده ومل يرد عليه معارض راج

 


