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أن اُألمة ال متـلك حق عـزله، وبالتايل فإن    
ممثليها ال ميلكون حق عزله، وال يعزل إال إذا    
خالف الشـرع خمالفة تسـتوجب عزلـه،     

 .والذي يقرر ذلك إمنا هو حمكمة املظامل
 

والنظـام اجلمـهـوري سـواء أكان     
رئاسـياً، أم برملانياً فإن الرئاسـة فيه حمددة         

 .بزمن معني ال تتعداه
 

بينما نظام اخلـالفة ال حيدد فيه للخليفة       
زمن معني، وإمنا حتديده بتنفيذ الشرع، فما دام         
اخلليفة قائماً بالشرع، مطبقاً على الناس يف         
حكمه أحكام اإلسالم، املأخوذة من كتاب اهللا        
وسنة رسوله فإنه يبقى خليفة، مهما طالت مدة         

ومىت أخلّ بالشرع، وابتعد عن تطبيق       .  خالفته
أحكام اإلسالم انتهت مدة حكمه ولو كانت        

 . يوماً أو شهراً، وجيب أن يعزل

ومن كل ما تقـدم يتبني االختالف الكبري       
بني نظام اخلـالفة، والنظـام اجلمـهـوري،      
وبني رئيس اجلمهورية يف النظـام اجلمهوري       

 .واخلليفة يف النظام اإلسالمي
 

وعلى ذلك فال جيوز مطلقاً أن يقال إن          
: نظام اإلسالم نظام مجهوري، أو أن يقال         

اجلمهورية اإلسالمية، لوجود التناقض الكبري بني      
النظـامني يف األساس الذي يقوم عليه كل         
منهما، ولوجود اخلالف بينهما يف الشكل         

 .والتفاصيل
 

 )٢٠/٢٢(كتاب نظام احلكم يف اإلسالم صفحة : املصدر

 

 



شكل الحكم في اإلسالم 
 ليس جمهوريًا

 
إن نظام احلكم يف اإلسالم ليس هو نظاماً        

فالنظام اجلمهوري يقوم يف أساسه على      .  مجهورياً
النظام الدميقراطي، الذي تكون السيادة فيه         
للشعب، فالشعب فيه هو الذي ميلك حق احلكم        
وحق التشريع، فيملك حق اإلتيان باحلاكم، وحق       
عزله، وميلك حق تشريع الدستور والقوانني،        

 .وحق إلغائهما وتبديلهما وتعديلهما
 

بينما يقـوم نظام احلكم اإلسالمي يف       
أساسه على العقيدة اإلسالمية، وعلى األحكام       

والسيادة فيه للشرع ال لُألمة، وال       .  الشرعية
متلك اُألمة فيه وال اخلليفة حق التشريع،          
فاملشرع هو اهللا سبحانه، وإمنا ميلك اخلليفة أن         
يتبىن أحكاماً للدستور والقانون من كتاب اهللا        

كما ال متلك اُألمة فيه حق عزل        .  وسنة رسوله 

اخلليفة، والذي يعزله هو الشرع، لكن اُألمة         
متلك حق تنصيبه، ألن اإلسالم قد جعل           
السلطان واحلكم هلا، فتنيب عنها فيه من ختتاره        

 .وتبايعه
 

والنظام اجلمهوري يف شكله الرئاسي يتوىل      
صالحية رئيس الدولة،    فيه رئيس اجلمهورية     

وصالحية رئيس الوزراء، وال يكون معه رئيس 
وإمنا يكون معه وزراء، مثل رئيس الواليات  وزراء،

ويف شكله الربملاين يكون فيه      .  املتحدة األمريكية 
رئيس للجمهورية، ورئيس للوزراء، وتكون        
صالحية احلكم فيه لس الوزراء، ال لرئيس         

 .اجلمهورية، مثل مجهورية أملانيا
 

أما نظام اخلـالفة فال يوجد فيه وزراء، وال        
، هلم  )الدميقراطي(جملس وزراء مع اخلليفة باملعىن      

اختصاصات وصالحيات، وإمنا فيه معاونون وهم      

وزراء يعينهم اخلليفة ليعاونوه يف حتمل أعباء         
وهم وزراء  .  اخلـالفة، والقيام مبسؤولياا   

تفويض ووزراء تنفيذ، وحني يترأسهم اخلليفة       
يترأسهم بوصفه رئيساً للدولة، ال بوصفه رئيساً        
للوزراء، أو رئيساً هليئة تنفيذية، ألنه ال يوجد         
معه جملس للوزراء له صالحيات، فالصالحيات       
كلها للخليفة، واملعاونون إمنا هم معاونون له يف         

 .تنفيذ صالحياته
 

هذا فضالً عن أنّ النظام اجلمهوري بشكليه       
الرئاسي والربملاين يكون فيه رئيس اجلمهورية        
مسؤوالً أمام الشعب، وأمام ممثليه، وميلك فيه        
الشعب وممثلوه حق عزله، ألن السيادة فيه         

 .للشعب
وهـذا خبـالف إمارة املـؤمنني، فـإن     
أمري املـؤمنني، وإن كان مسؤوالً أمام اُألمـة،   
وأمام ممثليها، وحياسب من اُألمة ومن ممثليها، إال 


