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 األخالق في السياسة
أن اإلنسان كائن أخالقي هذا ما أكده الرسول صلى هللا عليه وسلم حينما قال: ))كل مولود يولد  

األخالق النبيلة و على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه(( فالفطرة هي القيم األصيلة 
 القيمبالعبادية  هاأركانوقد ارتبطت هذه العقيدة والشريعة و  ،يانالتي ركزت عليها جميع األد

اْلُمْنكارِ الصالة }ف ،السلوكية اِء وا ِن اْلفاْحشا ى عا ةا تاْنها الا والصوم لعلكم ، [ 45{]العنكبوت: ِإنَّ الصَّ
وإذا ، وتزكيهم بها الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهمو  ،الحج ليشهدوا منافع لهمو  ،تتقون 

 .تكون قادرة على اإلصالحالنفس  صلحت
إدارة الحكم بما يحقق المصالح ويددرأ المفاسدد عدن الدبالد والعبداد فهدذه السياسدة جدز  السياسة تعني 

 :  هللا سبحانه وتعالى بقوله همنهج الحياة الذي بينو أساسي من الدين 
ا ُيْحِييُكمْ ) اُكْم ِلما عا ُسوِل ِإذاا دا ِللرَّ ِ وا  [ 24]األنفال:(اْستاِجيُبوا َلِلَّ

الدذين ف ،اصد والمعاني وليسدت باأللفداو والمبدانيبأن العبرة بالمق تقول: قاعدة أصولية وفي االسالم
جريمددة ال أخالةيددة مددن أنهددم حملددوا يرتكبددون )المقاومددة والممانعددة (  الجيدددة يحملددون هددذه الشددعارات

 :جل جالله شعارا جميال وفعلوا شيئا سيئا وهذا ما بينه القرآن الكريم لليهود حينما قال
ُبرا } ا ال تاْفعاُلونا  كا ا ال تاْفعاُلونا لما تاُقوُلونا ما ِ أان تاُقوُلوا ما ْقًتا ِعندا َّللاَّ  [ 2{ ]الصف: ما

 [. 4:{ ]القلم ٍق عاِظيمٍ واِإنَّكا لاعالاى ُخلُ } من هنا نجد أن هللا سبحانه وتعالى يصف رسوله الحبيب :
التددي تبنتهددا الصددهاينة و متددأةرة بالسياسددات أليخالةيددة ، المسددألة الميكيافليددة السياسددات البرةيددة  تبندت

ال يمكدن أن تبدرر البايدة الوسديلة يجدب أن إذ فدي اإلسدالم  بعكس مدا ،وهي أن الباية تبرر الوسيلة
 .تكون الوسيلة مشروعة كما يجب أن تكون الباية مشروعة

يكوندوا ملتدزمين فدي اإلسدالم حقدا وحقيقدة وأن يقددموا األخدالق قبدل العمددل وأن أن ين اإلسدالمي علدى
 اعدر  ،الرئاسدة ليسدت يايدة إنمدا هدي وسديلة للدمدة الشدعبف، ينفدذوايكونوا قدوة قبدل أن يعملدوا أو 

لاوْوال أاْن َابَّْتناوا: }جدل جاللدههللا  كيف أخدم ديندي وأخددم شدعبي، يقدول بها وْد ِكوْد ا تاوْركاُن ِإلاوْيِهْم وا كا لاقا
لاْيناا ناِصيًرا اِ  َُمَّ ال تاِجُد لاكا عا ِضْعفا اْلماما يااِة وا ْيًئا قاِليال ِإًذا ألاذاْقنااكا ِضْعفا اْلحا -74{ ]اإلسدرا  :شا

بأنده إذا  لم لى هللا عليده وسدالذين يتبنون الفكر اإلسالمي وحتى رسول هللا صد ترشد[ هذه اآلية 75
ال تسدددتعملوا و  أنددتم تتبندددون الفكددر اإلسدددالمي البددد أن تتبندددون الحددق والحقيقدددة وال تركنددوا إلدددى ال لمددة

 .الوسائل يير المشروعة
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بالشفافية والقيم األخالةية، وأن لتيارات اإلسالمية بأن تلتزم تماما باإلسالم، وأن تلتزم يجب على ا
، وتلتزم الدنيوية سننالهللا سبحانه وتعالى التي انتصر بها هؤال  البرةيون تأخذ كذلك بسنن 
فيها األمة  التي تميزلاصة بالمسلمين السنن اللاصة بأمور اآلخرة، السنن والباألمور الدينية، 

 اإلسالمية عن يير اإلسالمية،..
االبعاد  حكم بمعادلة ةالةية : السياسة ت  يقول  أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة نصر عارف

، وفي العادة يحدث توازن بين هذه األبعاد الثالةة ولكن القوى واألخالق والقانون  وهي المصالح 
الفاعلة في العالم هي التي تحدد األوزان النسبية لهذه األبعاد ففي بعض األوقات تعلو المصالح 

 .على األخالق ومن ةم يتم النزول باألخالق والقانون درجة دنيا كما يحدث في فلسطين
األبعاد القانونية على المصالح وعلى األخالق ونبدأ نتكلم على قوانين وفي بعض األوقات تعلو 

األمم المتحدة والقانون الدولي اإلنساني وإلى آخره أو تدخالت األمم المتحدة ولكن األخالق ليست 
 مفصولة دائما ولكنها تستلدم حيثما يراد لها أن تستلدم.

خلد  بدين شديئين بدين القدانون هندا   ،الفصل بين السياسة واألخدالقإذا تم   ابةتحول العالم إلى يي
   كتعبير عن األخالق أو كممارسة أخالةية راةية ومقننة وةين األخالق كبعد إنساني

، ولكدن األخدالق ال (القانون يطبق داخل حدود الدولدة)اإلسالم هو الذي علم العالم إقليمية القانون 
القددانون الدددولي اإلنسدداني يعطددي ، فبعددد إنسدداني  ذاتلدددول وإنمددا األخددالق تنحصددر داخددل حدددود ا

لتدددددخل إذا مددددا شددددعروا أن هنددددا  ممارسددددة االحددددق للمن مددددات الدوليددددة وللدددددول فددددرادى أو جماعددددات 
 .سياسية في دولة معينة أو ممارسة عسكرية تهدد السلم واألمن الدوليين 

لح المصابأمرين أساسيين: األمر األول هو  الفكر البرةياألخالق لدى السلطات أو ارتبطت 
االلتزام باألخالق أما في اإلسالم ف. تطبق األخالق حينما يريدونها و  وهي مقدمة عن األخالق

لاى يعني التزام بالمبدأ سوا  كان لي أو لبيري كما يقول رب العالمين اُن قاْوٍم عا نائا نَُّكْم شا }واالا ياْجِرما
ُب ِللتَّْقواى{ [ بل إن هللا سبحانه وتعالى عاتب الرسول  8] المائدة :  أاالَّ تاْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهوا أاْقرا

قال: جل جالله  فاهللصلى هللا عليه وسلم حينما خاصم يهوديا صحابي وكان الحق مع اليهودي 
ق ِ } ْلناا ِإلاْيكا اْلِكتاابا ِباْلحا ِصيًما ِإنَّا أانزا اِئِنينا خا ُ ۚ واالا تاُكن لِ ْلخا ا أارااكا َّللاَّ  ِلتاْحُكما باْينا النَّاِس ِبما

 القانون العدل .حتى في المستوى اإلنساني هو التزام اإلنسان بهذا يعم األخالق ف[ 105{]النسا :
  .أو ضدنا ناكون مع األخالق إذا كانت معيجب أن ن
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فحينئدذ الددفا   كيقاتلدالعددو فدذذا كدان   ،الحدرب وفدي وقدت السدلمفدي وقدت بداألخالق اإلسدالم لتزم ي
فالددفا  عدن الدنفس واجدب إنسداني، ))مدن  أو الشدريعة  الحدق ال يعتبدر ملالفدة للقدانون و عن النفس 

االيتصداب جاندب ييدر  مدثالا  عامدل بدنفس المعاملدة،والتقتدل دون مالده أو دون نفسده فهدو شدهيد((، 
   .مل بقيم يير أخالةيةعفاإلسالم ال يقتل بالتعذيب، يال و سلم، ال يجوز للم إنساني

 يحتاج صاحب القضية األخالةية أن يثلن في األرض، هللا عز وجل أيضا قال:
تَّى ُيْثِخنا ِفي األاْرضِ } انا ِلناِبيٍ  أان ياُكونا لاُه أاْسراى حا ا كا يثيرون فمقاتله الذين  [، 67{ ]األنفال: ما

فقتل مجرم ، مجرمي الحربوهم يلرج عن دائرة الدفا  عن النفس، ال  االستقرارالفتن ويزعزعون 
هللا سبحانه وتعالى ذكر قبل هذه اآلية مجموعة من اآليات كيف هؤال  أنهم ال  ،الحرب جائز

هؤال  عذبوا الرسول صلى هللا  .القتل العمل بالمثل يستحقون فينقضون العهود، و ، عهدايعرفون 
، هذا ال يلرج عن دائرة حينما يعاملون بالمثلفالصحابة من ديارهم وأرضهم عليه وسلم وأخرجوه و 

 .حتى بعد األسر األخالق أبدا، وإنما يدخل ضمن المعاملة بالمثل أو معاةبة مجرمي الحرب
، العمل العام أو العمل السياسي هو عمل أخالقي ألنه للدمة مصالح الناسو ، الدين كله أخالق

  الدين ، حق النفس، وحقلمصالح اإلنسانجز  من المن ومة األخالةية التي اقترحها الفقها   وهى
  الدين أكبر أعداالن  وحق الملك، هذه الحقوق اللمسة هي مصالح ضرورية ،وحق النسل

 ، االستبداد، وأخالق الدين أكبر أعدا  االستبداد
رًّا ياراهُ } الا ذارٍَّة شا ْل ِمْثقا ْن ياْعما ما ْيًرا ياراُه، وا الا ذارٍَّة خا ْن ياْعماْل ِمْثقا  [ 8-7{]الزلزلة: فاما

 :أخالق السياسة وسياسة األخالق
القضية األخالةية في اإلسالم ليست هي قضية الضعف، إنما هي قضية العدل، قضية الرحمة، 

 ال يقدر على شي . عاجز المسكين اإلنسان الم لوم اصبح والرحمة نفسها هي مع القوة، وإال 
ًة ِلْلعاالاِمينا بعض علما  المسلمين لما قال } ْحما ْلنااكا ِإالَّ را ا أاْرسا ما  [ 107{ ]األنبيا : وا

ون هذه األمدة قويدة، ألن الرحمدة تدأتي مدن القدوي، أمدا إذا كاندت األمدة مستضدعفة يجب أن تك قالوا
األخددالق فددي اإلسددالم قددوة، ولكددن قددوة بعدددل، قددوة بذنصددا ، قددوة فمددن هنددا  ،فكيددف يكددون لهددا رحمددة

بكرامدددة، كمدددا قدددال سددديدنا أبدددو بكدددر، الشدددريف أي القدددوي، ضدددعيف عنددددي حتدددى آخدددذ منددده الحدددق، 
  .له الحقوالضعيف عندي قوي حتى آخذ 

 20/12/2022اعداد محمد اللكود  
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