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يكـن  إحداث شيء لم  االول: أصلين ىتدور عل والتي) رغَي( اشتقاق من ماده لغةالتغير  :التغيير

التعريفات، الجرجاني، باب التـاء، مـادة    ( انتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرى والثاني .قبلَه
  ).لسان العرب، ابن منظور، حرف الراء، مادة غير( و )التغير –التغيير 

  ).تغيير(، او من خالل االضافه)تغير( اصطالحا فهو تحول بدون اضافه  أما
كليه تضبط حركه الوجـود الشـامل    إلهيهاالسالمى ان التغير هو سنه  المعرفةوقد اعتبر منهج 

  :للطبيعة المسخرة واإلنسان المستخلف
وينَزُل  خالِله فَتَرى الْودقَ يخْرج من ثُم يجعلُه ركَاما ثُم يَؤلِّفُ بينَه لَم تَر َأن اللَّه يزجِي سحاباَأ( 
نم درب نا ميهاٍل فجِب نم اءمالس بِه يبصفَي شَاءي نم شَاءي نم نع رِفُهصيو( ..  
)نم لَالَةس نم انخَلَقْنَا الِْإنْس لَقَدخَلَقْنَا النُّطْفَةَ و ارٍ مكين ثُمي قَرنُطْفَةً ف لْنَاهعج ينٍ ثُملَقَةً فَخَلَقْنَا  طع

اللَّه َأحسـن   فَتَباركۚ خَلْقًا آخَر  فَكَسونَا الْعظَام لَحما ثُم َأنْشَْأنَاه الْعلَقَةَ مضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ عظَاما
 ينالْخَاِلق(.  

)هِما بَِأنْفُسوا مرغَيتَّى يمٍ حا بِقَوم رغَيلَا ي اللَّه 11: الرعد[ )ِإن.[  



ـ  ( وا مـرغَيتَّى يمٍ حلَى قَوا عهمةً َأنْعمعا نرغَيم كي لَم اللَّه بَِأن ذَِلك ـهِم53: األنفـال [ )ا بَِأنْفُس.[  
يحدد لنا شرط الوجود ، هو الذى  أنواعغير ان التغير كقانون نوعى يضبط حركه نوع معين من 

) تغيـر (  المسخرةالطبيعه  فيشكل تحول بدون اضافه  يأخذ، فهو قانون كلى فيهك التغير فعالية
( المستخلف اإلنسانخالل االضافه عند  شكل تحول من يأخذكما  .والثانية األولى اآليتينكما فى 

  . األخيرتين اآليتينكما فى  ) تغيير
 المتجـددة لمشاكله  اإلنسانحل  فييتمثل  تكوينياالسالمى شكل  المعرفةمنهج  فيالتغيير  ويأخذ

السابق  التكوينييحدد الشكل  تكليفيوشكل  .، الحل ، العمل المشكلة هيخطوات  ثالثةمن خالل 
حيث يحدد نـوع   فاعليته،فيكون بمثابة ضمان موضوعي مطلق الستمرار  ،يلغيهال فيكمله ولكن 

العمل  بحلولها، وأسلو، وطرق العلم بها ونمط الفكر الذي يصوغ اإلنسانالمشاكل التي يواجهها 
  .الالزم لحلها

بتحقـق  ) األثـر (، اى تحقـق المسـبب    السـببية قائم على  إلهيهوالتغيير كسنه : انماط التغيير
يمكـن  هيـه  لالتغيير االسنه  فان  ذاهوبناءا على ) .  العلة(، وتخلفه بتخلف السبب )العلة(لسببا

يمكـن   اى ال( حتميتهـا  إلغـاء ال يمكن  ولكن ، )وعللها ابأسبابهبعدم االلتزام ( افاعليتهتعويق 
االول  هـو   ، وبناءا على هذا فان للتغيير نمطين ، النمط) وأثارهاالغاءعالقه التالزم بين عللها 

تعبيـر عـن    ألنـه ، االسالمىالتغيير فى منهج  )األصل(، وهو نمط التغيير االساسى  اإلصالح
سنة إلهية تضبط العالقة بين النـاس  كالمشاركة ، كما انه تعبير عن  إلهيهاضطراد التغيير كسنه 

القرار الذي يرى  تبادل العلم بمشكلة مشتركة ثم تبادل المعرفة بحلولها المحتملة ثم تعين مضمونها
 ايجابيـه  بمصـطلحات   هـا وقـد عبـر القـران عن    ، كل مشارك انه الحل الصحيح للمشكلة

آل : 13()إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا نعمه اهللا عليكم  اواذكرو(فيالتألك
ـ ( و المواالة)المائدة: 2)(وتعاونوا على البر والتقوى ( والتعاون) عمران ؤمنين والمؤمنـات  الم

) الفـرع ( الثانوي، وهو نمط التغيير  الثورةهو  الثانيوالنمط .  )التوبة: 7)(بعضهم أولياء بعض
والنـه   .إلهيهكمحصله لمحاوله تعويق فاعليه سنه التغيير  يجئ ألنهمنهج التغيير االسالمى،  في

 عقبـه أمـام   فهـو  ، إلهيـه كسـنه   المشاركة فاعليه تعطل تعبير عن الصراع الذى يوجد عند
ئه ، وقد عبر عنه القران  فى كثير إلغا تهوغاي المتجددةمن خالل حل المشاكل  التطوراالجتماعى

إنما يريد الشـيطان أن يوقـع بيـنكم العـداوة     ( من المواضع بمصطلحات سالبه منها البغضاء
  .)دةالمائ: 2( )والعدوان اإلثموال تعاونوا على (والعدوان )المائدة: 91)(والبغضاء

 إال أريدان (فى القران الكريم كما فى قوله تعالى  اإلصالحمصطلح  إلىوردت االشاره  :اإلصالح
هو التغيير  مـن خـالل نظـام     لإلصالحوالمفهوم االسالمى ). 88:هود)(ما استطعت اإلصالح

 نونيقايتم من خالل نظام   سلمى جزئي تدريجيتتوافر  فيه امكانيه التغيير ، فهو تغيير  قانوني
فيه جاءت من خالل بيعـه    السلطة( والتكوينية)اسالمى قانونينظام (التكليفيه  الشرعيةتتوافر له 

لها حق تعيينهـا   الجماعة، وهى نائب ووكيل عن إجبارباعتبارها عقد اختيار لم يدخله  صحيحة
   .السلطةمراقبه  أشكالشكل من  ، فهو)ومراقبتها وعزلها

كنمط التغيير قوله صـلى اهللا عليـه    وأولويته السلمييير التدريجى  اى التغ اإلصالح أدلهومن  
يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه  من رأى منكم منكراً فليغيره بيده إن استطاع، فإن لم (وسلم 

  ).78صحيح مسلم رقم ( )شيء وذلك أضعف اإليمان، ليس بعد ذلك من اإليمان
اهللا  رضي(التقويم الذى عبر عنه ابوبكر الصديق  أهمهاه عد أشكالكنمط للتغيير  اإلصالح ويأخذ
. )فقومـوني  إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسـأت (بقوله ) عنه



 نقديموقف  إلىالرفض المطلق والقبول المطلق  موقفيوالتقويم يعبر عن موقف يتجاوز كل من 
لتقويمها اى بهدف الكشف  للسلطة،  فهو نقد لخطأااخذ  وقبول الصواب، ورد ورفض  قائم على

  . اعن أداء دورهها أوجه قصور عن
لمن يا رسول اهللا : قيل  النصيحة،لدين )(صلى اهللا عليه وسلم(النصح لقوله  اإلصالح أشكالومن  
م الباقالني بعدما ذكر فسق اإلما يقول)  المسلمين وعامتهم هللا ولكتابه ولرسوله ، وألئمة: ؟ قال !

مما يدعو إليه مـن معاصـي    بل يجب و عظه و تخويفه ، و ترك طاعته في شيء ...و ظلمه 
  .)186التمهيــــــــــــــــــــــــــــد )(اهللا

كما فى  فى القران الكريم اى القلب   اللغوي اهمعنب الثورةمصطلح  إلىوردت االشاره  : الثورة
ب الذى يغيرهـا فيجعـل   تقلبها بالحرث القل اى ال) (71:البقرة)(األرضال ذلول تثير (قوله تعالى

اى ) (9:الروم)(وعمروها األرض واثأرواكانوا اشد منهم قوه (قوله تعالى في، وكما )عاليها سافلها
ال  قـانوني نظـام   إطارخارج فهو  التغيير  للثورة  المفهوم االسالمى أما .)قلبوها وبلغوا عمقها

ال تتـوافر لـه    قـانوني نظام  إطار يتم خارج وكلى فجائيفهو تغيير  .تتوافر فيه امكانيه التغيير
التـاريخ   فـي  الثـورة ، ورغم استخدام بعض المتقدمين لمصطلح التكليفيه والتكوينيه  الشرعية

الحاق بثوره عبد اهللا بن الزبير بمكه لنصرتها  إلىعندما دعا اصحابه  األزرقاالسالمى كقول ابن 
 )خرجوا بنا نات البيت ونلق هذا الرجـل وهذا قد من قد ثار بمكه فا(والدفاع عن بيت اهللا الحرام

انه قد عبـر   إال )17-11،ص  1997التغيير، كتاب العربى،  وضرورة اإلسالممحمد عماره ،(
  .كخلع السلطان الجائر أخرىبمصطلحات  الثورةعن 

التقـويم  ( اإلصـالح يتفقون علـى وجـوب    فهمالسنة  أهل أما: السنة أهلعند  وأنماطهالتغيير 
انتفـاء   كنمط للتغيير فى حالـه  الثورةمط اساسى للتغير، كما اتفقوا على وجوب كن...) والنصح
على  الدالةلورود النصوص  )له إنكارهاوعدم التزامه بالشرع مع  مككفر الحاك( التكليفيه الشرعية

فبايعناه فقال فيما أخذعلينا  عبادة بن الصامت قال دعانا النبي صلى اهللا عليه وسلمذلك  ومنها عن 
ويسرنا وأثرة علينا وأن ال ننـازع   ن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرناأ

، )6647صحيح البخـاري رقـم    )(اهللا فيه برهان األمر أهله إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم من
ـ  التـي  كالبيعة( التكوينية الشرعيةحاله انتفاء  فيكنمط للتغيير  الثورةولكنهم اختلفوا فى  دخلها ي

  :مذهبين  إلى) الظالم او الفاسق اإلماماو  إجبار

ويسـتدل  ،  على الحاكم الظالم اوالفاسق الثورة جوازاليرى عدم  :) عدم الجواز( المذهب االول
: ﴿النساء)كُم منْ الَّذين آمنُوا َأطيعوا اللَّه وَأطيعوا الرسوَل وُأوِلي الَْأمرِ يا َأيها(بادله منها قوله تعالى

أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد  إنه يستعمل عليكم(صلى اهللا عليه وسلم ومنها قوله . ﴾٥٩
ال ما صلوا  (قالوا يا رسول اهللا أال نقاتلهم قال  ، )برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع 

  ).4907صحيح مسلم رقم ( )
مجموع )( والجماعة األئمة أصل من أصول أهل السنةوالصبر على جور  (ابن تيمية  اإلماميقول 

 ال و يرون الدعاء ألئمة المسـلمين بالصـالح و أن   (األشعري ويقول االمام . ) 28 ،الفتـاوى  
   . )323 مقاالت اإلسالميين )( يخرجوا عليهم بالسيف

الحاكم الظالم  ترجيحا للمفسده المترتبه على خلع و هذا المذهب مبنى على  سد الذرائع ، اى المنع
  . من خلعه  المتحققة المصلحةالفتنه والفوضى التى  قد تلزم من خلعه، على  في  والمتمثلة، 



ألن في الخروج الدعاء له بالتوبة ، وال يجوز الخروج عليه  إذا فسق اإلمام يجب (البزدوي  يقول
 )  190أصـــول الـــدين   )(المالعـــ الفـــتن و الفســـاد فـــي    إثـــارة

ما يترتب على ذلـك مـن    وتحريم الخروج عليهقال العلماء وسبب عدم انعزاله،  (النووي  يقول
شـرح  ( ) أكثر منها فـي بقائـه   الفتن وإراقة الدماء ، وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله

ــحيح ــلم  صــــــــــ   )31[ 229\12مســــــــــ
 ل بادله منهاويستد على الحاكم الظالم او الفاسق ، الثورة يرى جواز  ) :الجواز(المذهب الثانى 

الْمنْكَرِ وُأولَِٰئك هم  يدعون ِإلَى الْخَيرِ ويْأمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ ولْتَكُن منْكُم ُأمةٌ ( تعالىقوله 
 ونحفْلما من نبي بعثه اهللا قبلـي إال  (ومنها قوله صلى اهللا عليه وسلم   .﴾١٠٤: عمران ﴿آل)الْم

يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعـدهم   ه من أمته حواريون ، وأصحابكان ل
ويفعلون ماال يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهـو مـؤمن ، ومـن     خلوف ، يقولون ماال يفعلون ،

ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من اإليمـان حبـة    جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ،
 )وهذا يدل على جهاد األمراء باليـد   (: رجب معلق على هذا الحديث  ل ابنقا]. 39[ )خردل 

]40].  
قال في مجلـس وحولـه المهـاجرون     اهللا عنه انه رضي عمر بن الخطاب عن روى  منها ماو

فسكتوا فقال ذلك مـرتين ، أو  ) أرأيتم لو ترخصت في بعض األمور ما كنتم فاعلين  (واألنصار
كان يسوي   " ومنه الحديث   : القدح  (  )لو فعلت ذلك قومناك تقويم القدح  ( عدثالثا ، فقال بشر بن س

، فقـال   ) ب  ) 4/20 ( النهايـة    . أي مثل السهم أو سطر الكتابـة   " الصفوف حتى يدعها مثل القدح 
 100/ 2العقد الفريـد  .  687/  5كنز العمال لعالء الدين بن الهندي  ( )أنتم إذن أنتم إذن ( عمر

ــغير   ــامع الصـــ ــرح الجـــ ــدير شـــ ــيض القـــ   ) 416/  2(  2181فـــ
مشهوراً في قتال الظلمـة  ) اإلمام أبي حنيفة أي( وكان مذهبه رحمه اهللا  يقول اإلمام الجصاص 

  ). 61أحكام القرآن للجصاص  ()وأئمة الجور
األول ، أو  إنما يقاتل مع اإلمام العدل ، سواء كان (المالكية  أقوال علماءمن  و ذكر ابن العربي 
لم يكونا عدلين ، فأمسك عنهما إال أن تـراد بنفسـك ، أو مالـك ، أو ظلـم      الخارج عليه ، فإن

  )أحكــــــام القــــــرآن ()ذلــــــك  المســــــلمين فــــــادفع
 

من دعا مـنهم إلـى    (يعلى في ذيل طبقات الحنابلة عن اإلمام أحمد في رواية  وقد ذكر أبن أبي
  .)طبقـات الحنابلـة   )(تم علـى خلعـه فـافعلوا    تجيبوه وال كرامــة ، وإن قـدر  بدعة فال

الجوزي  علماء الحنابلة الذين ذهبوا إلى القول بخلع الجائر ، ابن رزين ، وابن عقيل ، وابن ومن
  .)311 \ 10اإلنصاف للمرداوي (

الصحابة،  وهذا قول علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه وكل من معه من (ابن حزم  اإلمام ويقول
 .... من الصحابة منين عائشة رضي اهللا عنها، وطلحة، والزبير، وكل من كان معهموقول أم المؤ

الفقهاء كأبي حنيفة، والحسن بن حي، وشريك، ومالـك، والشـافعي،    وهو الذي تدل عليه أقوال
كل من ذكرنا من قديم وحديث، إما ناطق بذلك في فتواه وإما فاعل لذلك  فإن. وداود، وأصحابهم

  .)كار ما رأوه منكراًإن بسل سيفه في

لسد الذرائع وفتحها  قاعدةفى المذهبين مبنى على  اإليجابالحكم بالمنع او  ومن الواضح ان �� 
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فالمذهب االول كما ذكرنا قال بالمنع سدا للذرائع ، اى ترجيحا للمفسده المترتبه على  ، ) 449ص

فتحا للذرائع ،  باإليجابمن خلعه، وقال المذهب الثانى  المتحققة المصلحةخلع الحاكم الظالم على 
وبناء . قد تلزم  من خلعه التي المفسدةلع الحاكم الظالم على من خ المتحققة للمصلحةاى ترجيحا 

على الحاكم الظالم اوالفاسـق هـو اجتهـاد الن     الثورة إيجاب  سبق فان الحكم بمنع او على ما
من اصـول   أصل، و ليس  التبعيةسد الذرائع وفتحها، وهى احد مصادرالشريعه  قاعدةمصدره 

ويمكن الجمع بين  .االصليه الشريعةمصدرها مصادر  والتي فيها،  يباح الخالف ال والتي الدين،
 قد تلزم مـن  التي المفسدةيكون طبقا لرجحان  إنماالمذهبين بالقول بان الحكم بالمنع او االيجاب 

الحكم بالمنع على درجاته مـن   وبالتاليقد تتحقق من ذلك،  التيخلع الحاكم الظالم ، او المنفعه 
على درجاتـه مـن    باإليجابقد تلزم من ذلك، والحكم  التي لمفسدةاكراه او تحريم حسب درجه 

ــب    ــوب حس ــتحباب ووج ــه واس ــلحةاياح ــي المص ــك   الت ــن ذل ــق م ــد تتحق  . ق
ذهب الذى نرجحه ، والذي يجمع بين مضمون مذهبي أهل السنة ، هو تقسيم الحكم علـى  ، والم

مكان الجمع بـين جلـب   حكم أصلى هو االيجاب بدرجاته حسب درجه إ: خلع الحاكم الظالم إلى
دون المنع، بـااللتزام   المصلحة التي قد تتحقق من خلعه ،ودرء  المفسدة التي قد تلزم من ذلك 

لها  وسعها إال نفسا اهللا يكلف ال﴿لتكليفيه والتكوينيه منها توافر القدرة لقوله تعالى ابجمله ضوابط 
لنفس ، واستخدام الوسائل السلمية فى ، و نبذ العنف إال دفاعا عن ا اكتسبت﴾ كسبت وعليها ما ما

﴿وقَاتلُواْ في سبِيِل اللّه الَّذين يقَاتلُونَكُم والَ تَعتَدواْ التعبير لدخول ذلك فى عموم النهى عن العدوان 
د لدخول ذلك فى عموم النهى عن اإلفسا ، وعدم اللجوء إلى التخريبِإن اللّه الَ يحب الْمعتَدينَ﴾ 

في األرض فسـادا أن يقتلـوا أو    يسعون و رسوله و يحاربون اهللا الذين جزاء إنما﴿في األرض
التفاق الفقهاء علـى ذلـك ،    اال للضرورة  ، وعدم االستعانة باالجنبى أيديهمَ﴾ طعقيصلّبوا أو تُ

ولمخالفته حكم ان الجهاد يكون فرض عين اذا دخل العدو ارض اإلسـالم ، وااللتـزام بوحـدة    
وحكم فرعى ... والَ تَفَرقُواْ﴾ ﴿واعتَصمواْ بِحبِل اللَّه جميعاًالصف والبعد عن التفرق لقوله تعالى

هو المنع بدرجاته حسب درجه استحالة الجمع بين جلب المصلحة التي قد تتحقق من خلعه ،ودرء  
  . المفسدة التي قد تلزم من ذلك 

  
  ا�&��"�8?< ا������ 

�,)ف إ�E اLM.�#ل H�2�<2�#K، �� آJ ز9#ن و9+#ن، H9 ا�اFG ا��#AB�C#)D EB�7 6C    ا@�?����9 9(,; ا�.<
�#فP.�Mر -ا#$+.�Mدي،ا�>�#�� :ا#U.GM2.8#�7،اMري،ا#P-ا� ...  EBإ� ،  HC#آ و ا��ى �JW2 9# ه

 J+K ف?Y.�MاA�#+Zد��،ا�>�#���: أ#U.GMا،A�7#2.8Mر��،أ#P-ي... ا��ن،   �($<B9 JW2� # �B  وا�B+� ان
A.وأد�          E�#B�% AB�Gا[رض ] و �B� 6,)^�Y.B<�� ت#-�#BUا ا�B�276 و+)B9 اB)9` H���#�bEو7) اa ا�% A�G

2C6 ا,��0Lا �� ا[رض و^�P.ا� H��ن] bAو��L) أن E�7 H2L ا�Dار0��,6 ا�Lو.  

L.�#ل AK 29# ه آ#HC، إ�E 9# وه�ا ا�.<��� E�7 d^��#K 6.� M ا�اK JK ،FG#�.)رج M#K :ا���رج ����ة��ل 
ا�.)رج ا�.� �Gره# ا@�?م،وه(# �B0/ ا�.G     H�BK dB��2#7)ة إ�Eه H+29 ، ا�E 9# �($<� أن �+ن ا�.(#دا 

 H9 H�7LاعLا�.)رج أ:  
Mأو :F��g.ا� E� ا�.)رج : A8ن در#�K E� اماى ا�.)رجd�@ة �� ا(��7 ا��#7�gا� �)�� إ�H9E اAh#KM ( ا�2

8ب إ�Eا�.-��6 او H9 ا�()ب  إ�E ا�+�اه���BZ EBب    ا@�dاما�.)رج ��K E#ن درA8  أA�#+Z،وH9 ...)ا�
     E�#B�%  AB�G (B)7 ABh#KMا HB9 �2Yا�}         #)ًB<َhَ #BGًً�ا َوِرْز+َB�َ AُB)ْ9ِ وَن�ُBYِ4.%َ ِب#B)َ7ْoَ�َْوا JِB�Yِ4)َ�اِت ا�B2َDَ HْB9َِو {

]J-)67: ا�[ , EBإ�  �Bا�+�اه     E�#B�% AB�G (B)7} ُ�oَB<ْ�َ         Fُ�ِ#B)َ9ََو �ٌB�$ِ6ٌ َآBDِْإ #B2َ,ِ��ِ JْBGُ �ِB<ِ�ْ2َ�َْوا �ِB2ْYَ�ْا HِB7َ vَLَ
�#�E , ]219: ا�$��ة[} ِ��(4#ِس% A�G و}    #B9َ اB2ُ�َ�ْ%َ EB4.hَ 6ْ ُ�َ+#َرى.ُLْ4َ�#َة َوَأUا ا�Kُ�َ�ْ%َ #�َ ا)ُ9ََ̀ Hَ��َ�# َأ�xَ,# ا�4ِ



�ِKِ#7َ #4َن َوَ�# 8ُُ(ً$# ِإ��ُُ�اَ%ُ�<ِ.َ>ْ%َ E4.hَ Jٍ�$ِ�َ 43: ا�(>#ء[} ي[ ,E�#�% A�G ()7 6��-.ا� Eا�} Hَ��َ�# َأ�xَ,# ا�4ِ
4��َ�َ *َُن9ََُ̀(ا ِإ2َ4L# ا2ْYَ�ُْ� َوا2َ�ْْ�ِ>ُ� َواUَLْoَ�ْ#ُب َواoَ�ْْزَ�#ُم ِرJِ2َ7َ Hْ9ِ |ٌ8ْ ا�4gْ�َ}#ِن 8ْ#�ََ.ِ(ُ$-ُ�ِْ̂ : ا�BC#2)ة [} ُ+6ْ ُ%

90[�} ، H9 عاع� ان ه�ا ا�(L6  أ.YK E,.Lا (G ةا�.)رج�#ة ا�($K ل  ).ص(ا���
  ا��B7#)ة  ��B  ا@�dBام B�K#ن  در�B�    AB8 و��B|   ا���7�Bg  ا��B7#)ة اى ا�.)رج ��B�${% EB   : ا�.)رج �E ا�.}$��

��7�gا�  H9وA.ل أد�G  d�d��ا ا[B�7 �B9)ة B�7)ة، و�B7وة      (  HK �27A)KM 7$( ا�Bوا وه(ّZ (G v9G إّن
E.9ا7 �7وة، وd.Lا E�7 6,%�K#+9 (أر�,A�� �W+% #ً�.� E�7 اا�B)9#ء، واa   2# �� أ�)�,H9` 6� ، 6 أن �^.�

م  �dوال ا�)�L# أهن H9 ، ��7 أن ��اق �� �$$� H9 �20-9 دم ، أو #9� v�Kأ E�7 �%o� M أن ���%
A�� ��-�7 ، و�(K A�� ��2�        �H9  6B+-� E.h ، �) أ�#م ا��L(# إM وهBوه �-�#BK #B)9G H�BKو ، #B))�K aا

ة HKM ا�0زي  -���h  5/282 ا[و��#ء() ���Hا �-#آ�2^Uا� �^�2/128(   

����� ا��� ! )��#ن ):ا%$�#��.<9 #,� A�h�2ا� *�  :وه
�*   : ا��*��ى ا%��(�دىB,� E�B�Mى اى اB�.7M#دى، ذ�vB ان B9(,; ا�2����B        ا��B�h�2 ا�2>..B<2ا� Bه

, )اM ا���H ا9(ا و�27ا ا�U#�-#ت(E�7 ا��J2  وا@�2#نE�7 6 ا�$��A ا�2���� E�7 ا�^�C#G J ا@�?�9
��#.�#Kو FGا . �#A� #�$� AL �#ن  %<��� ا�^+� �#E�7 �K %<��� ا�

           HB7 #B)ه ��(B-ان ا�  AB�h?9 /B0� #B)وه ، *7(Bا� ��{BU2K #BPى ا�.B<2ا ا��وG) 7$� ا�$�� H7 ه
م ا�)�H، وأن ا�)7ة ه(# ��>� د7ة آ^#ر أو  ا�)7* آM A�h�2 آ^�ض اذ� Eإ� ��G#K ة آ^�ضأن ا�)7

HC#آ �,6 29# هGاK H9 ر%�#ءM#K H�2�<2�� ة�#ف(�g9آ�H إ�E ا@�?م  ، JK د7P.�Mر  -ا#$+.B�Mا (
ة ا9 �B�7#2.8(��B2،      )  اY.�M?ف(ا�E>$)�#9 E ان �+نB7د EBه JBK ة ��>� ��د��، آ2# ان  ه�* ا�)7

��B ا�H�2�B<2     ا�K HB9 ءdB8 9>�6 �� ا�>��ة  ، ا�.� ه� J+� �U)ا� ���K vذ� Jود��  ، A7#28 �$7 6.% ى
7ا�L �� 9>()* ا�dB0ء ا[ول أن B$7 HBK �B��8) اa     ) ص(����ل  Kأ27#ل ا@�?م ، ��) أ��ج أ E�7

�$� ��#ل Z HK م 9#ت ا�2<��ةى اa و�L � A� v��Z M *(h (%-)ث ��.K 6+���� �K)ي ه�* EB�7  أو�#K
H���� �+6 أ28#L �Lإ �$�9>�6 �رب ا�+ J+� �U)ا� E�7 ط�.Z) (ا@�?م وا   ،AB(9 6B%ري أ#Y$أ��ج ا�

ل ). ا�d0ء ا[ول���� ��9ر K#�(�U آ�gط ���?م) ص(وإذا آ#�L ه�* ا�$�o9 6�<9 Jن آ � . 
��-% 2ن �#�/ هP9 ىا�.^+��  �(2}�ا�H2P.2 (ا�$)E7  ا���J ا��2L H9 6�<2 ا�.^+�� �و�,�ا ا�2>.

 A$Zا���Yرى ا�{�Mوا(         �B�+^.ا� �B2L EB)$% Bه  �K#B0ن ا�2BP9 AB� ان #B2دي ، آ#B,.8Mا )  H2BP.2ا�
 ).ا��hا�<�� F9 H�PG#).9  وا���?�L ا����2ا�.^+��  �(2}�

+���* ا�A�h�2 ه ا�2>.ى ا��E�2 ، اى A�h�9 اLM.�#  :ا��*��ى ا�,,� E7�^ى ا�ل 29# ه آ#HC ا�2>.
   AB.واد� HBB+29 Bه #BB9 EBإ� :    E�#BB�اB7) اBG  A7#{.BB�M#ل %�� A)BB<ان وا��Bا�� �BB���%)  6ْ.ُ�ْ{َ.َBB�ْا #BB9َ AَB�ّْاا��ُ%ّ#�َ

ْا�ْا َوَأِ��ُ�ا AB)9  ( )ص)وG#ل  (َوا2َ�ُْ%o� �9oK 6+%�96  إذا أ.�{.B�#9 )(  AB��7 �B^.9 (    ل#BG ج�B-ا� FBور�
  E�#B�%) BB�َ0ْ�َ�ِ AُBB4ا�� (ُB��ِ�ُ #BB9َ    َُ�ون+ُBBgْ%َ 6ْBB+ُ4��َ�َ 6ْ+ُ�ْB�َ7َ AُBB.َ2َ�ْLِ 46.ِBB�ُ�َِ�ُآ6ْ َوB�,{َ�ُ�ِ (ُBB��ِ�ُ HْB+ِ�ََ�ٍج َوBBhَ HْBB9ِ 6ْ+ُ�ْB�َ7َ Jَ (

�َ,# َ�َ,B9َ #B# َآَ>Bَ$ْ� َوB9َ #B,َ�ْ�َ7َ# اْآَ.َ>M           ْ�$َB ُ�َ+��ُ�(وا��G F#ل %�#�E]. 6: ا�C#2)ة[َB�ُْو #B4ِإ� #B<ًْ̂ Lَ AُB4ا��   M #B)َ4Kَر
%ُJْ2ِ-ْ%َ M4َ(# َوKَر #Lَoْ{َ�َْأْو َأ #)َ�<ِLَ ِإْن #Lَ�ُ%َ-B9َ #B)َ�ْ�2#    7ََ�ْ�َ(# ِإْ�ً�ا َآE�َ7َ Aُ.َ�ْ2َhَ #2َ ا�4ِ��Gَ Hْ9ِ Hَْ$ِ�َ(# َر4Kَ(# َوM َ�اِ�ْ

 AِKِ #)َ�َ �َGَ#�َ M[286:ا�$��ة[ ��Wآ HKل ا��)  A�ْGََو "    #,َ�B�ُْو #B4ِإ� #B<ًْ̂ Lَ A4ا�� ���+َ�ُ #�َ "    (Bhََأ �B4�+َ�ُ #B�َ َأْي
�#Aِ�ِ�ْYَKِ E�َ َوَرْأَ�.Kِ Aِ,6ْ َوِإAL#<َhْ ِإَ�ْ�ِ,6ْ َوَهِ�ِ* ِهَ� ا�(�Yَ�ِ#4 ا��4َ%َ A^{ْ�ُ Hْ9ِ ا�ق َ�#A.Gَ َوَهَْ�َ�ِ ��2َ# َآ#َن َأẐََْ� اِ�َ

 A�ْGَ ��ِ �Kَ#-َ4Uا� Aُ)ْ9ِ "    AB4ا�� AِBKِ 6ْ+ُ$B�ِ#-َ�ُ *ُُ̂Yْ%ُ 6ْ َأْو+ُ<ُ̂ Lَْل    " َوِإْن ُ%ْ$ُ)وا 9َ# ِ�� َأoَB�ََو /َB�َ#hَ َوِإْن َBَأْي ُه
Hْ9ِ A���ب ِإ�v�ِ2ْ�َ #2َKِ #4 ا��Yْ4g َدْ��v�ِ2ْ�َ #�َ #9َ #49oَ�َ A َدْ��َ�ُ #�َ Hْ+ِ�َ    AِBKِ �B4�+َ�ُ #�َ ا�َ,َ�َ #,َW�(ِhََو |ْ̂ َوْ�ََ�� ا�(4

َ�� ا�>Hْ9ِ ��َ��4 اْ�ِ �2َ#نَ�ْ  ).اْ�ِ Lَْ>#ن َوَآَ�اِهَ�� اْ�َ
�E�#B :  )ا�,4م( ! ��2 !� .01/+ ان .��ن% A�G #,.اد� H9 مِ       (وdْB7َ HْB9ِ vَB�ِِإن4 َذ vَKَ#B� َواْ�B9َ EB�َ7َ �ْ$ِB# َأَ

9رM17: ��2#ن)( ا( E�#�% A�Gو )vَ�َِوَ{ََ̂� ِإن4 ذ �َ$َ�َ Hْ2َ�َِر   َورى ()dْ7َ Hْ2ِ�َِم اُ[9ُgل )  43: ا���
��Wآ HKرَ          ( ا+ُBgْ2َ�ْر ا9ُoُB�ْا HْB2ِ�َ َأْي #B,َKِ E�َ#B�َ%َ AB4ا�� �َB9ََأ �B.ِ4ر ا�9ُoُB�ْا �ّBhَ Hْ2ِ�َ �)ِ�ْ�َ ��ْ$َ8ُ HKْ (��ة Gَ#َل َ�ِ

�#ل اْ�َ-2َِ�ْoَ�َْواJ�2ِ8َ ء#)َDََو J�dِ8َ ابَDَ #,َ�ْ�َ7َ �.ِ4ة ا�(َ�(  



�*  :ا�,��5ا��*��ى  ,�  E��Mى اوه� ��h�9 اW$L#ق H9 �7#28 ا��#7)ة ا�2>��2  ا���h�2وه ا�2>.
7ة(BBا� �BB7#28 #BB,.Lب ا�HBB9 �2�BB<2 آ#��BB أBBZ+#ل   .ا�.�BB آ�BBg6 وا�BB9]ا �BB��-% �BB2,9 #BB,� �BB7#20ا� *�BBه

�#فP.�Mر ا_ ا#$+.�Mا    EBم إ�#B+.hM#K ف?Y.B�Mا ��h�9 Eد%,# إ�#�G�2 و�#�U.GM#دي وا�>�#�� وا�
v��7,# وأد�� ذ� ��#��#K M ب�gا[69 وا� *�ا و�6 �,#�8وا H9 6+�#9 و�M.,6 :ه)9` H��G#ل %�#�b Eوا�

م �K(+6 وW�9 6,)�K#ق] G E�7 Mإ �U)6 ا�+���� H�(وآ6 �� ا��U).�8وا إن ا�#,� E.h �Z H9)لا#^L] :
ا و�B,� 6B#�8وا  (، �#��� d�9ت H�K 28#�7 ا�)7ة )72)9` H��و��B  ).ا�) H��8#B,2، و�B7#28 ا�.(   H�B+2ا�

   �BBدو� H�BB+% EBB.h �2.BB<%و H��8#BB,2�� ة�BB0,ر وا�#BBUL�� ة�BBU)ا� �BB.��$K H�BB+2.ا� �BB�h�9 أ(BB$% ة��BB<ا�
vل.ا@�?م �� ا�2)�(� و9# %�� ذ�#G �K#8 H7 أ��ج ا@9#م :aل ا�� (   H�)B� �Bg7 �+9 ص( 9+� ر�

H9 ��و�(�، E.h �L�U)� H9 أF$.�" : ��K ا�(#س �� 9(#ز�,6 و�� �ق 7+#ظ و09(� و�� ا�2ا�6 ��ل
  �BB)0ا� ABBو� �BBKر ��#BBر� …  *��#BBKر و#BBUL]ا HBB9 ?ًBB8ر H��$BB� م(BB�.�… .ل#BBG :  F2BB<ا� EBB�7 �L��#BB$%

    �B9]ا EB�7 �B<وا�� �<�2�#��وف وا�(,HB7 �B ا��B+)2     وا�}#�7 �� ا�(g#ط وا�+>J وا�(^�� �� ا�BK… ..
    �B)06 ا�B+ءآ6 و�#B)K6 وأB+86 وأزوا+<^Lأ A)9 ن�)2% #29 6+��7 �9(G إذا �L�)2.� �Lو�U)% أن E�7و "

7ة   ) %(��#ً2(، �#�$��� د��E�7 J أن 28#�7 ا�.H�+2 9>.��� )إ�(#د* �8) �Z E�7ط 9>�6((Bا� �B7#28 H7
9�,#) C#�7)�ً#(وإن آ#�L 9.-)ة .  

�*   ا�^��B7 وه ا�2>.ى  :ا%��(�دىا��*��ى B,� �B�h�2ا�   HB9و #B,.أد�   E�#B�% AB�G)    َنB)ُ9ِ�ْ2ُ�َْن ا#Bَآ #B9ََو
  ْBGَ ُروا�ِB)ْ�ُ�َِو Hِ��(ا ِ�� ا�,ُ4�َ̂ .َ�َ�ِ �ٌَ̂ Cِ#�َ 6ْ,ُ)ْ9ِ �ٍGَ�ْ�ِ �Jُآ Hْ9ِ �ََ̂ Lَ #�َُِ̂�وا َآ4�#ً� َ�َ�ْ )ْ�َ�ِ  4��َ�َ 6ْ,ِ�ْB�َا ِإB�ُ,6ْB  9َُ,6ْ ِإَذا َر8َُ

�ُروَنَ-ْ�َ)(�K  )122:ا�.
    

  

  

  

 �%?�م ا� �رة ��� ا���B وا�%��%A وا��@�

في لسان العرب  دوالظهور واالنتشار والقلب ، ور والوثوبالثورة لغة الهيجان  :تعريف الثورة 
وثار الدخان  ...وثبوثؤرا وثورانا  وثار إليه ثورا ...هاجثار الشيء ثورا وثورا وثورانا وتثور (
ثار يثور وثورانا إذا انتشر  (الطبري ويقول )  وسطع ظهرغيرهما يثور ثورا وثؤورا وثورانا و

القلب الـذي   تقلبها بالحرث اى ال) (71:البقرة)(ال ذلول تثير األرض( ويقول تعالى. ) في األفق
اى ) (9:الـروم )(األرض وعمروها واثأروا كانوا اشد منهم قوه(و، )يغيرها فيجعل عاليها سافلها

 ). قلبوها وبلغوا عمقها

 العالم  أطلقه أنشاع استعماله بعد  األصل فهو تعبير فلكي  Revolution  الالتيني لمصطلحا أما
تخضع لسيطرة  الوالتي لنجوم حول الشمس لالمنتظمة  على الحركة الدائرة كوبر تيكوس البولندي
 /مفهومهـا  /تعريفها :الثورة ،سكرانجابر ال  (  الحتميةمعنى المصطلح  تضمن وبالتالي ،اإلنسان

ــا ــده  ،نظرياتهــــــــــ ــدةجريــــــــــ  .)الجريــــــــــ



بهـا تحـل    حركة اجتماعيةهي ميرل الثورة   أما  الثورة اصطالحا فقد تعددت تعريفاتها ، بقول
محل أسطورة قديمة ، ويقول دن الثورة هي تغيير جماهيري سريع وعنيف  بعنف أسطورة جديدة

مود الثورة مجرد تغيير في بناء  يقول ، و ي إعادة بناء الدولةجورج سوبر بيتي الثورة هويقول ، 
بيتي هنتنجتون و نيومان الثـورة   ،ويقولشاتوبريان الثورة انقطاع في التاريخويقول الحكومة ، 
التغييـر   بأنهـا  لثورةا بالجمع بين ما هو مشترك في هذه التعريفات يمكن تعريف و...إبدال القيم

تغيير فجائي وكلى يتم خارج إطـار  فهي  ،ال تتوافر فيه امكانيه التغييرخارج إطار نظام قانوني 
الذي هو التغييـر  مـن     اإلصالح وهي  بهذا تختلف عن ،  نظام قانوني ال تتوافر له الشرعية

يتم من خـالل    خالل نظام قانوني تتوافر  فيه امكانيه التغيير ، فهو تغيير تدريجي جزئي سلمى
 .له الشرعيةنظام قانوني تتوافر 

أن :عامـه منهـا    ولكنها تشترك في نقـاط  تعددت تعريفات علماء االجتماع للثورة: اجتماععلم 
يحطم اسـتمرارية األحـوال    و. الكيان االجتماعي على ذو اثر كبيرتغيير مفاجئ سريع، الثورة 

نظـام  الثورة بأنها تبتغي إعـادة بنـاء وتنظـيم ال    مثال يصف هربرت بلومرحيث ، هالراهنة في
 تعني توقع فهي ، ويرى كارل مانهايم أن الثورة عمل قصدي. تنظيما وبناء جديدا االجتماعي كله

أفعال األفـراد   ردود فهي ، الكيان و التنظيم االجتماعي الراهن تحطم في وقصد إحداث  حدوث
ك بعد أن تنتظم في عمليـات السـلو   على األحوال غير المرضية في حياتهم االجتماعية ، ولكن

  .  الجمعي

كما اختلف علماء االجتماع في تحديد األسباب التي تؤدى إلى حدوث الثورات، حيث يرجح بعضهم  
، ويرجح بعضهم األسـباب االقتصـادية كالبطالـة أو     )هربرت ميلر وسروكن(األسباب الغريزية 
سباب ألويرجج آخرون ا ، )مريمان (أو االحتجاج على الضرائب)  كارل ماركس(الصراع الطبقي 
دوركـايم  (ممثله في طهور قيم وأفكار وعقائـد جديـدة،    والقيميه -االيديولوجيه–العقائدية والفكرية

تومـاس  ( جديدةقيادة  وأزعامة  ممثله في ظهور األسباب الكارزميه، كما يرجح بعضهم  )وبارك
 ، كما يرجح  آخرون األسباب الحضـارية ممثلـه فـي االحتكـاك     )وسبنسر هيغل كاراليل و

التغيرات التي  ممثله في )السكانية(الديموغرافيهالحضاري بين الشعوب، ويرجح آخرون االسياب 
  ) .كارلي (كالتناقص أو التزايد السريع في السكان  تطرأ على السكان

التي تميز مرحله ما قبل الثـورة  هناك بعض الظواهر االجتماعية كما يرى علماء االجتماع أن  
،  عليـه  التمـرد النظام وب خاللإلاازدياد نسبه  ومن أشكاله(االجتماعي االضطرابمنها انتشار 

ويبـدأ   ، تغييره وانتشار التشهير بنقائص النظام والتحريض على ، )...وارتفاع معدالت الجريمة
 و ،نحـو التغييـر   ثوري يوجه السلوك الجمعي -فكرى–إيديولوجيتبلور في هذه المرحلة أيضا 

انتقـال   :بد من بروز ظاهرتين في المرحلة التي تسبق الثـورة وهمـا  ذهب ادواردز إلى أنه الي
الثورة أو الـذهاب   الحلم بتحقيق أوسع أهداف(وتحول والء المثقفين، وتكون الخرافة االجتماعية 

ضعف وانهيار قوة السلطة  يصاحب هذه المرحلةو). بعيدا بها إلى حد التصور بتحقيق حياة مثالية
   ..السياسية الحاكمة



 منها تلقائيـة األولى :  أهمها مرحلتين متعددة،تمر بمراحل  أن الثورةما يرى علماء االجتماع ك
 تميز بالتنظيمتف المرحلة الثانيةأما  .وتكون فيها األهداف ذات طابع عام مجرد ،التنظيم تفتقر إلى

 .  اتو ظهور القياد األهدافالواضح و تبلور 

�9، داو�ن 9(,6 علماء االجتماع�.^� ���� آ$�� H9  و�K   أن E�7 رك#K ،�gز، آ��  ا��#C)وه�
رةWا� #,�hع ا�2-�ض �� �9اL H9 رة  ��,B# و��B ا��B�h�2 ا�.B<.+% �B/     . ا[و�E هBW�7.,#   ا��BZ

ع رJ8 دو��L H9 (C#ن ا��رةو�� ا���h�2 ا�?��h ا�.� %.$�ر ��,# . �+Wن   ا�B+�  HB9 (BC#ع   ا��B)ا�
  .  ا@داري

�)دة، �,علماء االجتماع U(� � آ#2.9 ���#�اع 9.�)دة �$�# �2Lأ Eرات إ�Wر  �ا�#B��2� #�$� 6<�)% 
6 �$�# �2��#ر ا. و��A�2 9>�-� إ�E ا�.>��<�)% EوهA�� ي %-)ث� BPh#ر��  أو��#�A�B   :إ�J�-� E ا�

�(#��7 أو،  #B�$�  6<�)% و     �Yر�#B.دي ا�#B2ر ا�#B��2��) �B<رات   )ا�2#رآBD EBاز إ�8�Kو AB�7#{Gإ  AB�
 Aو��.#ر��Kض  ،1959،بغـداد   ،علم اجتماع الثورة في ،حاتم الكعبي . د (.. و%-�ر و�(� و�B7 

 �2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBZ#,ا� (BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�2h،   �BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�Lو�.+�Mف ا?BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBإ�  ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�9�( 
رفض الثورة كوسيلة للتغيير ، ومن أعالم هـذا  ياألول : وقد انقسم الفالسفة إلى تيارين: الفلسفة 

الـذي  و سوروكين  .في الثورات  هو النظام الطبيعي أن الطغيان الذي كان يرىمونتسكيو التيار 
ألن ، ضـائعاً   جهداً الذي كان يراهافليب جوستاف لوبون  و .شذوذ وانحراف بأنها يصفها كان 

التي تطلبتها الثورة  المجتمع يمكنه أن يصل إلي ما وصل إليه بالثورة بدون التضحيات و الخسائر
سيلة للتغيير ومن أعالم هذا التيار كارل ماركس الـذي يـرى   لثورة كوفيأخذ با أما التيار الثاني.

 هـي  الثـورة  أن  )المادية التاريخيـة  (محصله تطبيقه في التاريخ و لمادي الجدليلمنهجه اطبقا 
والذي يعبر عن  ،أدوات اإلنتاجوعالقات اإلنتاج  بين محاوله إللغاء التناقض في أسلوب اإلنتاج 

إن لينـين   يقولوتطبيقا لذلك  ، لذالطبقة السائدة والطبقة المسودةي بين اذاته في شكل صراع طبق
 كـان  الذي سبير بروكذلك و. من طبقة لطبقة  انتقال سلطة الدولةهي العالمة الجوهرية للثورة 

احمد اراجه، مفهوم الثورة، منتديات الفكر القومي (.حرب الحرية ضد أعدائها  هي الثورةيرى أن 
يعتقد أن الطلبة هم مستقبل العالم إلحداث التغييـر بعـدما   الذى كان وز هربرت ماركيو )العربي

الـذى  ن بول سارتر اجو. فى احداث هذا التغيير فشلت الطبقة العاملة التي راهن عليها ماركس
تملكون خياال أخصب من أسالفكم، أمر تفصـح   ( رهن التغيير ايضا بالطالب حيث يقول عنهم 

يتدفق منكم شيء مدهش، مزعزع، يدين كل مـا أدى  . على الجدران عنه تلك الشعارات المكتوبة
  . )ظاهرة اسميتها حقل الممكنات. إلى وصول مجتمعنا إلى ما وصل إليه من رداءة

    :الدين
  اتخذ أهل السنة موقفين من الثورة التي عبروا عنها بمصطلح خلع الحاكم الجائر:آهل السنة: أوال

والصبر على جور األئمة  (ابن تيمية  يقول اإلمامالجائر، ى الحاكم الثورة علمنع : األول الموقف 
و  (األشـعري  ويقول اإلمـام  . ) 28 ،مجموع الفتاوى )( والجماعة أصل من أصول أهل السنة

 )323 مقاالت اإلسالميين )( اليخرجوا عليهم بالسيف يرون الدعاء ألئمة المسلمين بالصالح و أن
   الجــــائرالثــــورة علــــى الحــــاكم وجــــوب   : الثــــانيالموقــــف . 

مشهوراً في قتال الظلمـة  ) اإلمام أبي حنيفة أي( وكان مذهبه رحمه اهللا  يقول اإلمام الجصاص 
ال B2�7#ء  HB9   و ذآ� اHK ا����BK  ). 61أحكام القرآن للجصاص  )(وأئمة الجورBGأ   �B�+�#2ا�)   #B2Lإ

A��7 رج#Yاء آ#ن ا[ول ، أو ا�B2,)7 vB<9o� ، H��(7 #L# إM    ، � ن ��#%F9 J ا@9#م ا��)ل ، �+� 6�



 Fد�#BBBBBB� H�2�BBBBBB<26 ا�BBBBBB�¦ أو ، vBBBBBB�#9 أو ، vBBBBBB<^)K اد�BBBBBB% أن  vBBBBBBن )(ذ�`�BBBBBBم ا��#BBBBBB+hأ(  
H9و         HBKوا ، JB��7 HBKوا ، HBرز� HBKا ، �C#B0ا� FB�YK لBا�� Eا إ�زي   2�7#ء ا�-(#��K ا���H ذه$B0ا�

  .)311 \ 10ا@UL#ف ���2داوي (
  :الفرق األخرى: ثانيا 
ب ا��BBYوج :ارجا��667 BB8K ا�#BBG  ،�C#BB0ن ا�#{�BB<ا� EBB�7�  (BB�hرة ه�BB ا�BB(�2 ا�BBWون أن ا��BB� 6BB,

رة E�7 آJ ا�2-#ذ��، Wا� A^ن آ-8�� ��#.�#Kح آ(�2 ��.<��� و��.<���، و?�ن ا@P���.  
  . الخروج على السلطان الجائر إنما يكون بشرطي التمكن ووجود اإلمام الثائرأن قالوا  :المعتزلة 
قالوا بتحريم الخروج على الحاكم الكافر والجائر، ويترتب على مـذهبهم انكـارالتغيير    :مرجئةال

عقاب العصـاة إلـى يـوم    ) تؤخر(ألن هذه الفرقة ترجي )  اإلصالح والثورة(المختلفة  بأنماطه
 أي أن المؤمن يظل مؤمناً) ال يضر مع اإليمان ذنب كما ال ينفع مع الكفر طاعة( وتقول . القيامة

  .مهما ارتكب من المعاصي كما يظل الكافر كافراً مهما قام بأعمال صالحة
قالوا بعدم جواز االمامه، او الخروج علـى السـلطان الجـائر ،  أو صـاله      :الشيعة االماميه

فـي المجـال   ( هذا الموقف السلبي حاول الخومينى تعديلـه   إال بعد ظهور المهدي،...الجماعة
الخـومينى، الحكومـة االسـالميه، ترجمـه حسـن      (اليـة الفقيـه   بقوله بنظريـه و ) السياسي

تلقى معارضه حتى من داخل المذهب الشـيعي باعتبارهـا    هى نظريهو،  )1975حنفي،القاهرة،
   .دخيلة عليه

  
  
  
  
  
  
  

Dو "��Bب ا�'�Fا� Gر�ده''B�إ A@�$%ا�  
امنة ، والتي اندلعت هي تحليل منهجي لظاهره االنتفاضات الشعبية شبه المتز هذه الدراسة :تمهيد

وما زالت أثارها تتفاعل ، تلك االنتفاضـات   شرارتها األولى في تونس، ومنها انتقلت الى مصر،
، وكانت أداه اإلعـالم بهـا   )ومن هنا جاء اسم ثوره الشباب(الشعبية التي  كان طليعتها الشباب 

كالفيسبوك والتـوتير  (عي فيه والتعبئة فيها القنوات الفضائية واالنترنت ومواقع التواصل االجتما
. فلسـفيه  –اى  فكريه  نظريهمن زاوية كليه  ثوره الشبابتحليل ينظر إلى  هذا...). واليوتيوب

عينيه اى علميـه،   -من زاوية جزئيه  اليهاالنظر  -وال يلغى  -وهذا التحليل على الوجه يكمل 
نون  والعالقـات الدوليـة   لسياسـة والقـا  االجتمـاع وا متمثله في العلوم ذات  الصلة كعلـوم  

    ...واالستراتيجيه

لهـا   ،تندرج تحت إطار مرحله عمريه معينـه  ،من المجتمع الشباب هم شريحة: لماذا الشباب 
 .خصائصها الفسيولوجية والفكرية والوجدانية المشتركة،رغم تبـاين أفرادهـا طبقـا لمعـايير    

ا عمت اغلب شرائع و فئات المجتمـع ،  وكما ذكرنا فان تلك االنتفاضات الشعبية رغم أنه.متعددة
دائما بـالتغيير،   إال ان الشباب كان طليعتها ، وليست هذه الظاهرة بجديده ، إذ ان الشباب ارتبط
مرحله الشـباب   وبالثورة كنمط من انماط التغيير، ومرجع ذلك عده عوامل منها ان اإلنسان فى

تتعلق بما ينبغي ان يكون ، مما يخالطـه خـالل   يكون أكثر نقاءا ، فأكثر تمثال للمثل العليا التى 



إن اآلباء واألمهات واألخوة الكبار واقعون نهائياً في قبضة الـنظم   ومنها. رحله الحياة بعد ذلك 
. كقادة أو موظفين أو عاملين ، إنهم مربوطون بالعجلة الدائرة بسالسل من أجل رغيف الخبـز  

الشـباب  استقالالً عن مصادر القهـر ، وهـم     في أكثر قطاعات الشعوب الثورةفبرزت حركة 
  ) .  الطالب والخريجين الذين يعانون من البطالة(

قرر كثير من الباحثين ان ثوره الشباب هي ثوره على واقع قائم على :  لسلطة والرأسمالارتباط ا
 ارتباط غير شرعي بين السلطة والرأسمال، فهي ثوره ضد استبداد السلطة والرأسمال في نفـس 

تحرر الشعب من استبداد في المجتمعات الغربية اذ  الديموقراطيه الليبرالية االن ، ومرجع ذلك ان 
رالي في باسمالى هو النظام الليرالن النظام ال ،استبداد الرأسماليين فيه، ال تضمن عدم الحاكمين 
سلطته فـي  بشعب تحتفظ للتضمن  ان إذ في تلك المجتمعات  فالديمقراطية الليبرالية  ،االقتصاد

فال تضـمن ان   -ممثله فى نظامها االقتصادي اى الرسماليه - تأتى الليبرالية،مواجهه الحاكمين 
 اما).  198-197، ص2عصمت سيف الدولة، النظرية ، ج.د(  الرأسماليين الشعب سلطتهيسلب 

القتصـاد  اى  االنظمه التي تعرضت لتلك االنتفاضات الشعبيه فقائمه على النظام الليبرالي فـى ا 
ان  فلم تضـمن ... الراسماليه التي عبر عنها بأسماء عديدة منها الخصخصة واالنفتاح االقتصادي

، وفى ذات الوقت لم تلتزم بالنظام السياسى فيه هماستبداد، وعدم  الرأسماليين الشعب سلطتهيسلب 
 حاكمين ، وفى مواجهه ال سلطتهبحتفظ للشعب لليبراليه اى الديمقراطية الليبرالية، فلم تضمن  ان ي

  .وخرج من رحم هذا االستبداد المزدوج الفساد . هم من استبداد هتحررعدم 

و هناك تفسير لثوره الشباب يقوم على القول بان الديمقراطيـة   :داخل النسق الليبراليالتناقض 
ه العام اقتصاديا الليبرالية واالقتصاد الرأسمالي هما وجهان لعمله واحده  ، لذا عندما يكون االتجا

البد ان يصاحب المبادرات الراسماليه ) كما فى النظم التي قامت فيها ثوره الشباب(الى الرسماليه
عصمت . د(مبادرات ديمقراطيه ليبراليه ليكتمل النظام الليبرالي اقتصادا وسياسة فى مرحله الحقه 

وهذا التفسير هو . )28ت،صقراطية ،دار المسيرة ، بيرووميسيف الدولة، األحزاب ومشكله الد
 رها محاوله لحـل  تباباعالشباب ه رثوتفسير  عندما يركز على لكنه  يكون قاصر صحيح،تفسير 
، ويتجاهل تفسيرها )اى تناقض داخل النسق الفكري الليبرالي(السابق الذكرداخلي التناقض هذا ال

ومصالح ) الرسماليه( قتصادمحاوله لحل تناقض خارجي يمثل في التناقض بين الشكل الليبرالي لال
( التفسير الليبرالي لثوره الشباب،هو التفسير  والشباب و اغلب الشعب ، والتفسير االول القاصر ه

للغرب وفى مقدمته الواليات المتحدة والذي عبرت عنه هيالرى كلنتون وزيره خارجيـة  ) المعلن
وفى تبنيه نهايـة هـذه   . رق األوسطأمريكا بقولها ان االقتصاد والسياسة ال يسيران معا فى الش

  .الثورة
مؤشر وجاءت ثوره الشباب ك  ):االمبرياليه االمريكيه(ضعف الذراع األيمن لقهر الشعوبمؤشر 

ممثال فـي  شل الذراع األيسر بعد كذراع ايمن لقهر الشعوب  المتحدةالواليات  آخر على ضعف
 القهر الممـارس عليهـا  هذا ها، وإلغاء حريت الشعوب إلى استرداد وسعى.االتحاد السوفيتي سابقا

 فـي المشكلة القومية  بواسطة انظمه تابعه للواليات المتحدة االمريكيه، ومن المؤشرات األخرى
 األمريكية عقب انهيـار  ين القوميات في الواليات المتحدةاندالع العنف بالتى تجلت فى أمريكا 

دليل على ضعف قبضـه  كالرئاسة االمريكيه  و فوز اوباما في انتخابات،االتحاد السوفيتي مباشره
 القوه العسـكرية  انهاكو على المجتمع االمريكى)  روتستانتالبيض األنجلو سكسون الب (الواسب

 اإلرهـــاب  علـــى حـــربمـــا ســـمته ال واالمنيـــه ألمريكـــا فـــي   
  .العالميه االزمه االقتصاديةو 



سلبي للمثقفين العرب فى ثوره الشباب جاء الدور الو:النخبوية  بدال من الطليعيةالمثقفين العرب و
 العربالمثقفين  كون يبدالً من ان  هإنبالنخبوية بدال من الطليعية، اى اغلبهم  اتصاف كدليل على 

فـي كـل   بتبنيهم لنمط تفكير اجتهادي علمي عقالنـي   العربية اتالفكري للمجتمعلتغيير اطالئع 
النمـو  لواقع تخلـف   أصبح انعكاسا اغلبهم فإن ،...) السياسية االجتماعية االقتصادية(المجاالت 

الحضاري بتبنيهم لنمط تفكير بدعي شبه خرافي شبه اسطورى شانهم شان باقي فئات المجتمع ، 
 عن باقي فئات المجتمع، ومـن خـالل   مع رغبتهم فى التميز الوظيفي واالقتصادي واالجتماعي

يمثل جوهر دور المثقف الذى  وقف النقدي المبدال من  لالنظمه ،القبول المطلق اتخاذهم لموقف 
ا�>�#���B واBU.GM#د��    ا����B�K  ا�(BY/  بهذا أصبح اغلب المثقفين العرب جزءا منو .فى المجتمع

  �K�>.2ا�  ���#�Wس   وا��B+% �B.ا�          Bه #B2K #+B<2%و ، ¨{$Bا� *B�K #B8#0.hا ، (B�(02#ر ا��.B�Mل اB$��
 E�7 �2C#�0.,# ا���  ... %+��|  ا�.$��� ا�>�#��� واU.GM#د��  وا��W#��� آ#HC، وا%>#F9 #G ا�)�

وجاءت ثوره الشباب العربي كتأكيد : والتجاوز النسبي للتجزئة  تطور وسائل االتصال واإلعالم
االمـه  تشد أجزاء  التي...) حضاريةالجتماعية،االتاريخية،الجغرافية،ال(موضوعيةالروابط على ال

فى  .1916ياسية التى فرضها االستعمار منذ اتفاقيه سايكس بيكوالتجزئة السرغم  العربية المسلمة
عهد االستعمار القديم عبرت تلك الروابط عن نفسها في شكل التزامن بين الثورات فى األقطـار  
العربية، فما ان تنتهي ثوره فى مكان حتى تقوم ثوره في مكان آخر، ولم يكن النصر حليفها النها 

ياسية، وفى ظل انعدام وسائل االتصال واإلعالم ألحديثه التي تستطيع كانت في إطار التجزئة الس
ان تحقق قدر ولو نسبى من التجاوز لهذه التجزئة السياسية، وعلى سبيل المثال فى مصر بـدأت  
ثوره بقياده عرابى فور اإلنذار باالحتالل، فلما انهزمت  قامت الثورة المهدية  فى السودان والتى 

ولما أدير الصراع من اجل . الخديوي توفيق بأنه قادم لتحرير مصر من الغزاة انذر المهدي فيها
االستعمار، على أساس التضامن القومي ،فى عهد عبد الناصر ،مسندا إلى االذاعـه   نالتحرر م

وكسيله  اتصال  وإعالم متجاوزه للتجزئة السياسية بقدر نسبى، تحررت اغلـب  ) صوت العرب(
وانطلقت ثوره الشباب من تونس وانتقلـت إلـى   . اقل من عشره أعوام أجزاء الوطن العربي فى

مصر في أسابيع ألنها استندت الى القنوات الفضائية واالنترنت ومواقع التواصـل االجتمـاعي   
ـ   ..) الفيسبوك والتويترواليوتيوب(فيه  هكوسائل اتصال وإعالم أكثر مقدره علـى تجـاوزا لتجزئ

  .السياسية بشكل نسبى
يمكن اعتبار ثوره الشباب كدليل على فشل محاوله تغريب الشباب العربى وصهره فى و :التغريب

بوتقة الحضارة الغربية، ويؤكد صحة هذا التفسير أنها انطلقت من اكثر النظم التزاما بالتغريـب  
هو أن تستبدل القيم واآلداب والقواعد االسالميه ومضمون التغريب  ، )هد بورقيبه عتونس منذ (
لتحقيق قدر من الشـعور   ،بالقيم واآلداب والقواعد الغربية ،)لالمهشكل الهيكل الحضاري التي ت(

فمنذ قرون والغرب يحاول فرض حضـارته الفرديـة    . المستقر باالنتماء إلى الحضارة الغربية
ضربته إلى  اموجه ،االنسانيه  روحيةالسالمية اإل ها القوميةحضارتالمادية االقتصادية على امتنا و

بدايات مرحلة الشباب خاصة ، عن طريق إغراء الشباب المتطلـع إلـى أن    وإلى .،لشباب عامةا
تقدم مادي ،  الشباب الغربي ويتخذ منه مثالً أعلى فيما حققه من دوراً في حياة أمته بأن يقلد يلعب

 وعادات صـاحبت هـذا التقـدم    عقائد وقيم وتقاليد بدون استفزازه بالكشف عما يستدرج إليه من
، وحـين تنـدس القـيم    " خطوة خطوة  " ينقض هيكل شخصيته هقلة خبرته ولكن المادي مستغال

األسرية ليبـرز  فالقبليه ف فالوطنيهالقومية  ات االنتماءتنفرط عالق الفردية في أذهان شبابنا العربي
نافسـة  وحين يصبح الشاب العربي فرداً فعليه أن يجري الهثاً في سباق الم الفرد الذي يقدسونه ،

ــه  ــرة لعلــــــــــــــــ   الحــــــــــــــــ
فـي سـباقه    ويصبح الثراء هو غايته ، والمال هو محور حياته ، ويحتكم. يدرك النجاح المادي 



البقـاء  : الحيوانات فـي الغابـات    الثروة إلى القوانين البيولوجية التي تحتكم إليها الحر من أجل
الدوله،الشباب العربـى  عصمت سبف .د(...يفترسونه األقوى فإنهم ن الغزاة همكاولما . لألقوى 

التغريب والتقليد هما وجهـين   كال الموقفين  ه يجب تقرير انغير ان. )18، صومشكله االنتماء
فالتغريب يقوم على القول بوجوب إلغـاء القـيم    ،لعمله واحده هى استمرار التخلف الحضاري 

ن أن محاولة اجتثاث أي واستبدالها بقيم جديدة ؛ متناسيا ا االسالميه الحضارية للشخصية العربية
والتقليد يقوم على اإلبقـاء  .  شخصية من جذورها محاولة فاشلة لن تؤدى إال إلى حطام شخصية

كما هي كائنة ؛ متناسيا ان هذا يعنى اإلبقـاء علـى المظـاهر     االسالميه علي الشخصية العربية
مجتمعات العربية فى تحقيق ولن تفلح ال. الفكرية والسلوكية السلبية التي افرزها التخلف الحضاري

 ني موقف التجديد القائم على إلغاء المظاهرالسـلبيه للشخصـية العربيـة   بالتقدم الحضاري إال بت
،وفى ذات الوقت إبقاء القيم الحضارية للشخصية )تخلف النمو الحضاري(بإلغاء سببها  االسالميه
ره من هذه المظاهر ألسلبيه وإيجابا االيجابية  لتسهم سلبا فى بناء شخصيه مطهاالسالميه  العربية 

 .. فى انتاج مظاهر ايجابيه جديدة
  

وهناك من يفسر ثوره الشباب بانها ثوره ضد : مه االقتصادية العالميهزتداعيات االالخصخصة و
 وفي الواليات المتحدة االمريكيـه   بدأت واقع أوجدته تداعيات االزمه االقتصادية العالميه التى

 صميم النظـام   ترجع إلى ان جذور هذه االزمه . في مراحل تاليه ول العالمأثرت على معظم د
كمنهج والقائلة بان مصلحه المجتمع ككل  الليبراليةالربوى المستند إلى  الرأسمالي االقتصادي 

النظام االقتصادي القـائم   ستتحقق حتما من خالل محاوله كل فرد تحقيق مصالحه الخاصة،اى
تاريخ النظام االقتصادي الراسمالى هو تاريخ النمـو  و . كممثل للمجتمع على عدم تدخل الدولة

فاالزمه االخيره هي  احد هـذه األزمـات   ..من خالل األزمات التي تكاد تتكرر بصوره دوريه
الدورية ،والتي يتم تجاوزها دائما من خالل تدخل الدولة، اى من خالل نفى األساس الفكـري  

لذا كانت الدول التي اتخذت موقـف  . ه النظام االقتصادي الراسمالىااليديولوجى الذي يستند إلي
،هـى اكثـر   )ومنها تونس ومصر)(االليه االساسيه للراسماليه(القبول المطلق  من الخصخصة 

الن هذا  الموقف يعنى التبعية لالقتصـاد الراسـمالى   الدول تاثرا باالزمه االقتصادية العالميه، 
  .كل أزماته الدوريةوبالتالي التأثر ب ، الغربي

لكـن   التقدم االقتصـادي   هنا ال يجب إنكار انه فى ظل هذه الخصخصة تم تحقيق قدر كبير من
  .التقدم االقتصادي أنها االقليه وليس االغلبيه من الذى سيستفيد من هذا : السوال هنا هو

يعنـى   وال يعنى ما سبق ان الموقف الصحيح من الخصخصة هو الرفض المطلق لها الن هـذا 
قائم على التأكيد على دور الدولة موقف نقدي من الخصخصة ، بل  العزله عن االقتصاد العالمي

خصخصة المؤسسـات اإلسـتراتيجية   ،وعدم في االقتصاد  مع العمل على إصالح القطاع العام 
لقطاعات والسلع األخرى بالرجوع إلي الشعب اوضمان ديمقراطية خصخصة . والسلع الضرورية

  .الدولة ورقابه

ال يمكن ان يتم   االستقرار الحفاظ على جاءت ثوره الشباب كتأكيد على ان كما  :االستقرارمقاييس 
ولما كان خرق القـانون ظـاهرة    ،اتفاق عالقات الناس مع القانون   القانوني،اى مقياسلل طبقااال 

تشافها وتحقيقها وتوقيـع  االستقرار طالما كان اك فيكل مجتمع فأنها لن تؤثر  فياجتماعية متكررة 
المدنية  والمرافعاتعليها مستقرا هو أيضا على قواعد القانون الخاص باإلجراءات الجنائية  الجزاء

 عدمإال  فى خاتمه المطاف القانوني فانه لن يؤدى مقياس خاص لالستقرار غير المقياسأما وضع  ،



عامة مع  أوعالقات خاصة  فيويدخل االستقرار ، إذ ال يستطيع أحد من الناس وهو يمارس حياته 
  .مع  هذا المقياس الخاص غيره أن يعرف مقدما أن ما يقوم به يطابق أو ال يطابق 

ان انتقال ثوره الشباب من تونس إلى مصر، وما ستكشـفه    :ثوره الشباب ودور مصر القومي 
حة مقوله ان مصر هى األيام المقبلة من انتقال لهذه الثورة إلى دول عربيه أخرى ، يؤكد على ص

قلب االمه العربية المسلمة طبقا للمفهوم القومي وليس طبقا للمفهوم الشعوبي، فهذه المقولة طبقـا  
للمفهوم االول تعنى ان هناك تأثير متبادل بين مصر كجزء من كل هو االمه العربية المسـلمة ،  

ل دوره قائمه على ورود الدم وباقي أجزاء االمه ، فالقلب كعضو بالجسم ال حياه  له إال من خال
له من سائر الجسم ، وضخه هو للدم الى كل الجسم ، ويترتب على ما سبق ان هذه المقولة تعنى 
طبقا للمفهوم القومي ان اى تغيير  شامل فى الوطن العربي البد ان يمر من خالل مصـر، دون  

باب فى تونس ومنها انتقلت الى ان يعنى هذا انه يجب ان يبدأ في مصر،  لذا كانت بدايه ثوره الش
مصر ، ولكن بانتقالها الى مصر صار من الممكن انتقالها الى كل الدول العربية مـا تـوافرت   

كانت بدايه الفكر القومي العربي بل واالدله على هذا كثيره فقد  . شروطها االموضوعيه والذاتية 
ناه عبد الناصر فى  مصر، وكـان أول  فى الشام،  لكنه لم ينتشر فى الدول العربية إال عندما تب

لكن لم يتم تبنيه كأسلوب للتغييـر إال   1949 انقالب عسكري في الوطن العربي في سوريا عام 
عندما تبناه الضباط األحرار في مصر يوليو، وعندما تبنى السادات سياسة االنفتاح االقتصـادي  

تبنت اغلب الدول العربيـة   1970والخصخصة بعد توليه الحكم فى مصر بعد وفاه عبد الناصر 
هذه السياسيات االقتصادية، وعندما وقع السادات اتفاقيه سالم مع إسرائيل وقعت كثير من الدول  

أما المفهوم الشعوبي لهذه المقولة فيضع مصر فى موقـع التـأثير دون   . العربية اتفاقيات مماثله
  أن غاية شرود  الجزء من الكلو غيره،التأثر، ويقوم على اعتبارها كل قائم بذاته ومستقبل عن 

 .الفشل والشلل لألجزاء جميعا -وهو ما يلزم من هذا المفهوم  -
التقييم الصحيح الى تجربه هو التقييم الذى يتجاوز كل من ان  :االرتداد عن منجزات ثوره يوليو

جه الصـواب  موقفى القول المطلق والرفض المطلق إلي الموقف النقدي القائم على البحث عن أو
يوليـو أوجـه    23وأوجه الخطأ في التجربه،  وبناءا على هذا نقـول ان فـي تجربـه ثـوره     

من هذه االيجابيات أنها  إقليميا وعالميا حولت مصر الى ). سلبيات(واوجه خطا) ايجابيات(صواب
 الثقـل و ،والمركز المرموق بـين قـادة التحـرر العـالمي     ،القيادة الدولية لحركة عدم االنحياز

تحرير الفالحين كما انها داخليا اتخذت خطوات كبيره تجاه ..العربى االجتماعي والثقافي والسياسي
االستقالل االقتصادي والتخطـيط   ، ووتحرير الفقراء الكادحين من العوز ،والعمال من االستغالل

زنـازين    ليحوت ، و المحاكم االستثنائية ومن سلبيات التجربه...  الشامل والتنمية مطردة التقدم
وهى السـلبيات  ...1967، وهزيمهسجونو المخابرات العامة والبوليس الحربي إلى أماكن تعذيب

وكان مـن المفتـرض ان    . 1970قبل وفاته   التي اكتشفها جمال عبد الناصر وحاول تصحيحها
جابيات في تبنى هذا الموقف النقدي  بالحفاظ على اي)  السادات ومبارك(يستمر خلفاء عبد الناصر

وتنميتها وإلغاء سلبياتها، لكن ما حدث هو اتخاذ هؤالء الخلفاء لموقف الرفض المطلق منها  الثورة
الـى الواليـات المتحـدة     فانتقلت الى خانه التبعيـة  ،عن مسارها  ، ممثال في االرتداد بالثورة

نحيـاز الـى   ، و القضاء على التضامن العربـى، واال االمريكيه، والتطبيع مع العدو الصهيوني
وجاءت ثوره الشباب فى مصر لتثبت فشْل هذا الخط السياسي المرتد عـن  ... األغنياء ال الفقراء

  .منجزات ثوره يوليو
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لظـاهره  قراءه نقدية للتفسير الليبرالي   وه هذا المقال: التفسير الليبرالي لثوره الشباب العربي
تـونس، ومنهـا    في األولىاندلعت شرارتها  والتي،  المتزامنةشبه العربية  الشعبيةفاضات االنت

كان طليعتها الشـباب   التي الشعبيةتتفاعل ، تلك االنتفاضات  آثارهامصر، وما زالت  إلىانتقلت 
 ،الفضـائية فيهـا القنـوات    والتعبئـة بها  اإلعالم أداه، وكانت )ومن هنا جاء اسم ثوره الشباب(
هذا . ..)…واليوتيوب والتوتيركالفيسبوك (فيه  االجتماعيواالنترنت ومواقع التواصل  الموبايل،و

التفسير يرى في هذه االنتفاضات انتصارا لليبراليه كفلسفة ومنهج وأسلوب حياه شامل متكامـل  
من  راسمالى في موقفه من االقتصاد، ديموقراطى ليبرالي في موقفه من الدولة، علماني في موقفه
   ...الـــــدين، فـــــردى فـــــي موقفـــــه مـــــن المجتمـــــع     

هما وجهان لعمله واحده ،  الرأسماليواالقتصاد  الليبرالية الديمقراطيةان ومضمون هذا التفسير  
 ثوره الشـباب  بدأت فيها التيالنظم  فيكما (سماليهاالر إلىلذا عندما يكون االتجاه العام اقتصاديا 

 الليبراليلراسماليه مبادرات ديمقراطيه ليبراليه ليكتمل النظام البد ان يصاحب المبادرات ا) العربي
وفـى  ، للغرب ) المعلن( التفسير  هذا التفسير الليبرالي هوو  .مرحله الحقه في وسياسةاقتصادا 

والذي عبرت عنه هيالرى كلنتون وزيره خارجية أمريكـا بقولهـا ان    ،مقدمته الواليات المتحدة
  . يران معا في الشرق األوسطاالقتصاد والسياسة ال يس

ذا التفسير هو انه إلى هأول أوجه النقد التي يمكن ان توجه  :مصطلح الليبرالية الخلط بين دالالت 
داللته العامة المشتركة اى الحرية كمفهوم مجرد تشـترك  : ن لمصطلح الليبراليةييخلط  بين داللت

فردة اى ما اكتسبه مفهوم الحرية من معنى وداللته الخاصة المن. في فهمه كل الفلسفات والمناهج
هو واقع المجتمعات الغربية منذ القـرن  (زمانا ومكانا كمحصله لتطبيقه في واقع اجتماعي معين

هما الليبرالية كفلسفة (وهو المعنى الذي تنفرد بفهمه فلسفه ومنهج معينين ،)السابع عشر حتى اليوم
  ) .ومنهج

 التفسير هو انـه إلى هذا أوجه النقد التي يمكن ان توجه �L#BD   : :2ا�7�> ;:� ا��:0 ا�:2 وا��.�( ا8
-على المستوى االجتماعي-فرديه  -على المستوى الوجودي-يخلط بين الليبرالية كفلسفة طبيعيه 

وكمنهج للمعرفة يستند إلى فكره القانون الطبيعي، والتي مضمونها ان مصلحه المجتمع ككـل  . 
شامل متكامل للحيـاة   وكأسلوب . ل فرد لتحقيق مصلحته الخاصةستتحقق حتما من خالل سعى ك



راسمالى في موقفه من االقتصاد، ، علماني في موقفه من الدين ، فردى في موقفه من المجتمـع،  
�/ �B)        ... ديمقراطي ليبرالي في موقفه من الدولةBgا� A{�B� 2#نBP� �B)� م#B�)آ ABا���Gوا�)�2
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عده أمثله له منها ان تبنى الكثير من المجتمعات للديمقراطية لم يلزم منه وصول قـوى سياسـيه   
ليبرالية للحكم ، بل العديد من القوى السياسية األخرى كالقوى السياسية االشتراكبه فـي أمريكـا   

كـالحزب  (وأوربـا ) ال في البرازيل،والرئيس هوجو شافيز فـي فنـزويال   كحزب العم(الالتينية
كـأحزاب  (، او القوى السياسية المحافطه في أوربـا ...)االشتراكي االسباني والفرنسي وااللمانى

، او القوى السياسية ذات األصول )كالحزب الجمهوري(وأمريكا ) المحافظين في بريطانيا وغيرها
،او القوى السياسية الوطنيـة  ...)راطية واالجتماعية والمسيحية في أورباكاألحزاب الديمق(الدينبه

  ...والقومية في العديد من أنحاء العالم 

 ثالث أوجه النقد التي يمكن ان توجـه  إلـى هـذا    : الخلط بين المواقف المتعددة من الليبرالية
الذي يقوم على أن ) التجديد(ي الموقف النقداالول هو . يخلط بين موقفين من الليبراليةانه التفسير 

التي تمثل الهيكل الحضـاري   ،تحقيق التقدم الحضاري يتم باستيعاب ما ال يناقض أصول اإلسالم
، سواء كانت من إبداع المسلمين، أو إسهامات المجتمعات المعاصرة األخرى  ،للمجتمعات المسلمة

ات  الديموقراطيه كنظام فني لضمان ، ومن هذه اإلسهامومن ضمنها المجتمعات الغربية الليبرالية
، ويستند )التغريب(موقف القبول المطلق لليبرالية هو  الثاني  و .تحرر الشعب من استبداد الحكام

إلى أن  تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة ال يمكن أن يتم إال باجتثاث الجذور، وتبنـي  
يبرالية كأسلوب حياه شامل متكامل راسـمالى فـي   قيم المجتمعات الغربية الليبرالية، اى تبنى الل

موقفه من االقتصاد، ديمقراطي ليبرالي في موقفه من الدولة، علماني في موقفه من الدين ، فردى 
متفاعلة سـادت  ... جاء محصله عوامل تاريخيه وحضاريه وجغرافيه  ...المجتمعفي موقفه من 

دليل على فشل محاولـه  العربي هي في ذاتها  ثوره الشبابفي حين ان .. أوروبا نحو ستة قرون
 انطلقت أنهاهذا التفسير  صحة، ويؤكد الغربية الحضارة بوتقة فيوصهره  العربيتغريب الشباب 

  اءهفي الوطن العربي جـر ) والعلمنة( التغريبمحاوالت  أكثر تونس والتي جرت فيها  من أوال
إلى مصر التي جرت فيهـا   ثم انتقلت ثانيا، ) بورقيبة الحبيبالتونسي األسبق عهد الرئيس  منذ(

، وبها واحده من اكبر ...)نابليون، الخديوي إسماعيل(في الوطن العربي  لتغريبامحاوالت  اكبر
غير انه يجب تقريـر ان كـال   . العربية المتغربة..السياسية واالقتصادية والثقافية والفنيةالنخب 

ه واحده هي استمرار التخلف الحضاري ، فالتغريـب  الموقفين التغريب والتقليد هما وجهين لعمل
يقوم على القول بوجوب إلغاء القيم الحضارية للشخصية العربية االسالميه واستبدالها بقيم جديدة ؛ 
متناسيا ان أن محاولة اجتثاث أي شخصية من جذورها محاولة فاشلة لن تؤدى إال إلـى حطـام   

لشخصية العربية االسالميه كما هي كائنة ؛ متناسـيا ان  والتقليد يقوم على اإلبقاء علي ا. شخصية
وبناءا . هذا يعنى اإلبقاء على المظاهر الفكرية والسلوكية السلبية التي افرزها التخلف الحضاري

على هذا فان المجتمعات العربية التقليدية كالتي جرت فيها محاوالت تغريب ة غير معصومة عن 
ولن تفلح المجتمعات العربية في تحقيـق   ).اليمن نموذجا(إليها انتقال عدوى االنتفاضات الشعبية

السلبية للشخصـية العربيـة    التقدم الحضاري إال بتبني موقف التجديد القائم على إلغاء المظاهر



،وفى ذات الوقت إبقاء القيم الحضارية االيجابيـة  )تخلف النمو الحضاري(االسالميه بإلغاء سببها 
 .ميه للشخصية العربية االسال

أوجه النقد التي يمكن ان توجه  رابع ):الراسماليه( القتصادلالليبرالي النظام  و التناقض الخارجي
لهذا التفسير هو  أنه يركز على تفسير ثوره الشباب العربي باعتبارها محاوله لحل هذا التناقض 

محاوله لحل كسيرها ، ويتجاهل تف)اى تناقض داخل النسق الفكري الليبرالي(الداخلي السابق الذكر
 ومصالح الشـباب ) الراسماليه( تناقض خارجي يمثل في التناقض بين الشكل الليبرالي لالقتصاد

  . ب العربيو اغلب الشع العربي
ثوره  حيث يشير كثير من الباحثين إلى ان: العالمية االقتصاديةوتداعيات االزمه  الخصخصة/ ا

بدأت  التي العالمية االقتصاديةتداعيات االزمه  دتهأوجثوره ضد واقع هي أساسا العربي الشباب 
ان جذور هـذه  . مراحل تاليه  فيفي الواليات المتحدة االمريكيه و أثرت على معظم دول العالم 

 ،الليبراليـة كمـنهج   االزمه ترجع إلى صميم النظام االقتصادي الرأسمالي الربوى المستند إلـى 
ق حتما من خالل محاوله كل فـرد تحقيـق مصـالحه    والقائلة بان مصلحه المجتمع ككل ستتحق

وتـاريخ النظـام    .الخاصة،اى النظام االقتصادي القائم على عدم تدخل الدولة كممثل للمجتمـع 
فاالزمه ..االقتصادي الراسمالى هو تاريخ النمو من خالل األزمات التي تكاد تتكرر بصوره دوريه

تم تجاوزها دائما من خالل تدخل الدولة، اى مـن  االخيره هي احد هذه األزمات الدورية ،والتي ي
لذا كانـت  . خالل نفى األساس الفكري االيديولوجى الذي يستند إليه النظام االقتصادي الراسمالى

ومنها تونس )(االليه االساسيه للراسماليه(الدول التي اتخذت موقف القبول المطلق من الخصخصة 
الن هذا الموقف يعنى التبعية لالقتصاد  قتصادية العالمية،،هي أكثر الدول تأثرا باالزمه اال)ومصر

  .الراســــمالى الغربــــي، وبالتــــالي التــــأثر بكــــل أزماتــــه الدوريــــة
هنا ال يجب إنكار انه في ظل هذه الخصخصة تم تحقيق قدر كبير من التقدم االقتصـادي لكـن   

ـ   : السوال هنا هو   .ه ولـيس االغلبيـه  من الذى سيستفيد من هذا التقدم االقتصـادي إنهـا االقلي
 كاداهقيام الثورات واالنتفاضات الشعبية ضد واقع  أوجدته الخصخصة وهنا يجب االشاره إلى ان 

نهايـة القـرن    تليس باألمر الجديد، فقد شهد) الراسماليه( أساسيه للنظام الليبرالي في االقتصاد 
الخصخصة التي جرى تطبيقها  السابق وبداية األلفية الجديدة الكثير من االنتفاضات الشعبية ضد 

وبتوصية  من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في كثير مـن   تحت شعار الليبرالية الجديدة ،
أنحاء العالم كإندونيسيا واألرجنتين واإلكوادور وبوليفيا وغيرهم، ففى إندونيسيا سقطت ديكتاتورية 

، بعـد سلسـلة مـن    1998ر عـام  عاماً على يد انتفاضة الجمـاهي  32سوهارتو التي استمرت 
المظاهرات الطالبية الدامية احتجاجاً على تداعيات األزمة االقتصادية الطاحنة التي شهدتها النمور 

أساسـيه  كاداه ،والتي استندت على الخصخصة 1997اآلسيوية ، وفى القلب منها إندونيسيا، عام 
ية األلفية الجديدة سلسلة مـن االنتفاضـات   فقد شهدت بدا. أما أمريكا الالتينية.للتنمية االقتصادية 

الجماهيرية أطاحت بالديكتاتوريات الحاكمة احتجاجا على األزمـة االقتصـادية التـي خلّفتهـا     
الخصخصة التي جرى تطبيقها هناك تحت شعار الليبرالية الجديدة ، فخالل أربعة أسـابيع فقـط   

 2001ديسمبر  20ـ19تاحت البالد فى رؤساء فى أعقاب االنتفاضة التي اج 4تداولت األرجنتين 
على أثر إعالن الحكومة األرجنتينية تجميد ودائع العمال والمواطنين فى البنوك، وتخفيض األجور 
والمعاشات للقطاع الحكومي، ثم إعالن حظر التجوال بعد مهاجمة العاطلين لمحـالت السـوبر   

إلـى منصـب   " دوهالدى"لبيرونى ماركت الكبيرة للحصول على الطعام، وانتهى األمر بوصول ا
كمـا شـهدت     .الرئاسة، ليدشن محادثات مكثفة مع صندوق النقد الدولي للخروج مـن األزمـة  

حـين انـتفض اآلالف مـن     2000اإلكوادور أيضاً سقوط ثالث حكومات متتالية كان أولها عام 



حيـث  . الجماهيرالمواطنين احتجاجاً على السياسات االقتصادية التي أفقرت قطاعات واسعة من 
%. 60عن العام السابق ووصل التضخم إلـى  % 7انخفض الناتج المحلى اإلجمالي للبالد بمقدار 

ولم يكد يمر عامان  .على الهروب خارج البالد" جميل ماهود"وقد اجبر تصاعد االنتفاضة الرئيس 
الـرئيس  على هروب الرئيس اإلكوادوري مستقالً طائرة هليكوبتر حتى لحقه بـنفس الطريقـة   

على أثر انتفاضة الفالحين المسلحين باألسلحة البيضاء  2003عام " سانشيز دى لوزادا"البوليفي 
. والمناجل والفؤوس، ومعهم العمال، فى أعقاب إعالن الحكومة تصدير الغاز الطبيعي إلى شيلى

الدامية جاء كحصاد موجات متالحقة من االحتجاجات والمواجهات  2003لكن الحقيقة أن انفجار 
مع إعالن الحكومة خصخصة قطاع المياه، ثم ارتفعت حدة المواجهات مع زيادة  2000بدأت عام 

  ...2003الضرائب في فبراير 

الن هـذا  ،ان الموقف الصحيح من الخصخصة هو الرفض المطلق لها  التحليل السابقوال يعنى 
قائم على التأكيد على  لخصخصةنقدي من االموقف هو اليعنى العزلة عن االقتصاد العالمي ، بل 

دور الدولة في االقتصاد مع العمل على إصالح القطاع العام ،وعـدم خصخصـة المؤسسـات    
وضمان ديمقراطية خصخصة القطاعـات والسـلع األخـرى    . اإلستراتيجية والسلع الضرورية

  .بـــــــالرجوع إلـــــــي الشـــــــعب ورقابـــــــه الدولـــــــة
ثـوره علـى    هيمن الباحثين ان ثوره الشباب قرر كثير كما   : والرأسمال السلطةارتباط / ب 

 السـلطة ثـوره ضـد اسـتبداد     فهي، والرأسمال السلطةبين  شرعيواقع قائم على ارتباط غير 
تحرر  إذ الغربيةالمجتمعات  في الليبرالية، ومرجع ذلك ان الديموقراطيه  اآلننفس  في والرأسمال

فيه، الن النظام الراسمالى هـو   الرأسماليينالشعب من استبداد الحاكمين ، ال تضمن عدم استبداد 
تضـمن ان تحـتفظ    إذتلك المجتمعات  في الليبرالية فالديمقراطيةاالقتصاد،  في الليبراليالنظام 

اى  االقتصـادي نظامهـا   فـي ممثلـه   – الليبراليـة  تأتىمواجهه الحاكمين ، فيللشعب بسلطته 
،  النظرية، الدولةعصمت سيف .د( لطته الشعب س الرأسماليينفال تضمن ان يسلب  -الرسماليه

االنتفاضـات الشـعبية    أ$# ا"! �� ا��� ������ و������ض �����   ).  198-197، ص2ج
فقائمه على النظام الليبرالي في االقتصاد اى الراسماليه التي عبر عنها بأسماء عديدة منها االنفتاح 

فلم تضـمن ان يسـلب   … عاماالقتصادي واإلصالح االقتصادي والخصخصة وتطوير القطاع ال
الرأسماليين الشعب سلطته ، وعدم استبدادهم فيه، وفى ذات الوقت لم تلتـزم بالنظـام السياسـي    

، فلـم  ) وبدعم من الغرب الليبرالي بقياده الواليات المتحـدة ( لليبراليه اى الديمقراطية الليبرالية
وخـرج  . رره من استبدادهم تضمن ان يحتفظ للشعب بسلطته في مواجهه الحاكمين ، و عدم تح

في أسوء أشكاله، وكما هو معلوم فان الفساد هو احد أهـم   من رحم هذا االستبداد المزدوج الفساد
  .أسباب الثورات واالنتفاضات الشعبية

  
  

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  �L ا��Mل ��ل :�K�L ا��J'ه� ا���	"
إذا استعنت واستنصرت مشتق من ظهر الشيء إذا بان واتضح، واستظهرت بفالن  التظاهر لغة

في أكثر بمعانيه اللغوية السابقة الذكر  القرآن الكريم فى ظاهر تال قد ورد لفظو). لسان العرب( به
إال الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فـأتموا  ( من موضع

وأنزل الذين ظـاهروهم مـن أهـل    (، )4:التوبة )(إليهم عهدهم إلى مدتهم إن اهللا يحب المتـقين
  .)26:األحزاب)(الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا

  .)الوسيط المعجم( إعالن رأي وإظهار عاطفة بصورة جماعية أما التظاهر اصطالحا فهو
  :مذاهب حول حكم التظاهر

   :بادله عديدة أهمها  استدالال يقوم على عدم جواز التظاهر ) :المنع(المذهب االول 
الَّذين آمنُوا َأطيعوا  ﴿يا َأيهامخالفه التظاهر للنصوص التي توجب طاعة الحاكم كقوله تعالى: أوال

  ).٥٩: النساء(منْكُم ﴾ اللَّه وَأطيعوا الرسوَل وُأوِلي الَْأمرِ
 وهو ما يخالف، ولم يقم عليه دليل شرعي ، مستحدث، لم تكن في العهد األول كون التظاهر :ثانيا
صـحيح البخـاري   [ )من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهـو رد (صلى اهللا عليه وسلم  هقول

2550.[   
تنافض التظاهر مع  وجوب سريه نصيحة الحكام استنادا إلى العديد من النصوص أهمهـا   : ثالثا

عالنية، ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به، فإن  يبد له من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمرٍ، فال«الحديث 
 .»له قبل منه، فذاك، وإال، كان قد أدى الذي عليه

 اهللابل مشروطة بعدم معصية  ،في االيه وغيرها من النصوص ليست مطلقهإن طاعة الحاكم غير 
ابـه  الطوفي الحنبلي فـي كت  يقول )ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق (، كما في الحديثتعالى

األمر في هذه اآلية عام مخصوص بما إذا ( فـ) 2/28اإلشارات اإللهية إلى المباحث األصولية(
إنما الطاعة فـي المعـروف وال   : " دعوا الناس  إلى معصية أو بدعة ال تجوز طاعتهم للحديث

كر وقد امتنع كثير من أئمة السلف من إجابة الخلفاء إلى المنا". طاعة لمخلوق في معصية الخالق
  .) وهم في ذلك قدوة، واآلية المذكورة حجة لهم . والمفاسد والبدع

ليس من الضروري أن يبحث عن سند شرعي من النصوص ألي إجـراء فـي مجـال    كما انه 
السياسة الشرعية، بل الذي عليه أن يبحث عن الدليل الشرعي هو الذي يمنع من اإلجـراء؛ ألن  

فما لم (: ل إمام الحرمين الجوينيوق، ير والمنع من الشرع األصل في ذلك اإلباحة حتى يرد الحظ
يعلم فيه تحريم يجري على حكم الحلِّ؛ والسبب فيه أنَّه ال يثبت هللا حكم على المكلفين غير مستند 

غياث األمم في التياث الظلـم، إلمـام   [ )إلى دليل؛ فإذا انتفى دليل التحريم ثَم، استحال الحكم به
  ).االعتصام السلمي رؤية مغايره،عبد العزيز مصطفى الشامي .أ ( ]301يني، ص الحرمين الجو

واذا كان هذا المذهب يقول بوجوب سريه نصيحة الحكـام  :  نصيحة الحكام بين السرية والعلنية
سـيد  (الحـديث المشـهور    منهاأدلة بول بوجوب علنية نصيحة الحكام يق أخر ،فان هناك مذهب

عندما أراد عمر بن ، و)إمام جائر فأمره ونهاه فقتله الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى



يقول كيف تحدد المهور واهللا : الخطاب رضي اهللا عنه تحديد المهور حاجته امرأة قرشية قائلة له
والمذهب الـذى  . " أخطأ عمر وأصابت امرأة: "فقال عمر" طاراً فال تأخذوا منهإحداهن قنإذ أتيتم 

نرججه هو الجمع بين سريه وعالنيه نصيحة الحكام نسبه لورود نصوص مطلقه مـن شـرطي   
: ؟ قال !لمن يا رسول اهللا : لدين النصيحة ، قيل )(صلى اهللا عليه وسلم(السرية و العلنية كقوله 

، ورود نصوص تفيد سريه النصيحه، وأخـرى  ) المسلمين وعامتهم ، وألئمة هللا ولكتابه ولرسوله
تفيد علنيتها، هذا الجمع يتحقق من خالل التمييز بين مراحل النصيحة ومضمونها، اما من حيـث  

خطأ كانت ال علىالمنصوح  فإذا أصرمراحل النصيحه فيفضل ان يكون مبتدا النصيحه السرية ، 
ون النصيحه فيجب التمييز بين الشأن الشخصي والشأن العام، فيفضل علنيتها، أما من حيث مضم

فـي   ساالستئناسريه النصيحه فى الشأن الشخصي ، كما يفضل علنيتها في الشأن العام ، ويمكن 
  :سئَل عـن حـديث  بين من اظهر المنكر و من استتر بذنبه عندما االمام ابن تيمية تمييز  بذلك 

فهـذا    . ذلك فمن أظهر المنكر وجب عليه اإلنكار، وأن يهجر ويذم على  ... (فقال) الغيبة لفاسق ( 
مستترا بذنبه مستخفيا، فإن هذا  بخالف من كان  . من ألقى جلباب الحياء فال غيبة له  : معنى قولهم

يتوب، ويـذكر أمـره علـى وجـه      ، ويهجره من عرف حاله حتىيستر عليه، لكن ينصح سرا
هذا المذهب فيما يتعلق بالتظاهر انه يفضل ان يسبق التظاهر كوسـيلة  ويمكن ترجمه ). النصيحة

وان يتجنب المتظاهرون التعرض للشـان   للتعبير عن الراى استخدام وسائل اخرى كالعرائض،
  .الشخصي

ترجيحا للمفسده المترتبه على التظـاهر ،   كما ان هذا المذهب مبنى على  سد الذرائع ، اى المنع
تنه والفوضى التي  قد تلزم من التظاهر، على المصلحة المتحققة منـه، يقـول   والمتمثلة  فى الف

إن العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أوصـوا بتجنـب المسـيرات    (الشيخ بن باز رحمه اهللا 
والفتنة بين الحكـام   ، وتسبب الفرقة بين المسلمين، والمظاهرات التي تضر بالدعوة وال تنفعها 

  ).7/344الفتاوى  مجموع() والمحكومين
  .وواضح أيضا ان المنع فى هذا المذهب ليس منع مطلق ألنه يجيز التظاهر إذا أجازه ولى األمر

د د سـعو  . أ انظرعلـى سـبيل المثـال    (التظـاهر   يـرى جـواز   ) :االيجاب(المذهب الثانى
 ،) موقع االتحاد العالمي لعلماء المسـلمين ، العصرية  نظرات شرعية في وسائل التعبير،الفنيسان

قوله صلى اهللا كما فى  باللسانالمنكر تغيير على مسألة ويستند هذا المذهب على تخريج التظاهر 
إن لم يستطع ف لم يستطع فبلسانهمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن  (عليه وسلم في الصحيحين 
ما من نبي (قوله صلى اهللا عليه وسلم ، وعلى الجهاد باللسان كما فى )فبقلبه وذلك أضعف اإليمان

يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنهـا   بعثه اهللا قبلي إال كان له من أمته حواريون ، وأصحاب
جاهدهم بيده فهـو   ويفعلون ماال يؤمرون ، فمن تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون ماال يفعلون ،

ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك مـن   ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنمؤمن ، 
سيد الشهداء حمزة ورجل خرج إلى إمام جائر (صلى اهللا عليه وسلم  ،وقوله )اإليمان حبة خردل 

  ].، وحسنه األلباني195/ 3أخرجه الحاكم ) [فأمره ونهاه فقتله
الحديث الصحيح عن إياس بن عبد اهللا  منها ما ورد فىظاهر سوابق إسالميه  كما يرى ان للت

ال تضربوا إماء اهللا فجاء عمر إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم   (قال قال النبي صلى اهللا عليه وسلم
فلما أصبح قال رسول . فأمر بضربهن )النساء على أزواجهن) اجترأ(يا رسول اهللا قد ذئـر (فقال

ثم  لقد طاف البارحة بآل محمد سبعون إمرأة كل إمراة تشتكي زوجها (اهللا عليه وسلم  اهللا صلى
والحـاكم  )5/371( والنسائي في الكبرى ) 2/366(ابن ماجه  )فال تجدون أولئك خياركم: قال 

  . على شرط مسلم ووافقه الذهبي ) 2/188المستدرك (



:( يسمع المنكر في دار بعض جيرانه قالل محمد بن حرب سئل اإلمام أحمد عن الرجل وقومنها  
) وتهول عليه لعل الناس يجتمعون ويشهرون به تجمع عليه الجيران: قاليأمره قلت فإن لم يقبل؟ 

 .)117صـ، األمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخالل (
 ،ها الحكم بالمنع او االيجاب فى المذهبين مبنى على قاعدة سد الذرائع وفتح ومن الواضح ان 

فالمذهب االول كما ذكرنا قال بالمنع سدا للذرائع ، اى ترجيحا للمفسده المترتبه على التظاهر على 
المصلحة المتحققة منه ، وقال المذهب الثانى بااليجاب فتحا للـذرائع ، اى ترجيحـا للمصـلحة    

  . المفسدة التى قد تلزم  منه ىالمتحققة من التظاهر عل
حكم بمنع او إيجاب التظاهر هو اجتهاد الن مصدره قاعدة سد الذرائع وبناء على ما سبق فان ال

  والتي ال يباح الخالف وفتحها، وهى احد مصادرالشريعه التبعية ، و ليس اصل من اصول الدين،
  .فيها، والتي مصدرها مصادر الشريعة االصليه

تقسيم الحكـم علـى    ، هو السابقين ينمذهبالذهب الذى نرجحه ، والذي يجمع بين مضمون والم 
  : إلى التظاهر

حكم أصلى هو االيجاب بدرجاته حسب درجه إمكان الجمع بين جلب المصلحة التـي قـد   : أوال
دون المنع، بـااللتزام بجملـه ضـوابط     ه،ودرء  المفسدة التي قد تلزم من ، من التظاهرتتحقق 

لدخول ذلك  -دفاع عن النفس ه الفى حال  اال-ان يكون التظاهر سلميا : لتكليفيه والتكوينيه منها ا
﴿وقَاتلُواْ في سبِيِل اللّه الَّذين يقَاتلُونَكُم والَ تَعتَدواْ ِإن اللّـه الَ يحـب   فى عموم النهى عن العدوان 

  ﴿ول ذلك فى عموم النهى عن اإلفسـاد فـي االرض  خلد ، وعدم اللجوء الى التخريبالْمعتَدينَ﴾ 
أن يقتلوا أو يصـلّبوا أو   في األرض فسادا  يسعون و رسوله و اهللا  يحاربون  الذين  ءجزا   إنما

   ...»ا@!�ر ;�(�?�ه�«����ة  استنادا الى مشروعةالتظاهر  أن تكون مطالب و،  َ﴾ أيديهم طعقتُ
حكم فرعى هو المنع بدرجاته حسب درجه استحالة الجمع بين جلب المصـلحة التـى قـد     :ثانيا

  . المفسدة التي قد تلزم من ذلكودرء  ، التظاهرمن تتحقق 
�ى �,B)ف   h H9 �$� 6+h)�� �)ور H7  9# :ا���Fه  ;:� اD?Eح وا��Bرة Bه� ا�#B�.اث    ا�(Bhإ EBإ�

�Cd8 ���>%،  �0ر�(% J+gK، م#�)إ�#ر ا� Eو� �LL#اىا�� ، H���?حH7 ا  ا�2�� ����. �.�#ه� آ
�L ا�2��H أ9# ا�.�#ه� ا��ى �,)ف إ�E إh)اث %L#9^#8©، و�#رج إ�#ر ا�(�#م ا�� J+gK ،  Eآ� ���>

 #�2�BB� ن#BBاء آBB� ، )|LBB%و �BBU9 EBB� ث(BBh #BB2آ( #-�BB<9 او ،)#BB�$�� EBB� ث(BB-� #BB2ه� )آ#BB�.اى ا�،
 A.�#} 6+h رة، �-+A2  هW�� ����رة(آW) ا�        #Bوه( ،�C#B0آ6 ا�#B-ا� FB�YK ء#B,�^ا� #B,)7 �B$7 E.وا�

0) 9�ه$�H [هJ ا�>(� ه2L  #:  
ل اB9M#م      ) :��م ا��Jاز(ا��HهG ا%ول B�� �C#B0آ6 ا�#B-ا� FB�� از��ي  ��ى 7)م 8BZ]ون   (ا�B� و

8ا K 6,��7#�>�� ا�)7#ء [�2ّC ا�U�#K H�2�<2?ح و أن�Y�M )( H��9?�@ت اM#�9 323( .  و هذا
، الجـائر لحـاكم  المذهب مبنى على  سد الذرائع ، اى المنع ترجيحا للمفسده المترتبه على خلع ا

 والمتمثلة  فى الفتنه والفوضى التى  قد تلزم من خلعه، على المصلحة المتحققة من خلعه يقـول 
ما يترتب على ذلك مـن الفـتن    وتحريم الخروج عليهقال العلماء وسبب عدم انعزاله،  (النووي 

 شرح صـحيح ( ) أكثر منها في بقائه وإراقة الدماء ، وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله
  )31[ 229\12مســـــــــــــــــــــــــــلم 

   +K�6Bا� GهH�از ��B     ) :ا��6Jاز (ا�B8 ى�B�F    ، �C#B0آ6 ا�#B-ا�    �BK��ال B2�7#ء  HB9   ذآ�B اHBK ا�BGأ 
اء آB#ن ا[ول ، أو ا�BY#رج B� ، AB��7 ن        (ا��#2+�� B� ، ل(B�H��(B7 #BL ،     إF9 J%#�� #2L ا@B9#م ا�+� 6B�

ل  )أ���6م ا�(L 6ن   ()ذ�vB   و ¦�6B ا�B� H�2�B<2#د�v<9o�   F 7(,2# إM أن %�اد v<^)K ، أو vB�#9 ، أ Bو�� 
9�HB9 AB   (اdh HKم  ا@9#م H9 Jوآ A)7 aر�� ا /�#� �Kأ HK ��7 لG ا�ل أم    وهBGو ،�K#-BUا�

6,��ي    .... HB9 ا��K#-BU   ا��gC#7 H�)9�2 ر�� اa 7(,#، و��-�، وا���Kd، وآH9 J آ#ن 9Bا� Bوه



ال   BBGأ ABB��7 )لBB%    ،�BB^(�h �KoBBBء آ#BB,�^وداود،     ا� ،���#BBBgوا� ،vBB�#9و ،v��BBZو ،�BBBh HBBK HBB<-وا�
6,K#-���A^�B� JB<K v      � ن. وأB� JB7#� #9ا* وإ.� �� v��K ��#L #9إ ،��(h6 و�(G H9 #Lذآ� H9 Jآ

 �B�    ًا�B+)9 *رأو #B9 ر#B+Lعلماء الحنابلة الذين ذهبوا إلى القول بخلع الجائر ، ابن رزيـن ،   منو.)إ
  ).311 \ 10للمرداوي  اإلنصاف(الجوزي  وابن عقيل ، وابن

: ذهب الذى نرجحه ، هو تقسيم الحكم على التظاهر الذى يهدف إلى خلع الحاكم الجائر الـى والم
حكم أصلى هو االيجاب بدرجاته حسب درجه امكان الجمع بين جلب المصلحة التي قد تتحقق من 

ع، بااللتزام بجمله من هذا الشكل من أشكال التظاهر ، ودرء  المفسدة التى قد تلزم منه دون المن
لها  وسعها اال نفسا    اهللا يكلف ال ﴿الضوابط التكليفيه والتكوينيه منها توافر القدرة لقوله تعالى 

، وان ال ترتب عليه دخول العدو ارض اإلسـالم ، الن الجهـاد    اكتسبت﴾ كسبت وعليها ما ما
 ﴿واعتَصمواْ بِحبِل اللَّه جميعاًعالىيكون فرض عين في هذا الحالة ، والتوحد  وعدم التفرق لقوله ت

وحكم فرعى هو المنـع بدرجاتـه   ... ، باالضافه إلى جمله الضوابط السابق ذكرهاوالَ تَفَرقُواْ﴾
حسب درجه استحالة الجمع بين جلب المصلحة التي قد تتحقق من هذا الشكل من أشكال التظاهر 

  . لك في حاله عدم توافر امكانيه االلتزام بهذه الشروطوذ،ودرء  المفسدة التى قد تلزم من ذلك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 �Lل�Mل  ا��� K�L�:AN'B�&)ا (�8O)'�  
التمييز بين غير المسلم المواطن وغير  يجب بداية :التمييز بين غير المسلم المواطن واالجنبـى  

جزء من حـق   االستعانةهذه  ن، ألالسلم والحرب فيبه  االستعانةيجب المسلم االجنبى، فاألول 
تعدد االنتماء الديني في االمه الواحدة حين اقر  النظريعلى المستوى  اإلسالمالذى اقره المواطنة 

لذا نجد في القران عشرات اآليات التي تنظم العالقة بين  ، دون أن يمس هذا التعدد وحده  االمه
هل الكتاب إلي ما هو مشترك فـي األديـان   المنتمين إلي أديان متعددة في أمه واحده،فهو يدعو أ

السماوية ال التخلي  عن دينهم واالنتماء إليه فهو يدعوهم معه ال يدعوهم إليه﴿  قل يا أهل الكتاب 



وفـى   ،)64:آل عمران(تعالوا إلي كلمه سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئا، ﴾
أيهم اصح عقيدة دون أن يمس أو يهدد الحوار هذه الحياة هذه الحياة المشتركة يكون الحوار حول 

  .)46:العنكبوت.(أهل الكتاب إال بالتي هي أحسن﴾ االمشتركة ﴿وال تجادلو
في المدينة المنورة و في ظـل الصـحيفة  تكـون    ف ،المستوى التطبيقيعلى  اإلسالماقره  الذيو
ولكن يتوحد الناس فيه مع )  واليهود أمه المسلمين أمه(تتعدد فيه عالقات االنتماء إلى الدين" شعب"

   .اختالف الدين في عالقة انتماء إلى ارض مشتركه ، اى عالقة انتماء إلى وطن
لغير المسلم كما يزعم البعض بل  المواطنةلحق  اإلسالموال يتناقض مفهوم أهل الذمة  مع تقرير 

الفيروز ابادى، القـاموس المحـيط،   (لذمة لغة العهد والكفالة والضمان واألمانذلك ، فاهو تاكيد ل
التزام تقرير الكفار في ديارنا وحمايتهم والذب عنهم ببـذل الجزيـة   ( أما اصطالحا  ) 4/115

فهو تقرير حقـوق المواطنـة   ) 194أبو زهره المجتمع االنسانى، ص  )( واالستسالم من جهتهم
احتفاظه بحريتـه الدينيـة علـى     مع) اليهود أمه مع المؤمنين(لغير المسلم في الدولة االسالميه 

ضمانا لعدم إهدارها بواسطة االغلبيه المسلمة مـادام  ) في ذمه اهللا ورسوله( المستوى الدستوري
أما التمييز بين الذميين والمسلمين فلم يقل به احد من المتقدمين،وقال بـه بعـض   .قائما بواجباتها

مع التتار ضد المسلمين مـن بـاب    المتاخرين في مرحله تاريخية الحقه، لوقوف بعض الذميين
عبد العزيز كامل، معامله غير (االحتراس ،فهو ليس قاعدة بل حكم تاريخي مربوط بظروف معينه

   )199، ص1المسلمين ج
نجد  من اذا كنا نجد فإننا له بإسناد األعمال  بغير المسلم المواطن فى السلم باالستعانة ففيما يتعلق 

مالكية واإلمام احمد، لكن هناك من يرى الجواز المطلق كابي حنيفة يرى المنع المطلق كأغلب ال
 (وبعض المالكية، أو الجواز أحيانا والمنع أحيانا وهو رأى اغلب العلماء حيث يرى ابن العربـي 

كما جوز الماوردي وأبـو   ).16،268ابن العربي، ()أن كانت في ذلك فائدة محققه فال باس به
  .وتاريخيا استعان بهم الخلفاء.وزاره التنفيذ دون والية التفويض  يعلى لغير المسلم أن يتولى

ففي ، فهناك سوابق تاريخية تؤيد ذلك  بغير المسلم المواطن فى الحرب باالستعانة يتعلق فيما أما
أنهم طلبوا األمان والصلح فصالحوه على أن يكونـوا أعوانـا   ( صلح حبيب بن مسلم للجراحجه

أن ( ومع أهل ارمينه) 217ص/ 1البالذردى، فتوح البلدان،ج)( بالجزية للمسلمين وان ال يؤخذوا
الطبـري، تـاريخ األمـم، ج    )( على أن توضع الجزاء عمن أجاب إلي ذلك... ينفروا لكل غاره

  .).257،ص 5
  

فيجـب   -وهو موضوع الحديث هنا  -اما غير المسلم االجنبى :التمييز بين االعانه واالستعانه 
ففيما يتعلق باعانه غير المسلم االجنبى اتفق العلماء على منـع   ننه واالستعانه به،التمييز بين اعا

 أيهـا يا  (على ذلك كقوله تعالى الدالةلورود العديد من النصوص  المسلم اعانه غير المسلم على
بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان  أولياءبعضهم  أولياءالذين امنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى 

، ولكنهم تفاوتوا فى درجه الحكم على من اعان غير ]  51: المائدة [ ) اهللا ال يهدي القوم الظالمين
ليست كل إعانة المسلم على المسلم  ، فقال بعضهم ان هذه  االعانه توجب التكفير ، وقال اخرون 

ـ ان  (الحديث  مكفرة بدليل رهم فيـه  حاطب بن أبي بلتعة رضي اهللا عنه كتب كتاباً لقريش يخب
باستعداد النبي صلى اهللا عليه وسلم للزحف على مكة إذ كان يتجهز لفتحها وكان يكتم ذلك ليبغت 
قريشاً  على غير استعداد منها فتضطر إلى قبول الصلح وما كان يريد حرباً ، وأرسـل حاطـب   

لزبيـر  كتابه مع جاريه وضعته في عقص شعرها فأعلم اهللا نبيه بذلك فأرسل في أثرها عليـاً وا 
فلما أتي ) انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها : ( والمقداد وقال 



إن كنت حليفاً لقريش ولـم  ! يا رسول اهللا ال تعجل على : ؟ فقال ) يا حاطب ما هذا : ( به قال 
فأحببت إذ فاتني  أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم

ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يداً  يحمون بها قرابتي ولم أفعله ارتداداً  عن ديني وال رضي 
واستأذن عمر النبي صلى ) أما إنه قد صدقكم (   :بالكفر بعد اإلسالم ، فقال عليه الصالة والسالم

�  (  )اهللا عليه وسلم في قتله فلم يأذن له N O)  3007 (ا��70ري : أ R�*!6352،  6351( و (( ،
وليس الداللة على عورة مسلم وال تأييد كافر بـأن يحـذِّر أن المسـلمين     (الشافعي  يقول االمام

و قالوا انه  ) . 4/249األم (  )يريدون منه غرةً ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفرٍ بين 
(  :بقوله سال حاطب اهللا عليه وآله وسلم النبي صلى ان  بدليل ُ يكون الحكم االعانه معرفة باعثب

: وقيـل  « :اآللوسـي  يقولكفر  فهى ألجل دينهغبر المسلم  أعانهكانت فإن .. )يا حاطب ما هذا
, ؛ كافر مـثلهم حقيقـة   ]  51: المائدة [ } ومن يتَولَّهم منْكُم فَِإنَّه منْهم { : المراد من قوله تعالى 

ولعل ذلك إذا كان توليهم مـن حيـث كـونهم يهـوداً     , ي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وحك
فهى ال تقتضى التكفيـر  عانه ألجل الدنيا كانت األأما إن .. ) 3/157تفسيره ( .. » ونصارى 

وهذا يستفاد من حديث حاطب رضي اهللا عنه ؛ حينما اعتذر بإرادتـه   :ولكنها ذنب يوجب التوبه
نيويابن يقول .ة ، وقبل النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم عذره ذاك ولم يحكم عليه بالكفر مصلحةً د

قبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عذر حاطب لَما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعةً « :كثير
 ابن تيميةويقول  .)  4/410تفسيره ( .. » لقريش ألجل ما كان له عندهم من األموال واألوالد 

كما : وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنباً ينقص به إيمانه وال يكون به كافراً  (
(  )حصل لحاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم 

ـ ...  (المستعين بالكافر رحمه اهللا عن  يقول الشيخ األلباني .) 7/522الفتاوى  ره إال إذا ال نكف
  .) 439شريط رقم  ، سلسلة الهدى و النور) ( بقلبه،استحل مواالة الكفار 

  :6.�45 �1�.23# ا"�)0/.� ا��-�, ا"+*()  ا"���#!' أ$# :بغير المسلم االستعانة
بغير المسلم فى حاله  االستعانةاختلف العلماء فى حكم   : السلمفي  بغير المسلم االستعانة: أوال 

المسالم في األمور  بغير المسلميجوز للمسلم أن يستعين  آخرونفقال بعضهم بالمنع، وقال السلم، 
8#ء �� ومن االدله على ذلك ما الطب، والزراعة، والصناعة، : بالدين مثل التي ال تتصل الدنيوية

H را�h.#ن L #� (G$� اa إن ه#%�: "ا�2)�(� أن أG �+K #K#ل ��($� ��E اA��7 a و��6 إ�hE)�� ا�,�0ة 
        #2,�(B� ،#ًآ�Bg9 ن#Bوآ �B+K HBK J�(Bا� �B)K H9 ?ً8ار���، ر HK a�8 7$) اo.�#� ،ا�آ(� أ7)د%,#2 �,

و��  .)981ص  2ا;� ه�Sم ج (" E�7 ا�}���، �)��# إ��A راL#+� #2,�.�h.# 7()* ��7#ه#2 ��2�#ده#2
��E اA��7 a و��6 8#ء و9�A ا aل ا�� ا���$� ا�+$�ى أن ر��K ��9� �$#س HK 7$) ا�2}�/، وه�

 A9G Hد� E�7"A� �D  ).49ص  1ا;� ه�Sم ج   (إM أAL أh/ أن �-�P أ�9 اHK أ��A و�.
  : االستعانه بغير المسلم فى الحرب : ثانيا 
  :االستعانه بغير المسلم على غير المسلم بين االيجاب والمنع / ا
والشَّافعيةُ ما عـدا ابـن   , الْحنَابِلَةُ في الصحيحِ من الْمذْهبِ و, ذَهب الْحنَفيةُ  . :مذهب االيجاب  

 بغير المسـلم وهو رِوايةٌ عن الِْإمامِ ماِلك إلَى  جوازِ اِلاستعانَة , وابن حبِيبٍ من الْماِلكية , الْمنْذرِ 
لَا بْأس بِاِلاسـتعانَة  : وقَاَل َأصحابنَا ( الجصاص الحنفي يقول  .جة عنْد الْحا غير المسلم في قتَاِل

ـ  , اهر بِالْمشْرِكين علَى قتَاِل غَيرِهم من الْمشْرِكين إذَا كَانُوا متَى ظَهروا كَان حكْم الِْإسلَامِ هو الظَّ
 وا كَانرظَه ا إذَا كَانُوا لَوفََأم مهعلُوا مقَاتي َأن ينملسي ِللْمغنْبفَلَا ي الْغَاِلب وه كالشِّر كْمأحكام [ )ح

فصل وال يستعان بمشرك وبهذا قال ابـن المنـذر والجوزجـاني    : "ابن قدامة و يقول  .]القرآن
عليه أيضا  وجماعة من أهل العلم وعن أحمد ما يدل على جواز االستعانة به وكالم الخرقي يدل



  )9/207(.." عنــــــد الحاجــــــة وهــــــو مــــــذهب الشــــــافعي 
ه مـن  يعوإن كان مشرك يغزو مع المسلمين وكان معه في الغزو من يط(الشافعي ويقول االمام 

مسلم أو مشرك وكانت عليه دالئل الهزيمة والحرص على غلبة المسلمين وتفريق جمـاعتهم لـم   
خالف هذه الصفة فكانت فيه منفعة للمسـلمين   ومن كان من المشركين على ...يجز أن يغزو به 

األم [القدرة على عورة عدو أو طريق أو ضيعة أو نصيحة للمسلمين فال بـأس أن يغـزي بـه    
)4/166[(.  
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 k#َوْرِدي�1.' ( ...اْ�َX3ا� 'ُ>D�D�ا�...(     �ا�m��r   ا���Y#�' و5Q, �6<) هD ا��*P0 rر+#��� b�-Q در+�
 b�+ 4.0'Y�T�ا� � ، ا��) R�� PUم $4 ذ�� ا��P-3ةxXY�� PU $4 ا"���#!� 0/.� ا��-�, ،ودرء   ا��

� <Pم �Dا�6 ا#5$!.� ا"��Rام 10:� ا��nوط�#Q (6 وذ��.  
  :منع االستعانه بغير المسلم على المسلم/  ب 

 (�G"5, اY#ء <�) ان ا��ا��� x3# ا��آ'!#���F� ,�-�-�, <�) ا��0/.� ا�    P�MPرود ا��D��  r*�ا� Dه
� ���#�)   ا�Pا�'$4 ا�*DTص �DX�1# (<�) ذ�� آ.Z#M   4M:ا ا��D�*$رى أو�.�#ء    " ����:  ا#�T*د وا�D�1.وا ا�

� $�*1, إن اP�1M " Jي ا�D�Xم ا� �#��.4       �!z6 ,5*�$ ,1�D��M 4$ة  )) [12�0, أو�.#ء ��0 وP�Z#�51(ا�[(  
  

� DXMل )��Xا� "(�#�� ��DU)) :,5*$ ,1�D�M 4$و ((    .4�-���ا� (��> ,هP�2�M أي))  ,1*�$ ��!z6 ((  4.�0
� آ5Y�1,، وهM D�r* إ_(#ت ا��.�اث ���-��5Q أن (�#��     ،�, $4 ا����P، وآ#ن ا��:ي ��D"ه, ا4�0 أ�0

�������������6� r�������������NU ا���������������D"ة         '�������������$#.Xم ا�D�������������M (�������������5, �������������0#ق إ��������������Yه�������������:ا ا� ,�������������_.  
��DUو (�#��)) :   J ةRن ا���z�6 ةRه, ا��P*> نD/�)M[$*.4 أ�4 أو�.#ء $4 دون ا�M�6#5ون ا�:��M 4M:ا�
� D��XMل )].139(ا�*-��#ء )) [+�.���#��)��Xا�"(�#���� ����DU) : 4 أوM�6#��5ون ا�:����M 4M:ء $��4 دون ا���#��.�

) و�2�*� ا��*�D�$ 4�$ rا"ة ا��5#�6 وأن ���M:وا أ<Dا!�# <��) ا�<��#ل ا�����4MP��#0 '�X          ...) ا��[$*.4
  )]5/416(ا����������������������������������������������������������5Q� r$#���������������������������������������������������������m#م ا�����������������������������������������������������������X{ن   [

  
 �9وط اي D�M 1.6#ا6F �6 أ;.� <�) ا��-�, 0/.� ا��-�, ا���#!' أ$#( DXMل ا���DM �.n ا���X#وى 

#�$ �: و_#!.�# . �!1# ا���#!' 0#�5#�6 <�) ا��-�,: أو" .ا��-��.4 0/.� #!'ا"��� �Dmاز ا�1X3#ء ا���9



�����.S �6#����5.4، أن ه����:ا ا��-������ن <�����) ا�D$W����$.#����|�#_.4، : و�-������ن ا�#N������ �����Y� �.����� � .أ!����

هD� Dن $4 ا��Pاع ���*�3، 6#��-���.4 "   ) ا���#!' 0#�5#�6(ا���#$L  أن �-�.' ه:ا ا�*Dع $4: ورا#�0
،FGن أD5M أن P0 �وا�F�5$ #>�6 �  1-703-721 ) ا�M?'د K7#( ) -��#ن 0

�هD  0/.� ا��-�, <�) ا��-�, ����F#!'ق ا����#ء <�) ان ا�5Y, ا"�G) #ا�3ور�:  ,S�V رU ا%;��
r*�ا� �!#.0 x)� #�-��,    آ�-�, <��) ا��0/.� ا� �ل  .  ����2ورة ، 6#ن ��0 ا����#ء ا0#ح ا"���#!B��

 ª�Bgما هو حكم االستعانة   رحمه اهللا فى االجابه على السؤال ن الجبرينعبد اهللا بن عبد الرحم ا�
ال يجوز ذلك إال عند الحاجة، كما حصل من موسى لما قتل ذلك القبطي مع  بالكافر ضد المسلم؟

   )3578#��ى ر�S ( أن ذلك اإلسرائيلي لم يكن مسلما في ذلك الوقت
�Aا���ا��  �Eردا 7 ا���$�� �� ا�-#��و��ل  ا�ª�g ا����#وى G E�  ��$���ان ا�-�ب E�7 ��$�# ه� 

 ... ��$��� �<�� #,Lا *#)�9 #2K ،ار    وه� 8#ءتBWا� HB9 /B�� E�7 ء#)KH�$ب   ا����B�وهHB9 �B   ، وا�
   .K#ب ا��Pورة وا�-�8#

��.26 و!X61 ا%ذى       �NازY6 ض ا�/� R�6*�ا��BPور* ا�.EB    وه�BUG HB9 (BKM #B)     :   ا2K�,�6$% ;/:6  ا�
�� �Gره# K���Bض  A�#2h اE�7 ، *?7  �2#ء ا�.% (G ى��h#* ا�H9 H�2�<2 اMذى وا�Y}�ا��Z#$2 ا�

         M وان ، AB9#7 H�2�B<2وا� AB�#� H�B�ا�A{B اهJB ا�$�B) ا�2K vBذ� ���-% A�L#+9ا�� ا�) 7)م %K ، A�
    |B2� #B9 EBا� vBوسيادتها،ووحدتها وسالمه أراضيها المعينه ، االسالميه  همصلحه الدول �.0#وز ذ� 

و�H+2 ا��M(#س �E ذ�vB ا�EB ا��)�B)    ). ا��Pور* %�)ر �K)ره#(،وذ�v ا�.(#دا ا�G E#7)* أرضها على
Aد�Mا H9 -  و–مع مالحظه ان مصدر االذى فى هذه االدله كان غير المسلم Aد�Mا *�أن أH9 : #K ه

    ¨��BG HB9 AB���E اA��7 a و��6 و�2( aل ال �E�B     . �#�/ آ#ن �-�2 ا���Bوج ا����Bو� aا
A9 ور8#ء أن ��$�ا A)9 9# 8#ءه6 G H9 6,K ��A��7 و��6 ا�E ا�}#�C ��.2| ا�(�Uة ���D H9 وا�2(

dّBB7 aا HBB9 ABBK JّBB8م ج  (و#BBgه HBBKي و .)28ص  2اdBB���2�� 2#عBB�Mع ا#BB.9ا �BB� ورد#BB9"ل#BBإن : و��
        HB9 ?ًB8ر �B�K اء�Bh EBا� EB,.Lوا �C#B{ا� HB9 و��6 �2# 7#د A��7 aا E�� aل ا�dا�B7 ا�EB    ر�

ل    . )28امتاع االسماع ص ( "ا�2}�HK 6 7)ي ��E.h *��0 �$�� ر�#�� ر8o� AK#ر*Bرأى ر� #B2و�
        HB9و ،aا HB9 ABL#+2� �B��#� ��HB9 AB ا�Bا�$?ء، و9# ه H9 AK#-���E اA��7 a و���U� #9 6/ ا aا

  B,� ل#BG ،ا�$?ء H9 A�� 66 29# ه,� �6.8�B ا�EB أرض    : "A276 أ�K �#�/ وأM AL ��)ر E�7 أن �2(B�
               AB�� 6.BLأ #B29 #ًB8�� 6B+� aا JB�0� EB.h ق(B� .ا�-$B� �g ن (B)7 6B��� M #ًB+�9 #B,K* أBh) وه�B أرض 

 B�� ،�B+K#ل اHBK ا�){(�B    وKأ A�$�� ،*ار8 �+K �Kأ E�7 �)}(ا� HK�7ض ا :      (BG �BLإ ¨��BG �Bg�9 #B�
��YK Mإ (hأ A� H���� ?� ��#-G �Kأ HK396ص  1ابن هشام ج( أ�8ت ا.(   

  

A��5N ا��$'م  (#A&'��ا� A�L�Fا�  ���A@��ا� A�8�Bوا�  
الحكام ويحرم علنيتها استنادا الى العديد مـن   نصيحةيرى وجوب سريه  :سريه النصيحهمذهب 

الجزء   الذي جاء فيه جزءان، الحديث المنسوب لعياض بن غنم رضي اهللا عنه   أهمهاالنصوص 
حكيم القول، حتى  حين فتحت، فأغلظ له هشام بن» دارا«ب جلد عياض بن غنمٍ صاح: منه االول

هشام لعياض، ألم تسمع  غضب عياض، ثم مكث ليالي، فأتاه هشام بن حكيم، فاعتذر إليه، ثم قال
أشـدهم عـذاباً فـي الـدنيا      إن مـن أشـد النـاس عـذاباً    «: النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول

 قد سمعنا ما سمعت ورأينا مـا ! ياهشام بن حكيم: فقال عياض بن غنم :الجزء الثاني أما؟»للناس
عالنيـة،   من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمرٍ، فال يبد له«: رسول اهللا يقول  رأيت، أو لم تسمع

، وإنك ياهشـام  »له ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به، فإن قبل منه، فذاك، وإال، كان قد أدى الذي عليه



السلطان فتكون قتيل سلطان اهللا  ، فهال خشيت أن يقتلكألنت الجرىء إذ تجترىء على سلطان اهللا
  ,»تبارك وتعالى

ومن وعظَه عالنيـةً فَقَـد فَضـحه     من وعظَ أخَاه سرا فقد نَصحه وزانَه،"قال اإلمام الشافعي  و
 ."وشَانَه

ـ  علنيتهاوجوب  يرفض سريه النصيحه وبرى:  النصيحه  علنيةمذهب  الجـزء  ان  احتجاجا ب
 الجزء الثاني، اما مسلم  وأكدته رواية ، صحيح باتفاق العلماءفقط هو ال عياضمن حديث  األول

ألحمد مرسلة لالنقطاع بين  الروايه االولى( ال يحتج به لسببين األول ضعف الرواية منه فيرى انه
 ،واالنقطاع والتدليس ضعف الرواة  »السنة«ابن أبي عاصم في   الرواية الثانية بين،شريح وهشام

 ، الضحاك متروك الحديث فيها عبد الوهاب بن» معرفة الصحابة«نعيم في   الرواية الثالثة ألبي
الرواية الخامسة ألحمـد   ،الرواة ضعفها الذهبي لضعف» المستدرك«للحاكم في   الرواية الرابعة

تضافر األدلـة علـى   و ه ثاني والسبب ال.  )ريب كذلك قال عنها الحافظ ابن حجر موضوعة بال
 بلِّغُكُم رِساالت ربي وَأنصح(ُلسان نوح ـ عليه السالم ـ قوله تعالى على  منها  عالنية النصيحة

ونلَما ال تَعم اللَّه نم لَموَأع ـ ]. 62: األعراف[ )لَكُم ُأبلِّغُكُـم  }: عليه السالم ـ   وعلى لسان هود 
يا (: وعلى لسان صالح ـ عليه السالم ـ   ]. 68: األعراف] }لَكُم نَاصح َأمينرِساالت ربي وَأنَا 

مِ لَقَدقَو تُ لَكُمحي ونَصبالَةَ ررِس لَغْتُكُمـ عليه السالم ـ   وعلى لسان شعيب]. 79: األعراف[ )َأب
 :  
)تُ لَكُمحي ونَصبر االترِس لَغْتُكُمَأب سـيد الشـهداء   (الحديث المشهور و.  .[93 :األعراف])لَقَد

واهللا لتـأمرون  (وحـديث   .)إمام جائر فأمره ونهاه فقتلـه  حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى
عندما و.) يد الظالم، ولتأطرونه على الحق أطراً بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذون على

كيـف تحـدد   : ته امرأة قرشية قائلة لهأراد عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه تحديد المهور حاج
" أخطأ عمر وأصابت امرأة: "فقال عمر" إحداهن قنطاراً فال تأخذوا منه أتيتم إذيقول المهور واهللا 

فيـه  ( ، ويعلق السرخسى في المبسوط على موقف اإلمام على بن أبى طالب من الخوارج بقوله
يتعرض لهم بالحبس والقتل وفيه دليل علـى   دليل على أنهم ما لم يعزموا على الخروج فاإلمام ال

: قال الحسن البصـري  و ). 126-125، ص10ج)(التعذير بأن التعرض بالشتم لإلمام ال يوج
السنة والجماعة لآللكائى  شرح أصول اعتقاد أهل(ليس لصاحب بدعة وال لفاسق يعلن فسقه غيبه 

)279 - 280 )  
ه هـو الجمـع بـين سـريه     جحلمذهب الذى نروا :الجمع بين سريه النصيحه وعالنيتهامذهب 

صـلى اهللا  (كقولـه   العلنيو  السرية شرطيالحكام  لورود نصوص مطلقه من  نصيحةوعالنيه 
 هللا ولكتابه ولرسـوله ، وألئمـة  : ؟ قال !لمن يا رسول اهللا : لدين النصيحة ، قيل ا)(عليه وسلم

بايعتُ رسـوَل  : ((اهللا عنه ـ قال  عن جرير بن عبد اهللا ـ رضي و  .[مسلم] ) المسلمين وعامتهم
، .[البخاري)). [ِلكُلِّ مسلمٍ اهللا عليه وسلم ـ علَى ِإقَامِ الصالة، وِإيتَاء الزكَاة، والنُّصحِ اللَّه ـ صلى

في  -رضي اهللا عنها-لعائشة  -صلى اهللا عليه وسلم-قوله ك ورود نصوص تفيد سريه النصيحه
-قولـه  ك واخرى تفيد علنيتها ).متفق عليه) (ن كُنْت َألْممت بِذَنْبٍ فَاستَغْفرِي اللَّهِإ: (حادثة اإلفك

صـلى اهللا  - وكقوله...).ما باُل َأقْوامٍ يفْعلُون كَذَا وكَذَا: (في غير ما موقف -صلى اهللا عليه وسلم
  .كما في قصة بني جذيمة) رواه البخاري) (نَع خَاِلداللَّهم ِإنِّي َأبرُأ ِإلَيك مما ص: (-عليه وسلم

هذا الجمع يتحقق من خالل التمييز بين مراحل النصيحه ومضمونها، اما مـن حيـث مراحـل     
 علنيتهاكانت خطاْه  لىالمنصوح ع أصر فإذا،  السريةالنصيحه فيفضل ان يكون مبتدا النصيحه 



ــ ــالى   ااستئناس ــى  اذْهبــا ِإلَــى فر  (بقولــه تع ــون ِإنَّــه طَغَ ع*   فَقُــوالَ لَــه  
  .النصيحه القول اللين بدايةفجعلت االيه )  44-43:طه)(قَولًا لَّيّنًا لَّعلَّه يتَذَكَّر َأو يخْشَى

العام، فيفضل سريه  والشأن الشخصي الشأنمن حيث مضمون النصيحه فيجب التمييز بين  أما. 
فى ذلـك   االستئناسالعام ، ويمكن  الشأنضل علنيتها فى ، كما يف الشخصي الشأنالنصيحه فى 

الغيبـة   (   :سئَل عن حديثبين من اظهر المنكر و من استتر بذنبه عندما االمام ابن تيمية تمييز  ب
مأثور عن الحسن  صلى اهللا عليه وسلم، ولكنه النبيأما الحديث فليس هو من كالم   (فقال) لفاسق

من   : وفى حديث آخر  . الناس اذكروه بما فيه يحذره  ؟ ون عن ذكر الفاجرأترغب  : البصرى، أنه قال
  : أحدهما  . فيهما الغيبة بال نزاع بين العلماء وهذان النوعان يجوز  . ألقى جلباب الحياء، فال غيبة له

ـ  الظلم والفواحش والبدع المخالفة للسنة، فإذا أظهر : يكون الرجل مظهرا للفجور، مثل أن ر، المنك
 فمن أظهر المنكر وجب عليه اإلنكار، وأن يهجر ويذم على  ...وجب اإلنكار عليه بحسب القدرة 

مسـتترا بذنبـه    بخالف مـن كـان    . من ألقى جلباب الحياء فال غيبة له  : فهذا معنى قولهم  . ذلك
ره يتوب، ويذكر أم ، ويهجره من عرف حاله حتىمستخفيا، فإن هذا يستر عليه، لكن ينصح سرا

العـام    تمييز االمام احمد ابن حنبل بين الخـاص و ب ساالستئنايمكن  وكذلك).على وجه النصيحة
إذا صـام  : الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في اهل البدع؟ فقال: عندما قيل له

   .وصلى واعتكف، فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع، فإنما هو للمسلمين

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


