
 ��� ا
 ا���	� ا�����             

�� ��� ا
���� ا
��دا�� أ� ا
	��� ��ج ���  ��
  �	� ا
����� ا
���
��
�� ا����	�� ا��� ��ى أن ا���م �  :ا ������� ا������  !" �# �)'�& أ�% ا�!��� ��ج �	

#���	�0 ا4�3 8)��7  ��6 أن ه)�ك #��� ��� ��1	�0 ا4�3 و��1	�0 ا��%م،. ��ره� �)+ ا�*ء
ة، �+�; ه�	): ا����	�� ا��9��0 ا9و�� �ا���B ا��9�� و� ا��A1% �@�رات و<�%ب 1

0C�1��C �# :	DECت ا��'%ر و���F� G�1 . ى%�EC0 و��أ�� ��1	�0 ا��%م #�7 ��6 إ��
����Fت C'%ره� �# �DE�C0 و��  .ا��I%ب ا��9

��� 
�L ��ه%ت ا4رض #	*�ر "! ا����: ا
 #" �! ا� �1 ME*أ�% ا�!��� ه% ا� (1 ������� ا�
ا�	�*� �1 ه+  ا����	�� ا������ وه% �� ��E" 0O%���� GC% ه+  ا����	�� "��M�� �7 ا�N9*�ر 

�O �"%ر آ%QC ر�R1% إ��0 #� إ� �	� ���I*ا� ���Fا�� ;E� G�1 �!�!Eدور . ا� GC�� �(وه
�T آN L*�ات ا����� ا� L1�����ا�����.  

����

������ ا $����% : L��D����Eو�0 �*)�ء إ�Rر "�Vي  ������� ا���� ا��C ���!أ�% ا� و1)
  .��ه%ت ا4رض ا�)�#� ��ه%ت ا��	�ء وا��ا#LD� X اO%� �# G*�6 �W%د وا��Eآ�

���&�
ود�� ا�D%ن وا�"��ن، و�)�ءا 1�G ه+ا و0O ا�)! إ��  :�	� اE���ى أ�% ا�!��� 9 
 YCدى إ�� ا� ���Z%آ�، اذ أن ا��Eد وا�%O%�6*� #� ا� �Wاى ا X#ر  (1 G(�C Gا�� ���Z%�

د F�	"�0 و"\و�71 ا���ود�0  ا9"E�ود�� ا�"��ن و�C �� �7(D*�[ #�7 ا��E�#�B _#�ق أ��م 9
  .  �%0O آ�#0 أ<�Dل ا���9ب

�$( ا
��رآ��$� *
آ��� ه� "��ج R*��� ���'%ر ��ى أ�% ا�!��� أن ا��6��Q ا�	�ر):,�ل ا
1)��� #� EC!�& ا�EC9د ا�	�دي ��� ا�"��ن وا�D%ن  ����� +aCا�+ي ا G�ا9ور �	�ا�� . ACو��

 �6��Q�7ض ا�Oو9زال #�<� #� إ LI# ب��  1�G ه+ا ا�!%ل ��ن ا�
�����  .ا�	�رآ��� آ	�E%ى ��'%ر  ا���	� ا�

��ا: او,�. آ��. �L ا��'%ر ا���Dي ا"9���  G"�QC A%ر آ	� ��#X أ�% ا�!��� ��ج �	
�� ��7 ا��!��� ا�W 0�e���9 ا��W ��e�(f ) ا�	�ا�L ا��ه%��C،ا�	���#�\�!��، ا�%���Z( آ%":� T@و�

���Fا�.  
 �� ا
�*�2(ه�0	�
ل ا��!L ا�	'�& ه+ا ا��!L  ):,�ل اO �# 0F7(�آ	� C)�ول ا�% ا�!��� ه�LF و

Nدا ����Dن  �# O%� 9 0 إ�� ا�+ى��N0 #�0 و�آ Tى ا�%ا�L رؤوس ا�)�س و�O 0(D%ه� ��7
و��ى أن ا�	0���f ا�F�7��� ه� #� ا��E��L ا�)�e�7 و0��Z وه)� ��ى وO%ب ا��	��\ ��� . وO%د 

 :�%� ��ا9ز�G وا�	'�& ، #�
 G���C از�G ا�� ا�D%ن وا9"��ن #	'�!�ن وا�F�7��0 و��6ه�  1)
 ��ت � &�'��'�!�0 ا9"��ن وا�D%ن وذ�; ��"G ا9ز�G إ�� ���%اه	� 1*� ا9ز�G إ�� 

 وا�EC9د�Fل وا��%�Eا�.  
�+ه*� #����C G7# 0!%د ��Qف 0��R :ا
 �ا,��%�$  0�C�	Oا�*�ا و9 ���*� ا�% ا�!��� ��ج �	

�0 إ�� ا���L و"��0Fe، وه�C G*�� �1 ا�je�Qa ا��ا�	���0  ا���د�� ���ا���D �1 ا��%0O إ�� ا�
0�D���  .ا���*�ا��� #� ���ق ا���F�� ا9

 �ECر ا�"��ن : ا
�,�د�$ � G0 ا���C0 ا�+ا���Q� G"��"9ل اF�� �7��Rد�� و%O%ول ا��(C �	آ
A��ل ا�O �@أ� G�(C �7"ل ا�'*��� إ9 أO ��.  

��� *
ل ا�'*��� ا�+ي C'��0 ا����	�� ا�����0 ا�	���8ة :,�ل ا
��3 و,�ل اO  زا%� أو( #� 
�	f�0 #� ا�	�رآ��� 0 ��7�ل ا���A آ�Q%ر آ%"� ) ار�� �8O ى ا�% ا�!��� أن ا�!�ان �'�ح��

L�ل ا�'*��� و�� 0(D��E%ذ . <�O G�(� 9 0"�# A��ل ا�O ��ل ا���A اO G�ل ا�'*��0 �)F#
0��D0 #� �*@�0 ا��%�E0 و���1.  

�! ا
	�اء%�! 5�0
  %ت #� <D�0 ا����Gآ	� ��ى وO%ب �FCوز ا�%���Z وا��ه: ا
وذ�; ���F	T ��� ا�!�اءL�'��# ��C ا�!�اءة ا9و�� �Yدى إ�� ا�'���ن آ	� #� ا�%0��Z آ	� أن 

  .L�'�C ا�!�اءة ا�Y� ��"�fدى إ�� ا��F\ آ	� #� ا��Q%ف
3�	�% :A1%��� أن �G ا����G  ا��'�ع ا�	��D ا��%دا"G ا�% ا�!��� ��ج �	���  .ا���D ا�



  .+ا ا��C �D)�و9 "!��آ	� �Oء C)�و�0 �7
 �D	� 9 G���# Aه+��0 ا�����0 و��6ه� هG أن اى ���آ	� ا<�ر إ�� "!'0 ه��0 #� درا�0 ا�

GO%�%�  . درا��0 #� ��\ل �1 ����0 ا�E@�رى وا�9
ام ا�	���رف 1��0a��9ص ��6 ا�N امaت ا���E�'Q	ا� X�� مa��6 ا"0 ا�� : �f�

# ���� ����# Aه+� Gه ���Z%ا� B*80 أ��E#� ا���	ا� G�1 �#��	ا� �Q!� ������� ا����� ا�
 ������G ا�W ا���A #� ا�%O%د وا��Eآ� و�7+ا �Z ا6���C Aرات ا�(� Aه+�  اى (1 G(�	ا�

 0�Nدا �����  .وه+ا ا�	�)Te�> G ��� ا�	����D ا��9����.ا�
�� 0	�G( اaا�� ل ��)G ا��'%ر �� �Nل �8اع ا�	�)��@�ت و�F*�دل ���1*�ر وا��	ا� ��Wn��

ام  أ�@� <�Te ��� ا�	����D ا���بa��9وه+ا ا ��Fا� o7(	ا"�� ا�%�   .أن ا��N4 ا�
آ	� أن ه)�ك ��X اpراء ا��� أورده� أ�% ا�!��� � DC%ن ��N LEف آ�!���  أن ا�	�رآ��� 

������ ا���	� ا����  ه� ��E%ى ا��'%ر ا�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 �� و ا�
	رة ا����ا�
� ������ ا����م  /��ي �
	� ����.د����  sabri.khalil@hotmail.comأ! �ذ ا�

لظاهره قراءه نقدية للتفسير الليبرالي   وه هذا المقال: التفسير الليبرالي لثوره الشباب العربي
تونس، ومنهـا   في األولىاندلعت شرارتها  والتي،  المتزامنةشبه العربية  الشعبيةاالنتفاضات 

كـان طليعتهـا    التـي  الشعبيةتتفاعل ، تلك االنتفاضات  آثارهامصر، وما زالت  إلىانتقلت 
فيهـا القنـوات    والتعبئـة بها  اإلعالم أداه، وكانت )ومن هنا جاء اسم ثوره الشباب(الشباب 
 والتـوتير كالفيسـبوك  (فيـه   االجتمـاعي التواصل  واالنترنت ومواقع والموبايل، ،الفضائية

هذا التفسير يرى في هذه االنتفاضات انتصارا لليبراليـه كفلسـفة ومـنهج    . ..)…واليوتيوب
وأسلوب حياه شامل متكامل راسمالى في موقفه من االقتصاد، ديموقراطى ليبرالي في موقفـه  

ـ             ...ن المجتمـع من الدولة، علمـاني فـي موقفـه مـن الـدين، فـردى فـي موقفـه م
هما وجهان لعمله واحده  الرأسماليواالقتصاد  الليبرالية الديمقراطيةان ومضمون هذا التفسير  

ثـوره   بدأت فيهـا  التيالنظم  فيكما (سماليهاالر إلى، لذا عندما يكون االتجاه العام اقتصاديا 



ه ليبراليـه ليكتمـل   البد ان يصاحب المبادرات الراسماليه مبادرات ديمقراطي) العربي الشباب
( التفسـير   هذا التفسير الليبرالي هـو و  .مرحله الحقه في وسياسةاقتصادا  الليبراليالنظام 
والذي عبرت عنه هيالرى كلنتـون وزيـره    ،وفى مقدمته الواليات المتحدة، للغرب ) المعلن

  . خارجية أمريكا بقولها ان االقتصاد والسياسة ال يسيران معا في الشرق األوسط
ذا التفسير هو إلى هأول أوجه النقد التي يمكن ان توجه  :مصطلح الليبرالية الخلط بين دالالت 

داللته العامة المشتركة اى الحرية كمفهوم مجـرد  : ن لمصطلح الليبراليةيانه يخلط  بين داللت
حرية وداللته الخاصة المنفردة اى ما اكتسبه مفهوم ال. تشترك في فهمه كل الفلسفات والمناهج

هو واقع المجتمعات الغربية (زمانا ومكانا من معنى كمحصله لتطبيقه في واقع اجتماعي معين
همـا  (وهو المعنى الذي تنفرد بفهمه فلسفه ومنهج معينين ،)منذ القرن السابع عشر حتى اليوم

  ) .الليبرالية كفلسفة ومنهج
 �D�Eا�	���
�! ا
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�� وا F�G
التفسير هـو  إلى هذا يمكن ان توجه أوجه النقد التي �qW"�   : ا

علـى المسـتوى   -فرديه  -على المستوى الوجودي-يخلط بين الليبرالية كفلسفة طبيعيه  انه
وكمنهج للمعرفة يستند إلى فكره القانون الطبيعي، والتي مضمونها ان مصلحه . -االجتماعي

وكأسـلوب  . المجتمع ككل ستتحقق حتما من خالل سعى كل فرد لتحقيق مصلحته الخاصـة 
شامل متكامل للحياة  راسمالى في موقفه من االقتصاد، ، علماني في موقفه من الدين ، فردى 

وا��	%��ا0q�R آ)�qVم #)�q    ... في موقفه من المجتمع، ديمقراطي ليبرالي في موقفه من الدولـة 
اد ا��qqDEم    *�qqا� qqZ A�qqI0 ا�'�qq� ن�	qq@� .    ��qq� \qq��	ا�� �qqW �qq� وا���qqEر ��qq هqq+ا ا�a�rqq ، و

�� �Nل &!E�� *�ا�����0 وا��Rا�!��� ا���*�ا���  ا� ��Rا�!	��� و�)o7 وأ��%ب aC��j ا����آ
 L��qq>  �qq��)د�qq# ،���	qqيرأ�، "�qq	�1� (..�qq�Rا�!	���qqء ا��s� 9 �qq7Cذا �qq�Rا�!	���� ;qqوذ� . Tqq�

       qذج وا�%q	" Gq�1 رة%qQ!� �q�6 م�qV(آ �q�Rا�!	�و�Tq وqO%ب ��ا�q1ة     ،وO%ب ����V ان ا�
 �qVا�   Tq	�F� LqD� �q8�aهذا الموقف نجد عده أمثله له منهـا ان تبنـى الكثيـر مـن     . وف ا�

المجتمعات للديمقراطية لم يلزم منه وصول قوى سياسيه ليبرالية للحكم ، بل العديد من القوى 
كحـزب العمـال فـي    (السياسية األخرى كالقوى السياسية االشتراكبه في أمريكـا الالتينيـة  

كالحزب االشتراكي االسباني والفرنسي (وأوربا) و شافيز في فنزويال البرازيل،والرئيس هوج
كـأحزاب المحـافظين فـي بريطانيـا     (، او القوى السياسية المحافطه في أوربا...)وااللمانى
كـاألحزاب  (، او القوى السياسية ذات األصول الدينبه)كالحزب الجمهوري(وأمريكا ) وغيرها

،او القوى السياسية الوطنية والقوميـة فـي   ...)ة في أورباالديمقراطية واالجتماعية والمسيحي
  ...العديد من أنحاء العالم 

 ثالث أوجه النقد التي يمكن ان توجه  إلى هـذا  : الخلط بين المواقف المتعددة من الليبرالية
الذي يقوم على ) التجديد(الموقف النقدي االول هو . يخلط بين موقفين من الليبراليةانه التفسير 

التـي تمثـل الهيكـل     ،أن تحقيق التقدم الحضاري يتم باستيعاب ما ال يناقض أصول اإلسالم
سواء كانت من إبداع المسـلمين، أو إسـهامات المجتمعـات     ،الحضاري للمجتمعات المسلمة

، ومـن هـذه اإلسـهامات     ومن ضمنها المجتمعات الغربية الليبراليـة ، المعاصرة األخرى 
موقف القبول هو  الثاني  و .لضمان تحرر الشعب من استبداد الحكام الديموقراطيه كنظام فني

، ويستند إلى أن  تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسـلمة ال  )التغريب(المطلق لليبرالية 
يمكن أن يتم إال باجتثاث الجذور، وتبني قيم المجتمعات الغربية الليبرالية، اى تبنى الليبراليـة  

تكامل راسمالى في موقفه من االقتصاد، ديمقراطي ليبرالي في موقفـه  كأسلوب حياه شامل م
جاء محصله عوامل  ...المجتمعمن الدولة، علماني في موقفه من الدين ، فردى في موقفه من 

ثـوره  في حين ان .. متفاعلة سادت أوروبا نحو ستة قرون... تاريخيه وحضاريه وجغرافيه 
 بوتقة فيوصهره  العربيى فشل محاوله تغريب الشباب دليل علالعربي هي في ذاتها  الشباب

 تونس والتي جـرت فيهـا    من أوال انطلقت أنهاهذا التفسير  صحة، ويؤكد الغربية الحضارة



التونسـي  عهـد الـرئيس    منذ(  اءهفي الوطن العربي جر) والعلمنة( التغريبمحاوالت  أكثر
 لتغريـب امحاوالت  اكبرالتي جرت فيها إلى مصر  ثم انتقلت ثانيا،)  بورقيبة الحبيباألسبق 

السياسـية  ، وبها واحده من اكبر النخـب  ...)نابليون، الخديوي إسماعيل(في الوطن العربي 
غير انه يجب تقرير ان كال الموقفين التغريب . العربية المتغربة..واالقتصادية والثقافية والفنية

الحضاري ، فالتغريب يقوم على القول والتقليد هما وجهين لعمله واحده هي استمرار التخلف 
بوجوب إلغاء القيم الحضارية للشخصية العربية االسالميه واستبدالها بقيم جديدة ؛ متناسيا ان 
. أن محاولة اجتثاث أي شخصية من جذورها محاولة فاشلة لن تؤدى إال إلى حطام شخصـية 

ما هي كائنة ؛ متناسـيا ان هـذا   والتقليد يقوم على اإلبقاء علي الشخصية العربية االسالميه ك
وبنـاءا  . 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 
تفلح المجتمعات العربية فـي  ولن  ).اليمن نموذجا(عن انتقال عدوى االنتفاضات الشعبية إليها

السلبية للشخصـية   تحقيق التقدم الحضاري إال بتبني موقف التجديد القائم على إلغاء المظاهر
،وفى ذات الوقت إبقاء القيم الحضارية )تخلف النمو الحضاري(العربية االسالميه بإلغاء سببها 

 .االيجابية للشخصية العربية االسالميه 
أوجه النقد التي يمكـن ان   رابع ):الراسماليه( القتصادلالليبرالي نظام ال و التناقض الخارجي

توجه لهذا التفسير هو  أنه يركز على تفسير ثوره الشباب العربي باعتبارها محاوله لحل هذا 
، ويتجاهل تفسـيرها  )اى تناقض داخل النسق الفكري الليبرالي(التناقض الداخلي السابق الذكر

) الراسـماليه ( رجي يمثل في التناقض بين الشكل الليبرالي لالقتصادمحاوله لحل تناقض خاك
  . ب العربيو اغلب الشع العربي ومصالح الشباب

 حيث يشير كثير من الباحثين إلـى ان : العالميـة  االقتصاديةوتداعيات االزمه  الخصخصة/ ا
 العالميـة  ديةاالقتصاتداعيات االزمه  أوجدتهثوره ضد واقع هي أساسا العربي ثوره الشباب 

ان . مراحل تاليه  فيبدأت في الواليات المتحدة االمريكيه و أثرت على معظم دول العالم  التي
الليبرالية  جذور هذه االزمه ترجع إلى صميم النظام االقتصادي الرأسمالي الربوى المستند إلى

ـ  ،كمنهج رد تحقيـق  والقائلة بان مصلحه المجتمع ككل ستتحقق حتما من خالل محاوله كل ف
وتاريخ  .مصالحه الخاصة،اى النظام االقتصادي القائم على عدم تدخل الدولة كممثل للمجتمع

النظام االقتصادي الراسمالى هو تاريخ النمو من خالل األزمات التي تكاد تتكـرر بصـوره   
فاالزمه االخيره هي احد هذه األزمات الدورية ،والتي يتم تجاوزها دائما من خـالل  ..دوريه

دخل الدولة، اى من خالل نفى األساس الفكري االيـديولوجى الـذي يسـتند إليـه النظـام      ت
لذا كانت الدول التي اتخذت موقف القبول المطلق مـن الخصخصـة   . االقتصادي الراسمالى

،هي أكثر الدول تأثرا باالزمه االقتصـادية  )ومنها تونس ومصر)(االليه االساسيه للراسماليه(
الموقف يعنى التبعية لالقتصاد الراسمالى الغربي، وبالتالي التأثر بكل أزماته الن هذا  العالمية،

  .الدوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
هنا ال يجب إنكار انه في ظل هذه الخصخصة تم تحقيق قدر كبير من التقدم االقتصادي لكـن  

  .من الذى سيستفيد من هذا التقدم االقتصادي إنها االقليـه ولـيس االغلبيـه   : السوال هنا هو
قيام الثورات واالنتفاضات الشعبية ضد واقع  أوجدته الخصخصة االشاره إلى ان وهنا يجب 

نهاية  تليس باألمر الجديد، فقد شهد) الراسماليه( أساسيه للنظام الليبرالي في االقتصاد  كاداه
القرن السابق وبداية األلفية الجديدة الكثير من االنتفاضات الشعبية ضد  الخصخصـة التـي   

وبتوصية  من صندوق النقـد الـدولي والبنـك     تحت شعار الليبرالية الجديدة ،جرى تطبيقها 
الدولي في كثير من أنحاء العالم كإندونيسيا واألرجنتين واإلكوادور وبوليفيا وغيـرهم، ففـى   

عاماً على يد انتفاضة الجماهير عام  32إندونيسيا سقطت ديكتاتورية سوهارتو التي استمرت 
لمظاهرات الطالبية الدامية احتجاجاً على تداعيات األزمة االقتصادية ، بعد سلسلة من ا1998

،والتي استندت 1997الطاحنة التي شهدتها النمور اآلسيوية ، وفى القلب منها إندونيسيا، عام 



فقد شهدت بداية األلفية . أما أمريكا الالتينية.أساسيه للتنمية االقتصادية كاداه على الخصخصة 
ن االنتفاضات الجماهيرية أطاحت بالديكتاتوريات الحاكمـة احتجاجـا علـى    الجديدة سلسلة م

األزمة االقتصادية التي خلّفتها الخصخصة التي جرى تطبيقها هناك تحت شـعار الليبراليـة   
رؤساء فى أعقاب االنتفاضـة التـي    4الجديدة ، فخالل أربعة أسابيع فقط تداولت األرجنتين 

على أثر إعالن الحكومة األرجنتينية تجميد ودائع  2001ر ديسمب 20ـ19اجتاحت البالد فى 
العمال والمواطنين فى البنوك، وتخفيض األجور والمعاشات للقطاع الحكومي، ثم إعالن حظر 
التجوال بعد مهاجمة العاطلين لمحالت السوبر ماركت الكبيرة للحصول على الطعام، وانتهى 

الرئاسة، ليدشن محادثات مكثفة مع صـندوق   إلى منصب" دوهالدى"األمر بوصول البيرونى 
كما شهدت اإلكوادور أيضاً سقوط ثالث حكومات متتاليـة    .النقد الدولي للخروج من األزمة

حين انتفض اآلالف من المواطنين احتجاجاً على السياسات االقتصادية  2000كان أولها عام 
المحلى اإلجمالي للبالد بمقدار  حيث انخفض الناتج. التي أفقرت قطاعات واسعة من الجماهير

جميل "وقد اجبر تصاعد االنتفاضة الرئيس %. 60عن العام السابق ووصل التضخم إلى % 7
ولم يكد يمر عامان على هـروب الـرئيس اإلكـوادوري     .على الهروب خارج البالد" ماهود

عـام  " لوزادا سانشيز دى"مستقالً طائرة هليكوبتر حتى لحقه بنفس الطريقة الرئيس البوليفي 
على أثر انتفاضة الفالحين المسلحين باألسلحة البيضاء والمناجل والفـؤوس، ومعهـم    2003

لكن الحقيقة أن انفجـار  . العمال، فى أعقاب إعالن الحكومة تصدير الغاز الطبيعي إلى شيلى
 2000جاء كحصاد موجات متالحقة من االحتجاجات والمواجهات الدامية بدأت عـام   2003

عالن الحكومة خصخصة قطاع المياه، ثم ارتفعت حدة المواجهات مع زيادة الضرائب في مع إ
  ...2003فبراير 



الن هذا ،ان الموقف الصحيح من الخصخصة هو الرفض المطلق لها  التخليل السابقوال يعنى 
قائم على التأكيـد   نقدي من الخصخصةالموقف هو اليعنى العزلة عن االقتصاد العالمي ، بل 

ى دور الدولة في االقتصاد مع العمل على إصـالح القطـاع العـام ،وعـدم خصخصـة      عل
وضمان ديمقراطية خصخصة القطاعات والسلع . المؤسسات اإلستراتيجية والسلع الضرورية

  .األخـــــرى بـــــالرجوع إلـــــي الشـــــعب ورقابـــــه الدولـــــة
ثوره على  هي قرر كثير من الباحثين ان ثوره الشبابكما   : والرأسمال السلطةارتباط / ب 

 السـلطة ثوره ضد اسـتبداد   فهي، والرأسمال السلطةبين  شرعيواقع قائم على ارتباط غير 
 إذ الغربيـة المجتمعات  في الليبرالية، ومرجع ذلك ان الديموقراطيه  اآلننفس  في والرأسمال

م فيـه، الن النظـا   الرأسـماليين تحرر الشعب من استبداد الحاكمين ، ال تضمن عدم استبداد 
 إذتلـك المجتمعـات    في الليبرالية فالديمقراطيةاالقتصاد،  في الليبراليالراسمالى هو النظام 

نظامهـا   فـي ممثله  – الليبرالية تأتىمواجهه الحاكمين ، فيتضمن ان تحتفظ للشعب بسلطته 
عصمت سيف .د( الشعب سلطته  الرأسماليينفال تضمن ان يسلب  -اى الرسماليه االقتصادي

 أ��� ا������ ا���� ��
��� و�����
ض �����      ).  198-197، ص2، ج النظرية، الدولة
االنتفاضات الشعبية فقائمه على النظام الليبرالي في االقتصاد اى الراسماليه التي عبر عنهـا  
بأسماء عديدة منها االنفتاح االقتصادي واإلصالح االقتصادي والخصخصة وتطوير القطـاع  

سماليين الشعب سلطته ، وعدم استبدادهم فيـه، وفـى ذات   فلم تضمن ان يسلب الرأ… العام
وبدعم من الغرب الليبرالي ( الوقت لم تلتزم بالنظام السياسي لليبراليه اى الديمقراطية الليبرالية

، فلم تضمن ان يحتفظ للشعب بسلطته في مواجهه الحاكمين ، و عدم ) بقياده الواليات المتحدة
في أسوء أشكاله، وكما  رحم هذا االستبداد المزدوج الفساد وخرج من. تحرره من استبدادهم 

 .هو معلوم فان الفساد هو احد أهم أسباب الثورات واالنتفاضات الشعبية
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ــتر  ــة اإلالس ــاءلغ ــاء خف ــة، واصــطالحا إخف ــاس والتغطي ــوبهم زالت الن  .وعي
قولـه  : وقد ورد إيجاب الستر على العصاه من المسلمين في جمله من النصوص منهـا   

 أبـوداد () لحيـاء والسـتر  ، يحب استبرحيي  -عز وجل-إن اهللا ( صلى اهللا عليه وسلم
يستر عبد عبداً في الدنيا إال سـتره اهللا   ال(و قوله صلى اهللا عليه وسلم  .)وأحمد والنسائي

 .)مسلم عن أبي هريرة مرفوعاه أخرج( )يوم القيامة

غير أن الستر يجب أن يتم وفق جمله من الضوابط الشرعية، أشارت إليهـا النصـوص    
بح عالقة مفهوم الستر بمفهوم األمر بالمعروف والنهى عـن  وبها تص ونبه إليها العلماء،

أهم هذه المنكر عالقة تكامل، وبدونها تصبح عالقته به عالقة تناقض، فيتحول إلى تستر، 
 :  الضوابط

 أمـا المجـاهر  لمنكرات ، بفعله لمستخفيا بمعصيته غير معروف  العاصي أن يكون  •
الناس يحتاجون إلى مداراة، ورفـق فـي   (يقول اإلمام أحمد   ، له ستر بالمعصية فال

األمر بالمعروف، بال غلظة، إال رجالً مبايناً، معلناً بالفسق والردى، فيجب عليك نهيه 
  ).وإعالمه

 .ألحد غير العاصي ال يترتب على المعصية ضرر أن •
  .ان يكون المنكر مما ال يخشى فواته •
 علـى  أصـر أمـا إذا   بة،التو و معصيته لرجوع المستور عنأن يكون الستر وسيلة  •

  .سترهيجب عدم ف المعصية
 وال تكتموا الشـهادة ومـن  ( لقوله تعالى يمنع الستر من أداء الشهادة إذا طلبت ان ال •

 .[283: البقرة[ )يكتمها فإنه آثم قلبه
فالساتر شريك للمستور عليه في ضياع حـق   الستر مرهون برد المظالم، فإذا لم ترد  •

 .الغير
 ،الـتظلم  :السترتدخل في باب عدم التي الغيبة إباحة أسباب وي من ذكر اإلمام النوو •

 اخـذ العلـم مـن    الشر،تحذير المسلمين من  االستفتاء، المنكر،على تغيير  ةاالستعان
 .المجاهرة بالمعصية ،مبتدع أو فاسق

ان الستر ال يعنى ترك اإلنكار على العاصي، بل البدء بالنصيحة كوسيلة لإلنكـار ،    •
َأي رآه  ("ومن ستَر مسـلما "حجر في شرح قول النبي صلى اهللا عليه وسلم  ابن يقول

 ينَهيما بف لَيهي تَرك اِإلنكار عقتَضذا ما يي هف َأي ِللنّاسِ، ولَيس ظهِرهلَى قَبِيحٍ فَلَم يع
 ينَهلَى م,وبع بِذَِلك لَيهع ةوازِ الشَّهادي جف ُل اَألمرحمفَلَـم  وي هحونَص لَيهع ا ِإذا َأنكَر

 بِه رجاه ثُم هعلن قَبِيحِ فع نتَهشَيء، فَلَـو  .. ي نهم ِإذا وقَع رستَتبَِأن ي ورأمم كَما َأنَّه
ـ   عصـي ملّه فحم ترالس َأن رظهي يوالَّذ ع ذَِلكمتَنلَم ي مِ وَأقَرِإلَى الحاك هقَـد  تَوج ةي

انقَضت، واِإلنكار في معصية قَد حصَل التَّلَبس بِها فَيجِب اِإلنكار علَيه وِإالَّ رفَعه ِإلَى 
   ةٌ ِإلَـى تَـركِإشار يهوف ،ةالواجِب ةيحالنَّص نل مب ةمرحالم ةيبالغ نم مِ، ولَيسالحاك

ن َأظهم َألن ةيبالغستُرهلَم ي يهساوَِئ َأخم 97:5(فتح الباري  )(ر ( (. 



فإنها تستر على صـاحبها  ، الحدود  من جملة الستر على العصاة  العلماءاستثنى كما  •
صلى اهللا عليه  قوله ودليله , ا ال تستر حينئذفإنه ،وفق الضوابط ، ما لم تبلغ السلطان

 4/213والبخَارِي  6/41أخرجه أحمد . )(اِهللا  أتشفع في حد من حدود:  السامهوسلم 
  ). 5/29و
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�LQ ا���� � Gة ا4و�%'aه% ا� ، ������� دون ا9"�*�  إ�LQ# G ا���� �1 ا����#LQ ا���� �1 ا�
��  .�1 ا�

���Q
ا�	�@	� (�!%م 1�G أن EC!�& ا��!م ا�E@�ري ): ا
��M�3(ا
�RS ا
�*�2 : ا
��NO ا
�f�Oث ا�F+ور، وC*)� ��� ا�	�F	��ت ��	�F	��ت ا�	��	� � 9	�D أن ��� إ9 ��) ���!م ا���	�

������)V%ر 1�� أ8%ل ا��!0 �!%م 1�C G*)� ��� �@�رة أ�Nى X��(C أ8%ل ا��� .  ا� �#
�%�� �!%م 1�G ا��#X ا�	'�& ). و� 9 ��� أ�E8ب ه+ا ا�	%�� �7+ا ا��)��X(و#�و01  %7#

�7Fه+  ا� ����Fل و�� �7O أ�Nى �!%م 1�G ا�!*%ل ا�	'�& ���7��ت ا.  �# ������	�F	��ت ا�
ا���� دون C	��\ ��� #�و01 ا��� C)'%ي EC: إ�Rر #���0 ا���� ، وC�; ا��� C)'%ي EC: إ�Rر 

�*��Fا�� ��ا��.  
"
�Q
�!%م 1�G أن EC!�& ا��!م ا�E@�ري  ):ا
�0M��) (ا
�	�ي(ا
��NO ا
M	���� : ا
��NO ا

�X أ8%ل ا���م، ا��� C	Lf ا�LD�7 ا�E@�ري ��� �������ب �� 9 �)�) ا�	�@	� ���!م ا���	�(
. ��	�F	��ت ا�	��	� ، �%اء آ�": �� إ�اع ا�	��	�� أو إ��7��ت ا�	�F	��ت ا�	���8ة ا�N4ى

دة��� 0Oذات أو ���	أ"�7 1 G�1 %م�ا�� L�8nC ���	1 �7�   .آ	� �
���	�ت "���V آ� �# ME*� ��!1 �#����� ���!� 1�# G	� s# �7Oن L�8nC ا���%م ه% "�Iط 

�� ا�)Q%ص ا�!'��� ا��� وردت �1 ا�"��ن  +a�� ،��(ا��� ��e\Fاه� ا�%V#� ا� �	�ا�� ME*ا�
0� �!�'� ��1%Z%� r�ا%Z ���*'وا�. 

 �1 ��(Vص ا�%Q(ء #� ا��O �� �7# �# �7���� ا�7�Oدات 1�	�ء ا�	��	�� و#�� +a�� �	آ
� ا���e\F ا���)�� "!'� �ا�� 9 "!'� "���7 �7+ا ا9"��ن وا�'*��0 أو درا���7C ا�	���!� ���V%اه

��Fل #���0 ا���� و#�و01 . ا�)�Iط ا�	��#� ا��!�� :EC ي%'(C ا��� ��\ ��� #�وع ا���	� �	آ
�*��Fا�� ��ل ا���F� :EC ي%'(C . ا��� ��وع ا���# G�1 AQ(� �7Fه+  ا� �� L�8nل ا���F	#

�0 ا���� ،C 9�; ا�����# :EC ي%'(C ا���  ا��� ;�C أي ،�*��Fا�� ��ل ا���F� :EC ي%'(C
�� ا���e\F وا���)�� Lأ� �Oودر ��Fوا�� ���Dا� ��  ..C)'%ي 1�G در�O أآ*� 

و ������� #sن ه+ا ا�	%�� ���Fوز �%�� ا��#X ا�	'�& وا�!*%ل ا�	'�& ���7��ت ا�	�F	��ت  
ي �!%م 1�G أN+ و!" ��%� Gإ� ��0 ا�����Fل #�� �# ������*%ل �� X��(� 9 ا�)Q%ص ا�

�7@��(� �	� X#ا�!'��� وا��د وا��.  
 L� ،�*��Fا�� ��ل ا���F� �# �������6 أن ه+ا 9 ��)� ا�!*%ل ا�	'�& ���7��ت ا�	�F	��ت ا�
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�7(�1م  ا�'*����توا�G"�f ه%  .وأ6�A ر#@1 AQ(� 0�G ه+ا ا�!��  T� 0� +N4از ا%O و��ى
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3� وا�	�ا$* ا�	 ��دة �)' �أ��� :)0�1 ا�/�.�ة&4�  �ا�
   sabri.khalil@hotmail.comالخرطوم   أستاذ الفلسفة بجامعه /صبري محمد خليل .د

 أبـو عبيـدة   تأسيسأصل كلمه القاعدة يرجع إلى يرى كثير من الباحثين ان  : تعريف: أوال 
أطلق عليها اسـم    ألفغانستان روسيلمقاومه االحتالل المجاهدين للمعسكرات تدريب لالبنشيري 

أغسـطس   11كما يرى بعض الباحثين أن القاعدة تشـكلت فـي    .بالقاعدة معسكرات التدريب
، كما يشير أسامة بن الدن، في اجتماع عدد من قادة تنظيم الجهاد اإلسالمي المصري مع 1988

وقد أعلن تنظـيم  ". قاعدة الجهاد"، أصبح اسم التطيم 2002بعض  الباحثين إلى انه وفي أبريل 
. ح األجنبية مـن األراضـي اإلسـالمية   ، الجهاد لطرد القوات والمصال1996القاعدة في عام 

 ،وأصدر ابن الدن فتوى،اعتبرت إعالن عام للحرب ضد الواليات المتحدة األمريكية وحلفائهـا 
، شارك أسامة بن الدن وأيمن الظـواهري زعـيم الجهـاد اإلسـالمي     1998فبراير  23وفي 

توقيع وإصـدار  ، في بعض الجماعات االسالميهالمصري، إلى جانب ثالثة آخرين من زعماء 
إن حكـم قتـل    ( فتوى تحت اسم الجبهة اإلسالمية العالمية لقتال اليهود والصليبيين أعلنوا فيها

في كل بلد متى تيسـر لـه    األمريكيين وحلفائهم مدنيين وعسكريين، فرض عين على كل مسلم
كل وحتى تخرج جيوشهم من  . ذلك، حتى يتحرر المسجد األقصى والمسجد الحرام من قبضتهم

  .)ويكيبيديا()مسلم عاجزة عن تهديد أي. أرض اإلسالم، مسلولة الحد كسيرة الجناح

  : األصول الفكرية لتنظيم القاعدة:ثانيا

زعيم تنظيم القاعـدة حتـى    ألسامة بن الدن" األب الروحي"هو  :عزام عبد اهللال التأثير الفكري
على أساس فكرة القاعدة الصلبة ه ويرى بعض الباحثين ان اغتياله على يد قوات خاصة امريكيه،

" في صحيفة شـهرية أسـمها    له والتي ذكرت ألول مرة في مقال، عبد اهللا عزام  التي أطلقها
فـي   1989أعلن أسامة بن الدن في نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر  1988،إبريل  في" الجهاد 

ــة ــاور" مدينـــ ــيم  " يشـــ ــذا التنظـــ ــام هـــ ــن قيـــ  عـــ
نظريـة الجهـاد اإلسـالمي    ويستند فكر عبد اهللا عزام على  :مينظرية الجهاد اإلسالمي العال 

أساس قوة اإلسالم العالمي يجب أن يتركـز فـي أرض   والتي تقوم على اعتبار ان  ،العالمي 
 اإلسـالم  وإقامـة دولـة  , وأنه بالجهاد يمكن االنتصار على الكافرين المعتدين إسالمية واحدة،

التي توجد بها نفس الظروف  ،تقال ألرض إسالمية أخرىوبعد ذلك االن, )أفغانستان (وتحريرها 
 وإقامـة الخالفـة  , ومن ثم حتى الوصول إلى تحرير جميع األراضي اإلسـالمية  , )فلسطين(

نصـل   ىحت  . اإلسالمية،والتي تبدأ من اندونيسيا في الشرق حتى المغرب، وأسبانيا في الغرب
ً الجهاد على أرض  -ولو مؤقتاً-على إنشاء إلى تحرير جميع األراضي اإلسالمية فيمكن العمل 

فـي دول تكـون فيهـا     وأيضـاً , )مثالً في مصر والجزائر(إسالمية سيكون مستقبلها التحرير 
  .المسـلمين  المسـلمين وغيـر   حكـامهم المواجهات بـين المسـلمين المستضـعفين أمـام     

أن الجهاد من  يرى  عزامعبد اهللاكما كان : " البعيدالعدو  "وليس "العدو القريب "بالجهاد يبدأ 
، وليس ضد "العدو القريب " المسلمين الكفار  الحكامضد  أجل تحرير أفغانستان يبدأ في الحقيقة

واالستشـهاد   على مفهوم الجهاد عبد اهللا عزام وتأثير مذهبه الفكري( "د الجهاد البعي" السوفيت 
لكن . )ستجدات الشأن اإلسرائيليم ترجمة مركز عكا لمتابعة ،أساف مليح، عند القاعدة وحماس

( بن الدن وتنظيم القاعدة سيتبنى في مرحله الحقه معادله عكسية هي ان جهاد العـدو البعيـد  
  ).الحكام المسلمين(أولى من جهاد العدو البعيد ) والذي سيصبح أمريكا



ي لتنظـيم  تشكل األساس الفكر" السلفية الجهادية" ويرى اغلب الباحثين ان   :السلفية الجهادية
و السـروريه   )الجهادي( سيد قطبفكر  والسلفية والحنبلية  القاعدة، وهى محاوله للتوفيق بين

هـذه  ،  )السـلفية  بعض أفكار اإلخوان المسـلمين و  والقائمة  أيضا على محاوله التوفيق بين(
ـ  يجمع بين الطـابع العقـدي  متمايز عن مكوناته السابقة،  المحاولة انتحت نسقا فكريا لفي الس

الكامل أثناء مرحلة الجهاد األفغـاني  السلفية الجهادية  وقد كان تشكل. القطبيالسياسي والطابع 
  .وصفوف العرب األفغان بالخصوص

وقد استند تنظيم القاعدة وغيره من تيارات السلفية الجهادية في اباحه قتال   :أهل ماردين فتوى
غيـر   ."فتوى التتار" ي أهل ماردين الشهيرة بـفالحكام المسلمين ، إلى فتوى اإلمام ابن تيميه 

يتناقض مع مذهب ابـن   أهمها أنه(من  زوايا عديدة   التفسير لهذه الفتوىذا ه نقد توالى  ان قد
والصبر علـى   " حيث يقول في الفتاوى مثال مسلم الحاكم الخروج على ال تيميه في عدم جواز

بدءا من كتاب   - )) 28 ،مجموع الفتاوى  ("والجماعة جور األئمة أصل من أصول أهل السنة
الجماعة اإلسالمية المصرية حولها في سلسلة تصحيح المفاهيم، حتى مؤتمر ماردين الذي عقده 

وجامعة ماردين بتركيا وخمسة عشر  ،مركز الفجر للوسطية الذي يرأسه الشيخ عبد اهللا بن بيه
  .من الباحثين والعلماء الشرعيين

استند تنظيم القاعدة وكثير من تنظيمات السلفية الجهادية  إلـى قاعـدة    كما: مفهوم التترس 
كأساس شرعي لتبريـر بعـض العمليـات     ،اى جواز قتل المسلم إذا تترس به الكافر :التترس

غير العسكرية التي يترتب عليها قتل المسلمين ، غير ان كثير من العلماء يرى ان هذا التبرير 
أن من :ثانيا).االشتباك العسكري( رس ال يكون إال في حاله الحربأن التت: أوال :لالتي صحيح

( ضـرورية /1: أباحه جعل له شروط ال تنطبق على هذه العمليات و هيأن تكون المصلحة منه
اى أن عدم قتل الترس يترتب عليه ( كليه/ 2).ال يحصل الوصول إلي الكفار إال بقتل الترس اى

القرطبي ، ). ( أن تكون المصلحة حاصلة قطعا( القطعية/ 3).أن يستولى الكفار على كل االمه
وان هناك من الفقهاء من حرم الترس  كاإلمام مالك . ) 285، ص16الجامع ألحكام الفران، ج

استنادا إلي االيه﴿ ولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطاوهم فتصيبكم مـنهم  
لو تزايلو لعذبنا الذين كفروا عـذابا أليمـا﴾   .. يشاءليدخل اهللا في رحمته من .. معرة دون علم

 .فااليه تفيد وجوب مراعاة الكافر في حرمه المسلم

ائـل أن  قال  المذهبكما استند تنظيم القاعده الى  : )إطالقاً(مذهب ايجاب  قتال غير المسلمين  
سيد قطـب   ذهبوهوم، وغزو العالم لنشر الدعوة ،)إطالقاً(اإلسالم أوجب قتال غير المسلمين 

تقـي الـدين    ومـذهب  ،564)، ص10سيد قطب، في ظالل القرآن، ج(في تفسير سورة التوبة
إن قول رسول اهللا عليه الصـالة والسـالم   (التحرير إلى ذلك في قوله  النبهاني مؤسس حزب

 )وفعله يدل داللة واضحة على أن الجهاد هو بدء الكفار بالقتال إلعالء كلمة اهللا ونشر اإلسـالم 
هـذا  غير ان كثبير من العلمـاء يـرى ان    .ير انه يربط هذا الجهاد بشرط قيام دوله الخالفهغ

وهو واقع الدولة غيـر   ،مبني على أخذ مذاهب الفقهاء الذين بنوا اجتهادهم على واقعهم المذهب
دون مراعاة واقعنا، واقع اكتمال تكوين األمـم وانتهـاء    ،ثابتة الحدود متعددة الشعوب والقبائل

الشيخ محمد أبو زهرة في طور القبيلة، وما أفرزه من الدولة ثابتة الحدود والشعب الواحد، يقول 
تحت تـأثير حكـم    اولقد أثارو...(معرض حديثه عن آراء الفقهاء في عدم جواز الصلح الدائم

الواقع الكالم في جواز إيجاد معاهدات لصلح دائم، وإن المعاهدات ال تكون إال بصـلح مؤقـت   
ود مقتضيات هذا الصلح، إذ أنهم لم يجدوا إال حروباً مسـتمرة مشـبوبة موصـولة غيـر     لوج

الـدار القوميـة،   "محمد أبو زهرة، العالقات الدولية في اإلسـالم  ) (مقطوعة إال بصلح مؤقت
، ويدل على هذا أن هناك علماء خالفوا ما قرره هؤالء الفقهاء، ).79-78م، ص1384القاهرة، 



وإذا كان أصل القتال المشـروع  (خالف الرأي القائل بقتال الجميع لمجرد الكفرفنجد ابن تيمية ي
هو الجهاد ومقصودة أن يكون الدين كله هللا وأن تكون كلمة اهللا هي العليا، فمن منع هذا قوتـل  

كالنسـاء والصـبيان والراهـب     -باتفاق المسلمين، وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة
فال يقتل عند جمهور العلماء إال أن يقاتل بقولـه أو   -واألعمى والزمن وغيرهموالشيخ الكبير 

وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إال النساء والصبيان لكـونهم مـاالً   . فعله
للمسلمين، واألول هو الصواب ألن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين اهللا كما قال تعالى 

وفي السنة عن النبـي  "وا في سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهللا ال يحب المعتدينوقاتل"
مـا كانـت هـذه    "مر على امرأة مقتولة في بعض مغازية قد وقف الناس عليها فقال أنه ) ص(

) ص(وفيها أيضـاً عنـه   "الحق خالداً فقل له  ال تقتلوا ذرية وال عسيفاً : ، وقال ألحدهم"لتقاتل
وذلك أن اهللا أباح من قتل النفـوس مـا   . ال تقتلوا شيخاً فانياً وال طفالً صغيراً وال إمرأة: وليق

، أي أن القتل وإن كان فيـه  "والفتنة أشد من القتل"يحتاج إليه في صالح الخلق كما قال تعالى 
مة دين اهللا شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أشد، فمن لم يمنع المسلمين من إقا

  ).لم يكن كفره إال على نفسه
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التي ترى ان حرمه قتل المدنيين  و ، االسالميه تماتنظيم القاعدة والعديد من الشخصيات والتنظي
في النهى عن قتل القطعية اليقينية الورود القطعية الداللة النصوص الكثير من  لورود ،  قطعيه

 (عن أنس بن مالـك  منها ما روى  الرهبان  واألجراء  والشيوخ  والولدان والنساء  المدنيين ك
باسـم   انطلقوا: ( عليه و سلم كان إذا بعث جيشاً قال   رسول صلى اهللالأن  ):اهللا عنه  رضي

اهللا ال تقتلوا شيخاً فانياً و ال طفالً صغيراً وال امرأة وال تغلوا وضـموا غنـائمكم وأصـلحوا    
اتفاق جـل الفقهـاء   فضال عن  ، ).السنن  فيرواه أبو داود  ()وأحسنوا إن اهللا يحب المحسنين

. د( )بتعبيـرهم   من لم يكن من أهل المقاتلـة و الممانعـة   او( بحرمه قتل المدنيين لعلى القو
 .) الجماعة االسالميه بمصر ،موقعحكم استهداف المدنيين أثناء الجهاد،عصام دربالة 

  :تنظيم القاعدهلالمواقف المتعدده من االصول الفكريه  : ثالثا 
  :االتفاق/ أ

ا تنظيميا أبضا كثير من التنظيمات التي ويتفق مع تنظيم القاعدة فكريا وأحيان :السلفية الجهادية
أطلق عليها اسم السلفية الجهادية أهمها، احد أجنحه تنظـيم الجهـاد المصـري بقيـاده أيمـن      
الظواهري، والجماعة المسلحة والجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر، والجماعة االسالمبه 

المغرب، وجماعه جند أنصـار اهللا  وتنظـيم    المقاتلة في ليبيا ، والجماعة المغربية المقاتلة في
  .......الجهاد والتوحيد بغزه، وتنظيم دوله العراق االسالميه بالعراق

  :االختالف/ ب

ما أطلـق   أفكاركثير من نقد ب )الدعوى(السلفي تيارال كثبر من دعاه  وقد قام : السلفية الدعوية
صة باعتبارها خروجا على المنهج السـلفي  تنظيم القاعدة خا عليه اسم السلفية الجهادية عامه و

 آل الشـيخ   عبدا هللا بن زالعزي عبد والعزيز بن باز  عبد منهم، عامه والمذهب الحنبلي خاصة 
صـالح   من السعودية، و مقبل بن هادي الوادعيوصالح اللحيدان  وصالح بن فوزان الفوزان و

فتـاوى التكفيريـة واألعمـال    كتاب طواغيت الخوارج بالمغرب بـين ال (من المغرب  الغربي



كشـف   كتـاب  (من األردن  عمر البطوش ، و ) 2006 ،المغرب، 1ط ،"االنتحارية اإلجرامية
   ).األستار عما في تنظيم القاعدة من أفكار وأخطار

دراسـة مقارنـة   .. فقه الجهـاد "يوسف القرضاوي في كتاب  الدكتوروقد اصدر : القرضاوى
، عرض خالله التأصيل الشرعي ألحكام الجهاد فـي  "والسنة ألحكامه وفلسفته في ضوء القرآن

والذي يستند إليـه تنظـيم    -) إطالقاً(رفض فيه مذهب إيجاب  قتال غير المسلمين   ،اإلسالم
أن ننـوه   –واجبنا  بل من –من حقنا (واستند في رفضه إلى أقوال العديد من الفقهاء  -القاعدة

فقهاء األمة ، فـيهم مـن    ا اإلمام الجصاص عن عدد منهنا بأهمية األقوال المهمة التي ذكره
: دينار ، ومن األئمة مثـل   عطاء وعمرو بن: ابن عمر ، ومن التابعين مثل : الصحابة مثل 

يغزو الكفار إذا كانوا آمنـين علـى    أن: أنه ليس واجبا على المسلمين : الثوري وابن شبرمة 
فقه الجهـاد   )(  وعدوانهم على المسلمين شرهمأنفسهم ، إنما يجب الجهاد في حالة الخوف من 

إلى الموانـع واألعـذار    مما ينبغي أن يضاف(كما أضاف موانع جديدة لهذا المذهب ) . 1/65
العالم على السالم ، واالمتناع عن  أن تتوافق دول: العالمالتي ذكرها الفقهاء لترك الغزو في كل 

الفرصة لتبليغ الدعوة بالوسـائل العصـرية    احةالحرب ، وحل المشاكل بالوسائل السلمية ، وإت
والمشاهدة كما هو الواقع في عصرنا ، فـال ينبغـي أن    السلمية ، بالكلمة المقروءة والمسموعة

الحرب في حين يتناد العالم كله بالسالم ، فكيف وعندنا من  يظهر المسلمون وحدهم بأنهم دعاة
دي النبوي ، ما يرغب في السالم ، ويدعو إلى القرآن الكريم ، ومن اله النصوص المتوافرة من

ــالم  ــاد ف )(الســــــــ ــه الجهــــــــ  .)1/82،قــــــــ
قد رفضت مواقع تنظيم القاعدة على شبكة اإلنترنت اجتهادات القرضاوي باعتبار أنها تهـدم  و

األساس الفكري والشرعي الذي قامت على أساسه، فقد نشرت منتديات البراق اإلسالمية التابعة 
الرد الكامل على كتاب فقه الجهاد "بالد الرافدين ردا على الكتاب تحت عنوان  لتنظيم القاعدة في

  ".للقرضاوي

بمصر أكثر الجماعـات االسـالميه    اإلسالميةالجماعة  كما كانت  :الجماعة االسالميه بمصر
أضر (أن تنظيم القاعدة   في كتاب لهمتها قاد حيث يقول ، تنظيم القاعدةانتقدا للكثير من أعمال 

عظيم الضرر في كل مكان، ففي القضية الفلسطينية أصبح نزفها أكثر مـن ذي قبـل    اإلسالمب
المقاعد األخيرة من حافلة األحداث، كما انه تسبب في احـتالل   إلىوتراجعت في ضمير العالم 

 11أفغانستان ومحو هويتها وضياع كفاح شعبها، كما ان تنظيم القاعدة ساعد بتفجيراتـه فـي   
وعمـا  ). كلـه  اإلسـالمي حتالل العراق وتفكيك هويته وجرأة أميركا على العالم سبتمبر في ا

هـو   وإنماان هذا الجواز ليس مطلقا، (عن جواز قتال العدو يقول الكتاب  ه تنظيم القاعدةيطرح
لم تتأت منه مصلحة  إذاوالمسلمين أما  لإلسالممقيد بأن يغلب على الظن ان تتحقق به المصلحة 

ان (كما يـرى الكتـاب   ).ه تربو على مصلحته فال أحد يقول بجواز ذلك القتالأو كانت مفسدت
الصدام المسلح مع الحكومات والخروج عليها لن يكون الحل المناسب، ولن يأتي بالمفقود مـن  

ضياع بعض الموجود منها والى ضياع الكثير من المصالح  إلىالشريعة، بل انه قد يؤدي  أحكام
 ،السـكينة موقـع  ( .)دفعهـا  إلىفاسد عظيمة األمة في أمس الحاجة الضرورية لتحل محلها م

16/11/2010 .(  
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فـي لسـان    دوالظهور واالنتشار والقلب ، ور والوثوبلغة الهيجان الثورة  :تعريف الثورة 
 ...وثبوثؤرا وثورانا  وثار إليه ثورا ...هاجثار الشيء ثورا وثورا وثورانا وتثور (العرب 

ثار يثـور   (الطبري ويقول )  وسطع ظهروثار الدخان وغيرهما يثور ثورا وثؤورا وثورانا 
تقلبهـا   اى ال) (71:البقرة)(ال ذلول تثير األرض( قول تعالىوي. ) وثورانا إذا انتشر في األفق

واثـاروا األرض   كانوا اشد مـنهم قـوه  (و، )القلب الذي يغيرها فيجعل عاليها سافلها بالحرث
 ). اى قلبوها وبلغوا عمقها) (9:الروم)(وعمروها

 أطلقـه  نأشاع استعماله بعـد   األصل فهو تعبير فلكي  Revolution  الالتيني لمصطلحا أما
 الوالتـي  لنجوم حول الشـمس  لالمنتظمة  على الحركة الدائرة كوبر تيكوسالبولندى  العالم 

 :الثـورة  ،جابر السكران  (  الحتميةمعنى المصطلح  تضمن وبالتالي ،اإلنسانتخضع لسيطرة 
ــا ــا /تعريفهـــ ــا /مفهومهـــ ــده  ،نظرياتهـــ ــدةجريـــ  .)الجريـــ

بها تحل  حركة اجتماعيةهي ميرل الثورة   ، بقولأما  الثورة اصطالحا فقد تعددت تعريفاتها 
محل أسطورة قديمة ، ويقول دن الثورة هي تغيير جمـاهيري سـريع    بعنف أسطورة جديدة

مود الثورة مجـرد   يقول ، و جورج سوبر بيتي الثورة هي إعادة بناء الدولةويقول وعنيف ، 
بيتي هنتنجتون و  ،ويقولفي التاريخشاتوبريان الثورة انقطاع ويقول تغيير في بناء الحكومة ، 
 لثورةا بالجمع بين ما هو مشترك في هذه التعريفات يمكن تعريف و...نيومان الثورة إبدال القيم

تغيير فجائي وكلـى  فهي  ،التغيير خارج إطار نظام قانوني ال تتوافر فيه امكانيه التغيير بأنها
الذي   اإلصالح وهي  بهذا تختلف عن ،  يتم خارج إطار نظام قانوني ال تتوافر له الشرعية

هو التغيير  من خالل نظام قانوني تتوافر  فيه امكانيه التغيير ، فهو تغيير تـدريجي جزئـي   
 .يتم من خالل نظام قانوني تتوافر له الشرعية  سلمى

أن :عامه منهـا   ولكنها تشترك في نقاط تعددت تعريفات علماء االجتماع للثورة: اجتماععلم 
يحطم استمرارية األحوال  و. الكيان االجتماعي على ذو اثر كبيرتغيير مفاجئ سريع، رة الثو

الثورة بأنها تبتغي إعادة بناء وتنظـيم النظـام    مثال يصف هربرت بلومرحيث ، هالراهنة في
تعنـي   فهي ، ويرى كارل مانهايم أن الثورة عمل قصدي. تنظيما وبناء جديدا االجتماعي كله

أفعال  ردود فهي ، الكيان و التنظيم االجتماعي الراهن تحطم في صد إحداث وق حدوث توقع
بعد أن تنتظم في عمليـات   األفراد على األحوال غير المرضية في حياتهم االجتماعية ، ولكن

  .  السلوك الجمعي

كما اختلف علماء االجتماع في تحديد األسباب التي تؤدى إلى حدوث الثورات، حيـث يـرجح    
، ويرجح بعضـهم األسـباب االقتصـادية     )هربرت ميلر وسروكن(ألسباب الغريزية بعضهم ا

ويـرجج   ، )مريمان (أو االحتجاج على الضرائب)  كارل ماركس(كالبطالة أو الصراع الطبقي 
ممثله في طهور قيم وأفكار وعقائـد   والقيميه -االيديولوجيه–العقائدية والفكريةسباب آخرون األ

 وأزعامـة   ممثله في ظهور األسباب الكارزميه، كما يرجح بعضهم  )اركدوركايم وب(جديدة، 
، كما يرجح  آخرون األسـباب الحضـارية    )وسبنسر هيغل توماس كاراليل و( جديدةقيادة 

 )السـكانية (الديموغرافيهممثله في االحتكاك الحضاري بين الشعوب، ويرجح آخرون االسياب 
  ) .كارلي (كالتناقص أو التزايد السريع في السكان  كانالتغيرات التي تطرأ على الس ممثله في



التي تميز مرحله ما قبل الثورة هناك بعض الظواهر االجتماعية كما يرى علماء االجتماع أن  
،  عليـه  التمردالنظام وب خاللإلاازدياد نسبه  ومن أشكاله(االضطراب االجتماعيمنها انتشار 

 ، تغييـره  ار التشهير بنقائص النظام والتحريض علـى وانتش ، )...وارتفاع معدالت الجريمة
نحـو   ثوري يوجه السـلوك الجمعـي   -فكرى–إيديولوجيتبلور ويبدأ في هذه المرحلة أيضا 

ذهب ادواردز إلى أنه البد من بروز ظاهرتين في المرحلة التي تسـبق الثـورة   ي و ،التغيير
 الحلم بتحقيق أوسع أهـداف (تماعية انتقال وتحول والء المثقفين، وتكون الخرافة االج :وهما

 يصاحب هـذه المرحلـة  و). الثورة أو الذهاب بعيدا بها إلى حد التصور بتحقيق حياة مثالية

   ..ضعف وانهيار قوة السلطة السياسية الحاكمة

 منها تلقائيةاألولى :  أهمها مرحلتين متعددة،تمر بمراحل  أن الثورةكما يرى علماء االجتماع 
تميـز  تف المرحلـة الثانيـة  أما  .وتكون فيها األهداف ذات طابع عام مجرد ،تنظيمال تفتقر إلى
 .  اتو ظهور القياد األهدافالواضح و تبلور  بالتنظيم
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 ا�qqqqqqqqqqqqqqq>�7	�  �qqqqqqqqqqqqqqq1ض ،1959،qqqqqqqqqqqqqqq�	�،   �qqqqqqqqqqqqqqq�"و��D�9ف ا�qqqqqqqqqqqqqqq0  إ�qqqqqqqqqqqqqqq��%�( 
رفض الثورة كوسيلة للتغيير ، ومن أعـالم  ياألول : وقد انقسم الفالسفة إلى تيارين: الفلسفة 

و سوروكين  .في الثورات  أن الطغيان هو النظام الطبيعي الذي كان يرىمونتسكيو هذا التيار 
ضائعاً  جهداً لذي كان يراهاافليب جوستاف لوبون  و .شذوذ وانحراف بأنها يصفها الذي كان 

التـي   ألن المجتمع يمكنه أن يصل إلي ما وصل إليه بالثورة بدون التضحيات و الخسـائر ، 
لثورة كوسيلة للتغيير ومن أعالم هذا التيـار كـارل   فيأخذ با أما التيار الثاني.تطلبتها الثورة 

المادية التاريخية (تاريخ محصله تطبيقه في الو لمادي الجدليلمنهجه اماركس الذي يرى طبقا 
أدوات وعالقـات اإلنتـاج    بين محاوله إللغاء التناقض في أسلوب اإلنتاج  هي الثورة أن  )

 ، لذاي بين الطبقة السائدة والطبقة المسودةوالذي يعبر عن ذاته في شكل صراع طبق ،اإلنتاج
. من طبقة لطبقة  ة الدولةانتقال سلطهي العالمة الجوهرية للثورة إن لينين  يقولوتطبيقا لذلك 

احمـد اراجـه،   (.حرب الحرية ضد أعدائها  هي الثورةيرى أن  كان الذي سبير بروكذلك و
يعتقد أن الطلبة هم الذى كان هربرت ماركيوز و )مفهوم الثورة، منتديات الفكر القومي العربي

فى احداث  ها ماركسمستقبل العالم إلحداث التغيير بعدما فشلت الطبقة العاملة التي راهن علي
تملكون  ( الذى رهن التغيير ايضا بالطالب حيث يقول عنهم ن بول سارتر اجو. هذا التغيير

يتدفق منكم . خياال أخصب من أسالفكم، أمر تفصح عنه تلك الشعارات المكتوبة على الجدران
 .شيء مدهش، مزعزع، يدين كل ما أدى إلى وصول مجتمعنا إلى ما وصل إليه مـن رداءة 

  . )ظاهرة اسميتها حقل الممكنات

    :الدين



اتخذ أهل السنة موقفين من الثورة التي عبروا عنها بمصطلح خلـع الحـاكم   :آهل السنة: أوال
  الجائر

والصبر على جـور   (ابن تيمية  يقول اإلمامالجائر، الثورة على الحاكم منع : األول الموقف 
ـ )( والجماعة األئمة أصل من أصول أهل السنة  ويقـول اإلمـام   . ) 28 ،وع الفتـاوى  مجم

مقـاالت  )( اليخرجوا عليهم بالسيف و يرون الدعاء ألئمة المسلمين بالصالح و أن (األشعري
ــالميين  ــف .  )323 اإلس ــانيالموق ــوب   : الث ــاكم وج ــى الح ــورة عل ــائرالث    الج

ـ  ) اإلمام أبي حنيفة أي( وكان مذهبه رحمه اهللا  يقول اإلمام الجصاص  ي قتـال  مشـهوراً ف
 أ�q%ال 1�	�qء  ��q   و ذآ�q ا��q ا�����q    ). 61أحكام القرآن للجصـاص   )(الظلمة وأئمة الجور

 ��D��	ن (ا�s# ، 0��1 رج�aل ، �%اء آ�ن ا4ول ، أو ا��T ا���م ا�� LC�!� �	"إ    ، ���q1 �q"%D� ��
 T#د�qq# ��	�qq�	ا� �qq�� أو ، ;qq�����7(1 ;qq	�qq إ9 أن �qqCاد �)��qq; ، أو n#  ;qqذ�)( �qqDنأ�_�qq!م ا�(  

��ا�qF%زي   1�	�ء ا�E)���� ا�+�� ذه*%ا إ�G ا�!%ل �a�T ا��e�F ، ا�� رز�� ، وا�� L�!1 ، وا��q  و
  .)311 \ 10ا�"�Qف ��	�داوي (
  :الفرق األخرى: ثانيا 
       1#�G ا��q�'�ن ا��e�qF،    ���%ا �%O%ب ا��aوج :ا
G�ارج q��%ا� r	(qا� �qرة ه%qfون أن ا��q� �q7

���� وEO%ن آ�0 ا�f%رة 1�G آL ا�	�Eذ��، �������، و������� ����� r	(ن ا��8ح آ%@#��.  
الخروج على السلطان الجائر إنما يكون بشرطي التمكن ووجـود اإلمـام   أن قالوا  :المعتزلة 

  . الثائر
قالوا بتحريم الخروج على الحاكم الكافر والجائر، ويترتب على مذهبهم انكارالتغيير  :المرجئه

عقاب العصاة إلى يـوم  ) تؤخر(ألن هذه الفرقة ترجي )  اإلصالح والثورة(فة بانماطه المختل
أي أن المؤمن يظـل  ) ال يضر مع اإليمان ذنب كما ال ينفع مع الكفر طاعة( وتقول . القيامة

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

فـي المجـال   ( هذا الموقف السلبي حاول الخومينى تعديله  إال بعد ظهور المهدي،...الجماعة
الخـومينى، الحكومـة االسـالميه، ترجمـه حسـن      (بقوله بنظريه والية الفقيـه  ) السياسي

من داخل المذهب الشيعي باعتبارها تلقى معارضه حتى  هى نظريهو،  )1975حنفي،القاهرة،
   .دخيلة عليه
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التمييز بين غير المسلم المواطن  ايه يجببد :التمييز بين غير المسلم المواطن واالجنبى 
جزء  هذه االستعانه ، ألنيجب االستعانه به فى السلم والحربوغير المسلم االجنبى، فاألول 

تعدد االنتماء الديني في الذى اقره االسالم على المستوى النظرى حين اقر من حق المواطنة 
لذا نجد في القران عشرات اآليات التي  ، االمه الواحدة دون أن يمس هذا التعدد وحده  االمه

تنظم العالقة بين المنتمين إلي أديان متعددة في أمه واحده،فهو يدعو أهل الكتاب إلي ما هو 



مشترك في األديان السماوية ال التخلي  عن دينهم واالنتماء إليه فهو يدعوهم معه ال يدعوهم 
ننا وبينكم أال نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئا، إليه﴿  قل يا أهل الكتاب تعالوا إلي كلمه سواء بي

وفى هذه الحياة المشتركة يكون الحوار حول أيهم اصح عقيدة دون أن  ،)64:آل عمران(﴾
أهل الكتاب إال بالتي هي  ايمس أو يهدد الحوار هذه الحياة المشتركة ﴿وال تجادلو

  .)46:العنكبوت.(أحسن﴾
في المدينة المنورة و في ظل الصحيفة  تكون ف ،طبيقيالمستوى التالذى اقره االسالم على و
ولكن يتوحد الناس فيه )  المسلمين أمه واليهود أمه(تتعدد فيه عالقات االنتماء إلى الدين" شعب"

   .مع اختالف الدين في عالقة انتماء إلى ارض مشتركه ، اى عالقة انتماء إلى وطن
م لحق المواطنه لغير المسلم كما يزعم البعض وال يتناقض مفهوم أهل الذمة  مع تقرير االسال

الفيروز ابادى، القاموس (لذمة لغة العهد والكفالة والضمان واألمانذلك ، فابل هو تاكيد ل
التزام تقرير الكفار في ديارنا وحمايتهم والذب عنهم ببذل ( أما اصطالحا  ) 4/115المحيط، 

فهو تقرير حقوق ) 194ع االنسانى، ص  أبو زهره المجتم)( الجزية واالستسالم من جهتهم
مع احتفاظه بحريته ) اليهود أمه مع المؤمنين(المواطنة لغير المسلم في الدولة االسالميه 

ضمانا لعدم إهدارها بواسطة االغلبيه ) في ذمه اهللا ورسوله( الدينية على المستوى الدستوري
ن والمسلمين فلم يقل به احد من أما التمييز بين الذميي.المسلمة مادام قائما بواجباتها

المتقدمين،وقال به بعض المتاخرين في مرحله تاريخية الحقه، لوقوف بعض الذميين مع التتار 
عبد (ضد المسلمين من باب االحتراس ،فهو ليس قاعدة بل حكم تاريخي مربوط بظروف معينه

   )199، ص1العزيز كامل، معامله غير المسلمين ج
نجد  اذا كنا نجد فإننا له بإسناد األعمال  عانه بغير المسلم المواطن فى السلمباالست ففيما يتعلق 

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

كما جوز  ).16،268ابن العربي، ()انت في ذلك فائدة محققه فال باس بهأن ك (العربي
وتاريخيا .الماوردي وأبو يعلى لغير المسلم أن يتولى وزاره التنفيذ دون والية التفويض 

  .استعان بهم الخلفاء
، فهناك سوابق تاريخية تؤيد ذلك  باالستعانه بغير المسلم المواطن فى الحرب يتعلق اما فيما

أنهم طلبوا األمان والصلح فصالحوه على أن يكونوا ( صلح حبيب بن مسلم للجراحجهففي 
ومع أهل ) 217ص/ 1البالذردى، فتوح البلدان،ج)( أعوانا للمسلمين وان ال يؤخذوا بالجزية

الطبري، تاريخ )( على أن توضع الجزاء عمن أجاب إلي ذلك... أن ينفروا لكل غاره( ارمينه
  ..)257،ص 5األمم، ج 

  
 -وهو موضوع الحـديث هنـا    -اما غير المسلم االجنبى :التمييز بين االعانه واالسـتعانه  

ففيما يتعلق باعانه غير المسلم االجنبى اتفق العلمـاء   فيجب التمييز بين اعاننه واالستعانه به،
لورود العديد من النصوص الداله على ذلـك كقولـه    المسلم اعانه غير المسلم علىعلى منع 

يا ايها الذين امنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم  (لىتعا
، ولكنهم تفاوتوا فى درجـه  ]  51: المائدة [ ) منكم فانه منهم ان اهللا ال يهدي القوم الظالمين

،  الحكم على من اعان غير المسلم على المسلم  ، فقال بعضهم ان هذه  االعانه توجب التكفير
حاطب بن أبي بلتعة رضي اهللا عنـه  ان  (الحديث  ليست كل إعانة مكفرة بدليلوقال اخرون 

كتب كتاباً لقريش يخبرهم فيه باستعداد النبي صلى اهللا عليه وسلم للزحف على مكة إذ كـان  
يتجهز لفتحها وكان يكتم ذلك ليبغت قريشاً  على غير استعداد منها فتضطر إلى قبول الصلح 

يريد حرباً ، وأرسل حاطب كتابه مع جاريه وضعته في عقص شعرها فأعلم اهللا نبيه  وما كان
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها : ( بذلك فأرسل في أثرها علياً والزبير والمقداد وقال 



يا رسول اهللا : ؟ فقال ) يا حاطب ما هذا : ( فلما أتي به قال ) ظعينة معها كتاب فخذوه منها 
إن كنت حليفاً لقريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهـم  ! ل على ال تعج

قرابات يحمون أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عنـدهم يـداً    
يحمون بها قرابتي ولم أفعله ارتداداً  عن ديني وال رضي بالكفر بعد اإلسالم ، فقـال عليـه   

واستأذن عمر النبي صلى اهللا عليه وسلم في قتله فلم ) أما إنه قد صدقكم (   :الصالة والسالم
 (الشافعي  يقول االمام، )) 6352،  6351( و��D�K  )  3007( ا
 �Gري : أ�e,$  (  )يأذن له 

وليس الداللة على عورة مسلم وال تأييد كافر بأن يحذِّر أن المسلمين يريدون منه غرةً ليحذرها 
 االعانـه  معرفة باعثو قالوا انه ب ) . 4/249األم (  )دم في نكاية المسلمين بكفرٍ بين أو يتق

يا حاطـب مـا   (  :بقوله سال حاطب اهللا عليه وآله وسلم النبي صلى ان  بدليل ُ يكون الحكم
المراد مـن  : وقيل « :اآللوسي يقولكفر  فهى ألجل دينهغبر المسلم  أعانهكانت فإن .. )هذا
وحكي عن , ؛ كافر مثلهم حقيقة ]  51: المائدة [ } ومن يتَولَّهم منْكُم فَِإنَّه منْهم { : تعالى  قوله

.. » ولعل ذلك إذا كان توليهم من حيث كونهم يهوداً ونصارى , ابن عباس رضي اهللا عنهما 
تكفير ولكنها ذنـب  فهى ال تقتضى العانه ألجل الدنيا كانت األأما إن .. ) 3/157تفسيره ( 

وهذا يستفاد من حديث حاطب رضي اهللا عنه ؛ حينما اعتذر بإرادته مصـلحةً   :يوجب التوبه
ابـن  يقـول  .دنيوية ، وقبل النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم عذره ذاك ولم يحكم عليه بالكفر 

فعـل ذلـك    قبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عذر حاطب لَما ذكر أنه إنمـا « :كثير
 .)  4/410تفسـيره  ( .. » مصانعةً لقريش ألجل ما كان له عندهم من األمـوال واألوالد  

وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنباً ينقص به إيمانه وال  (ابن تيمية ويقول 
كما حصل لحاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبـار النبـي   : يكون به كافراً 

المستعين رحمه اهللا عن  يقول الشيخ األلباني .) 7/522الفتاوى (  )اهللا عليه وآله وسلم صلى 
شـريط   ، سلسلة الهدى و النور) (ال نكفره إال إذا استحل مواالة الكفار بقلبه ، ...  (بالكافر 

  .) 439رقم 
  :�A�3B9@ �/?�3<� ا�ا�� ا������� -=3
 ا���0> ا�;:&9  :االستعانه بغير المسلم

اختلف العلماء فى حكم االستعانه بغير المسلم فـى    : السلمفي  بغير المسلم االستعانه: اوال 
المسالم في  بغير المسلميجوز للمسلم أن يستعين حاله السلم، فقال بعضهم بالمنع، وقال اخرون 

على ذلك  ومن االدلهالطب، والزراعة، والصناعة، : بالدين مثل التي ال تتصلالدنيويه األمور 
��q*" �q ا
 إن   : "�Oء #� ��M ا��F7ة ا�G ا�	�)� أن أ�� ��q� �qDل ��)*q8 �q�G ا
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  ).49ص  1ا! ه�hم ج   (�0
  : االستعانه بغير المسلم فى الحرب : ثانيا 
  :االستعانه بغير المسلم على غير المسلم بين االيجاب والمنع / ا
والشَّافعيةُ ما عدا ابن , والْحنَابِلَةُ في الصحيحِ من الْمذْهبِ , ذَهب الْحنَفيةُ  . :مذهب االيجاب  

بغيـر  عن الِْإمامِ ماِلك إلَى  جـوازِ اِلاسـتعانَة    وهو رِوايةٌ, وابن حبِيبٍ من الْماِلكية , الْمنْذرِ 
لَا بـْأس  : وقَاَل َأصحابنَا ( الجصاص الحنفي يقول  .عنْد الْحاجة  غير المسلم في قتَاِل المسلم

وا متَى ظَهروا كَان حكْم الِْإسـلَامِ  بِاِلاستعانَة بِالْمشْرِكين علَى قتَاِل غَيرِهم من الْمشْرِكين إذَا كَانُ
 رالظَّاه وه ,    َأن ينمـلسـي ِللْمغنْبفَلَـا ي الْغَاِلب وه كالشِّر كْمح وا كَانرظَه ا إذَا كَانُوا لَوفََأم
 مهعلُوا مقَاتهذا قال ابـن  فصل وال يستعان بمشرك وب: "ابن قدامة و يقول  .]أحكام القرآن[ )ي

المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم وعن أحمد ما يدل على جواز االستعانة به وكالم 



ــافعي    ــذهب الش ــو م ــة وه ــد الحاج ــا عن ــه أيض ــدل علي ــي ي   )9/207(.." الخرق
ه من يعوإن كان مشرك يغزو مع المسلمين وكان معه في الغزو من يط(الشافعي ويقول االمام 

عليه دالئل الهزيمة والحرص على غلبة المسلمين وتفريق جماعتهم لم مسلم أو مشرك وكانت 
ومن كان من المشركين على خالف هذه الصـفة فكانـت فيـه منفعـة      ...يجز أن يغزو به 

للمسلمين القدرة على عورة عدو أو طريق أو ضيعة أو نصيحة للمسلمين فال بأس أن يغـزي  
  .)]4/166(األم [به 

  أP����4 ا�O����0ح �����:<>، �����(اء آ�����ن -3������، أو إ�����Hرة   ����3
 ا�������0> =ا����������. - و�����@ ا�A����Eل
     
-���; QR5��S ���3 و����>، أدرع '��/(ان -��@ أ���3.، آ�����H Uل '���9 ا)���
و���@ ذ���� ا������رة ا�

@3:S وةVW .XY �B 2R)Z�3 و��> إ�9 '�/(ان -�@ أ��3.،    ...« : ا��H U9 ا�' Uر�(ل ا Q�-
B ،�>�5H @� �>6�XR درع و�� .\�� ،�H0[�� أدراBل: ^�ل�Y 5�6؟� �R �&XW2 ه� �?�(�. : ( أ-

��4
ج ر���(ل اU '���9 ا���3�H U و����> ����\
ا    ) b� 9���SدR<��� إ����3   <��d «]  HIIJ 0آ�II
أ�@�II ا�
 0$IIIIIIIIIIII� ،رك� IIIIIIIIIIII�0 �3@)�IIIIIIIIIIII: "و$�IIIIIIIIIIIIل( 4369(ا�	IIIIIIIIIIIIد و��(IIIIIIIIIIII!Qا R�
IIIIIIIIIIII� [  

 TII(	ا� UهWI� :و  hٍ�3&ِSَ @َ��-ْ5َا ا��Hَ ����َ .ُ��m3Aِ�ِ��َ�ْى ا
َ��Rََ ,َأْه�� @ْ���ِ .ً��Hَ��َ;َْ���ِ> َو�ِر , 2ِ اْ�ِPِ��:ْ�ُ�ْاْ-��ُ@ ا <ْ>ُ:ْ���ِ
 p��ِ�;ٍَك : َواْ�ُ,(َز
ِsْ�ُ-ِ .ُ�َ��َ�ِ�ْ��ُِز ا),ُRَ ��َ �ُmم; َأ�O0ة وا�OX�3 ا��H �ِ�ِ)َْ̂ �Bَْرِ;Bَ uَْ�ْ@ َأْ�َ�ِ�3َ@ : ( ِ�


ٍكِ������sْ�ُ-ِ . (    .ِ�������َ�ِ�َ̂ 
 اْ�ُ�ِ������3ْWَ �������Bِ ا)�������ُ)AُRَ ������4َ , َوَ�������� َ-������ْ[َس َأْن �������Bِ 2ْ������-َ wِ3ْ������,َ�ْ5ََ��ِت ا  
    TII(	ب وا��II�3>7 ا�II� TII	ا�� UهWII�: ن    وا����)���?� @3��- u���,R ىP���6 ، وا���;
Pهh ا���Pى �

AS> ا'��9 ه�( ا�R,��ب -5ر;���� h�0S در;�� ا���Aن        :  ا��Pه&3@ ا��0-^3@ ه( �^30> ا�A6> ا�9
V�� 5Y 9م ا�,�h�; @3- u ا���6�X ا��5Y 9 ��6^} �@ ا������� -=3
 ا���0> ،ودرء  ا��/z50 ا��


وط ا��9 ا�Eر ا�3<� ا�/^<�ء �:<� sام -,��� ا�V����- ،u:�0َْ@    �@ ذ�� دون ا��Sُ َف اْ�ِ{َ���ُم
ِ��ْRَ َأْن
   ْ<>ُ�َ�َ��3َ4ِ @ُ�َ]ْ�Rَا3�ِ�ِ�0ْ�ُ�َْ@ َو �Bِ <ْ>ِRَِوا6َ�َْ:�ِ-َ��.ُ  ( َرْأ .ُm3�ِBِ��msا�0ْ�ُ�ِْ�ُ�(َن   ،و)ا� 
َ��ُAْRَ ��4ََن    , َأْن )ْ��َ Qُ�3ْ6َ-ِ

َ̂�َوَ�ُ�ُ<ْ> َ;u3�ِ, َواْ�َ?�p(ا إ9�َ ا�Vُ=ْRَ @َRPِmوَ�ُ<ْ> , 0ْ�َُ�َ��ُن ِ-ِ<ْ> اْ� �ُ <ْ>ُ:َAَ�ْونَ  (َأ
 ،)اْ�ِ{َ��ُم اْ�َ&َ=ِ(ّي َو��4َُ
5ََ̂ اْ�َ�5ُّو اْ�َ��َوْرِديp و 
9�H ه�( ا��:�u -5ر;����      )...ا��(�(Hُ. ا�/^<3. ( ...َأْن Rَُ+�ِ�ُ/(ا ُ�ْ�َ�B <ASو

� ا�����6 ا�,�h�; @3- u ا���6�X ا��5Y 9 ��6^} �@ ا������� -=3
 ا����0> ،ودرء   h0S در;

وط ، ا��/z50 ا��V�� 5Y 9م �@ ذ��sا� zP>- امV�3 ا�����Aا� 
B5م �(اH ���S 9B وذ��.  

  :منع االستعانه بغير المسلم على المسلم/  ب 
    
�3=- �������O� 9��'ا� <A69 ان ا��H ء����9 ا����0>   آ�� ا�/} ا���H <��0رود     ا��)��  u�:ه�( ا��
�RأR<��� ا���RP@ ءا�:��(ا � ��+��Pوا ا�3<��(د     (ا��5��R5 ���@ ا�:��X(ص ا�5ا���� 9���H ذ���� آ^(���� ������9        

وا�:���Xرى أو����3ء -�?��<> أو����3ء -���� و���@ B <A:��� <>�)���R{���� ���:<> إن اR � U<��5ي ا�^��(م         
  )]51(ا���\�������������������������������������������������������������������������������������5ة )) [ا������������������������������������������������������������������������������������������3@

  
)) B{��� ��:<>  ((أي R�?�5ه> 9��H ا��3���0@    )) A:�� <>�)��R>   و�@: ((Y(�� ����9" ا�^
*&� R^(ل 

-3@ ����9 أن ��AS آ�A6<>، وه( u:�R إd&�ت ا���3
اث �����0> ��@ ا��
��5، وآ��ن ا��Pي ��(�ه>        
  .ا-��������@ أ-���������، ��������d> ه��������Pا ا���������A6> -���������ق إ�����������������R 9(م ا�^u��������ZY ���������B .����������3 ا����������(�ة    

��)Y9 و����)) :R3@ أ:�bأو��3ء �@ دون ا�� @R
B�Aون ا�P+�R @RPة  ا�V��ن ا�}B ةV�5ه> ا�:H ن)=�&
��3�; U] (( ا�:�0ء)(ل )].139^R �&*

R@ أو��3ء �@ دون : (Y(�� ����9"ا�^B�Aون ا�P+�R @RPا�
@3:�bا�� (... @R5���- .^��ل ا�����H9 ا��H ا��)Hوا أP+�R وأن 
B�Aا�ة ا�)� @� u:و�?�:� ا�� (

  )]5/416(ا�,��������������������������������������������������������������������������������������������������������AS� uم ا�^���������������������������������������������������
�ن  [
  

 ��)R �3sل ا�)^R وى��

  �BO  أ9��H  ��34  ا����0>  -=�3
  ا����0>  ا������.  أ��� ( ا�^Bا)��R  �>3B� اي 


وط �E  ����  �*
��E.  �,�(از  ا�/^<��ء  ا���ا����  

 9��H     : أو� .ا���3=-  @3���0B��A��- .������ا ��>��
��3
 : و���3��d. ا�����0>W 
B���Aا ا�P9 ا��3����0@،  أن ه�����H ن)�]���.������dن   : و�Z���� ���6� �3��� أ����

 .ا��3����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0@،




(ا�����2  أن �3�0. هPا ا�:(ع �@: ورا-��B�A��- .�����3@ ) ا��0���B ،�/:�� ه( �(ن �@ ا�+5اع
،O'ن أ)AR 5 أن- � O�A� �H
B �- ن��وا���0 ( )�/J 1-703-721 ) ا��'�د  

$��kا Lر�l�
:  <W9 ا����0> �ا�/ور�H <�0ا�� 
3=- ������O� 9�'ا� <A69 ان ا��H ء����ق ا� 
u:���3آ�� �& ه( ا��- {  zور
.  ، �Bن -�� ا�����ء ا-�ح ا������� -=3
 ا��9�H <�0 ا���0> ��?�

��Iما هو حكـم    رحمه اهللا فى االجابه على السؤال عبد اهللا بن عبد الرحمن الجبرين �!%ل ا�
ال يجوز ذلك إال عند الحاجة، كما حصل من موسى لمـا قتـل    االستعانة بالكافر ضد المسلم؟

   )J3578 �ى ر$0 ( ذلك اإلسرائيلي لم يكن مسلما في ذلك الوقت ذلك القبطي مع أن
ان ا��qEب 1��q�*�� Gq ه0q�%� Gq#      �q  ا�!q+ا#�   ردا 1�Gq  ا���*��q  #� ا��q��E و�!%ل  ا���I ا�!��Zوى 

�� ا�qf%ار  وه� �Oءت، �	� ��)�  ا"�7 ���: 8��*�� ... 8��*��  A�R G�1 *���)�ء��ب   ا��qوا�� ،
   .��O�Eوه� �� ��ب ا�@�ورة وا

الضـروره   وهنا البد من قصر :   االستعانة بغير المسلم لغرض الحماية ومنع االذى جواز
حياه المسلمين من االذى والخطرالمباشر الذى حمايه اعاله ، على  العلماء بعض التى قررها 

 قد تتعرض له ، بعد عدم توافر امكانيه تحقيق ذلك بواسطه اهل البلد المعين خاصه والمسلمين
ووحدتها وسالمه المعينه ، االسالميه  همصلحه الدول عامه ، وان ال يتجاوز ذلك الى ما يمس

ويمكـن  ). الضروره تقدر بقـدرها (،وذلك استنادا الى قاعده على أرضها وسيادتها،أراضيها 
مع مالحظه ان مصدر االذى فى هذه االدله كـان   - االسئناس فى ذلك الى العديد من االدله

أن أبا طالب كان يحمي الرسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   : من هذه االدله و– غير المسلم
وخروج الرسول صلى اهللا عليه وسلم الى الطائف يلتمس النصرة مـن   . ويمنعه من قريش 

ابن هشام ج  (وجّل ثقيف والمنعة بهم من قومه ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من اهللا عز
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ويقال"اع االسماع للمقريزي ماورد في امتو .)28ص  2

لما عاد من الطائف وانتهى الى حراء بعث رجالً من خزاعة الى المطعم بن عـدي ليجيـره   
ولما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه  . )28امتاع االسماع ص ( "حتى يبلغ رسالة ربه فأجاره

هو فيه من العافية لمكانه من اهللا، ومن عمـه أبـي   وسلم ما يصيب اصحابه من البالء، وما 
لو خـرجتم الـى أرض   : "طالب وأنه ال يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البالء، قال لهم

الحبشة فإن بها ملكاً ال يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل اهللا لكم فرجاً مما أنـتم  
يـا معشـر   : أبو بكر، فقال ابن الدغنـة عرض ابن الدغنة على أبي بكر جواره، فقبله و .فيه

   ).396ص  1ابن هشام ج( قريش إني قد أجرت ابن أبي قحافة فال يعرضن له أحد إال بخير

  

  -3@ ا���> وا�/�0/� وا�R5@  ��ه
z ا�506

� ������ ا����م/ ��ي �
	� ����.د����   sabri.khalil@hotmail.com ا! �ذ ا�
 .وهى تمنى مثيل نعمه الغيرالغبطه  وهو غير ،الغيرزواَل نعمة  َتَمنَّى لغهالحسد  : فى اللغه

ب لَزِم كَظْمه ِلعجزٍ ضهو غَوحقد ال منها بمصطلح الحسد  الَْألْفَاظُ ذَاتُ الصلَة وهناك العديد من



الغل ، وبالعداوة   المصحوب الحقد ىه و الضغينة، و الْحسد ثَمرتُهو  احتَقَن فيهفعن التَّشَفِّي 
بِ الْفَرح بِما ينْزُِل بِالْغَيرِ من الْمصاِئ وهىشَّماتَةُ ال،و )القرطبى( الكامن في الصدر الحقد هو و

لغيره؛ إما  لنفسه أو ينظرها اإلنسانالتي نظرة ، والعين وهى ال وهى مالزمه للحسد
  .  بالضرر ،تؤثر سلباحسدا ، وإما إعجابا

 ، وهـو فى الشخصيهالضطراب فان الحسد مؤشر  على المستوى الذاتى :فى علم النفس
ه وعدم المقدره علـى  والكراهي خوفلاالغضب وكمحصله تحكم العديد من االنفعاالت السلبيه 

 و على القوى العقليه والنفسـيه ،  ...وعدم الثقه بالنفس لشعور بالعجزوا الضعفالمواجهه و
ظاهرة  بل هى , ليست غريزة انها  االجذور في النفس البشرية  وان كانت لها ظاهرة الحسد

ص والطـرد  لحرمان والـنق كامتفاعله ...تقافيه  ،اجتماعيه، تربويه  ترجع الى عواملنفسيه 
او تعليمـى او   او اجتمـاعى  فهى محاوله سلبيه لتعويض مركب نقض مـادى  ..اإلجتماعي

ويتفاوت االفراد فى مقدرتهم على الضبط الذاتى النفعال الحسد ، فقـد يبقـى عنـد     ...ثقافى
البعض على مستوى االنفعال  الذاتى دون ان يتحول الى فعل ، وقد يتحول عند اخرين الـى  

مجتمع ، وقد ياخذ هذا الفعل الرافض للمجتمع شكل سلبى قد يصل الى ان يكون فعل رافض لل
حاله مرضيه ال يتردد االطباء النفسيين فى النصح بعزل صاحبها فى المصحات المتخصصه 

قد يتجسـد فـى    وقد ياخذ شكل ايجابى. لعالجه من رفضه االستجابه الى واقعه االجتماعى 
و قد يصل الى ان يكون حاله اجراميه . ر استنكاره واستهجانهمواقف مضاده لقيم المجتمع فتثي

صل رفضه للمجتمع الى حد ي ال يتردد القضاء فى الحكم بسجن صاحبها او حتى اعدامه عندما
  . تحدى حركته او وجوده كما فى حاله ما يسمى بجرائم الحقد

 ه�q�*�C %q ذ      :WS ��� ا��M,kع q�Eن ا��q# G1�q	�O9%ى ا��	ا� G�1 ��ا�q# GqCدى �q1 ا��qNل     ا
 T	�F	د وا���،وان االصل فى العالقه بين الناس �%G1%Z ا�O	�G1  ���%ازن #G ا����0 ��� ا�

  .فى المجتمع قد اصبح هو الصراع ال المشاركه 

اما فى الفلسفه الغربيه فيمكن تحديد موقف القالسفه الغربيين من انفعال الحسـد  :  فى الفلسفه
تيارا فلسفيا يمتد من الرواقيه الى   العالقه بين البشر، ففى حين نجد ان بالنظر الى موقفهم من

كانط يجعل العالقه االساسيه بين البشر هى عالقه مشاركه، فان هناك  تيارا فلسفيا اخر يمتد 
من السوفسطائيه الى هيرقليطس الى فردريك هيجل وكارل ماركس ونتيشه وجان بول سارتر 

بين البشر هى عالقه صراع ، و التيار االول بنظر الى الحسد كانفعال يجعل العالقه االساسيه 
الحسد اغبي الرذائل اطالقا فانه ال يعود علي صاحبه بأية ( لجارنست هيوسلوك سلبى يقول 

 الحسد عاطفة مفعمة بالجبن و العار بحيث ال يجرؤ انسان(ايرل اوف روشسترويقول  ،)فائدة
ر الثانى ينظر فى كثير من االحيان الى الحسد كانفعال اليخلـو  ، لكن التيا)علي االعتراف بها

من قيمه ايجابيه ، ففى بعض الكتابات الماركسيه نجد تحليل ايجابى لمفهوم الحقـد الطبقـى   
 التى هـى المادية التاريخية باعتباره تعبير عن الصراع الطبقى كمحرك للتاريخ  استنادا الى 

ومضمونها أنه داخل المجتمع يتطـور أسـلوب    ،التاريخ محصلة تطبيق المادية الجدلية على
بفعل التناقض بين أدوات اإلنتاج وعالقات اإلنتاج بصـورة صـراع   ) البنية التحتية(اإلنتاج 

البنية (كل هذا التطور في . ..والذين يعبرون عن الثانية  ،طبقي بين الذين يعبرون عن األولى
كمـا نجـد تحليـل     .القانون واألخالق والدين والفنينعكس على البنية الفوقية وهي ) التحتية

 م1942الوجود والعدم  ايجابى للعديد من االنفعاالت السالبه ومنها الحسد عند سارتر فى مؤلفه
االنسانى ، وفيه في دراسة الوجود ) كما أسسه هوسرل(المنهج الظاهراتي  والذى استخدم فيه

جعل العالقة بين اإلنسان واآلخرين  ،ومطلق  انطلق من الوجود الفردي الذي حوله إلي وجود

  



الن اآلخر ) اآلخرون هم الجحيم( وقد عبر عن هذا بقوله ،هي عالقة صراع ال عالقة مشاركة
  .عندما ينظر إلي فانه يحيلنا من ذات إلي موضوع

   :فى االسالم
�0 ا�O	��1ا�� ا��9م #G1 ا�G   :) ما ينبغى ان يكون(النظرىعلى المستوى ��# ��� &#%C  0
 �1�	Fد وا���د  #�D	�0 و��)�0 ،ا�E� L� 0����د �	�f�� ا�� LD�F\ء 9 ���� �*�(��� T	�F	��# ل%!�،

�)0q       (ا���%ل 8�G ا
 1��0 و��� GD�q>اذا ا ، q�Fا� Lqf	�7 آ	ا��qCاده� و%qC G# ��	��	ا� Lf�
G	E�7 وا����� �Fا� �e�� 0� G1اC %@1 (X#�� %7# ، C د�� ا�����  ا�qآY  Gq�1   د�q�وqO%د ا�

 Tq	�F	ا� G����      ��q0 و�q��1 
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       ��q0 و�q��1 
آ� ا  ( ا��Fه�G ا�!*�G ا����q!� Gq%ل ا���q%ل q8�G اqا� �qD�9     Tq� �q"ل ا%q!� ، 0q��
ا�)�qqس ان ا��qq)%ا ا��qq): وان ا��qqؤوا ا��qqءت ، �Lqq وqq(R%ا ا"���Dqq ان ا���qq ا�)�qqس ان EC�qq)%ا 

�7Cا ا��ء%*�(FC وان ا��ؤوا ان،( .   Lq�O ا+qه G�1 العالقه بـين البشـر هـو    األصل في و�)�ءا
كنتم أعداء إذ واذكروا نعمه اهللا عليكم (التأليف والتى عبر عنها القران بمصطلحات المشاركة

وتعاونوا علـى البـر   ( والتعاون) آل عمران: 13( )فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
، أما  )التوبة: 7)(المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض(و المواالة )المائده: 2)(والتقوى 
كم إنما يريد الشـيطان أن يوقـع بيـن   (  الذى عبرعنه القران بمصطلحات كالبغضاءالصراع 

  .فهو فرع) وال تعاونوا على االثم والعدوان(والعدوان)المائدة: 91)(العداوة والبغضاء

            �qq� qq���#qq%ض #Gqq ا�� G*�qq�  ك%�qqل و��qq�� آ�"qq�Eا� Gqqر  ا��qq>9ا وردت ا+qqه Gqq�1 ءا�qq(�
�!q%ل  : آ�qVه�  �%qZ%0�1 ا�O	��C 0"9    0q�1*�� ذاGC ا"����G �1 ا��Qاع ��� ا�*�qI  ا�)Q%ص

 G���C) fَِوّد َآ     ِq�ْ�َ �q�ّ �ْ7ِq�ِ� َأْ"ُِq(ْ1ِ �ْ� ِإ�َ	�ِ"Dُْ� ُآّ��رًا َ�َ�ًا ِّ�ْ�َ �ْ�ِ �Dُ"ََ��ِب َ�ْ% َ�ُ�ّدوDِ�ْا Lَِأْه �ْ�ّ �ٌ�
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�Zر ;���وا و9    (ا
 1)0 أن ر�q%ل ا
 q8�G ا
 1��0q و�q�� ��qل       �� q��EC 9ا و%q@6�*C 9
ا��وا وآ%"qq%ا �qq*1د ا
 إN%ا"�qq و� LqqE� 9	�qq�� أن ��qF7 أqq#  �qqN%ق �qqWث   qC ( ��qq��و��qqل . روا  

  ��q0 و�q��1 
 �q*6ر #L�*q� �q ا
 و#8 )          �(q7O B�q�G اq*1 ف%qO �q# Tq	�F� 9،   �q# Tq	�F� 9و
 ا�� qq*1 ف%qqO  qq�Eن وا��qq	. (   ��qq0 و�qq��1 
 #�qqن  (  و��qqل qq8�G اqq�Eآ� وا��qqا�  Lqqآn� qq�Eا�

A'Eا�)�ر ا� LآnC �	ت آ�(�Eا� . (  

W	� *M
رغم ان االسالم كدين قد رفـض الحسـد كانفعـال      ) :�DK هD� آW��)   !o�D ا
��M�ى ا
  :وسلوك سلبى اال انه قد شاع المجتمعات المسلمه كمحصله لعوامل  متعدده منها 

 االجتماعي اكمحصلة لتخلف نموه-إ�G ا�F	���1 ا�!*���q   :ا�	�F	��ت � ا"\�! +  ه ان •
والتى تعبر عن ذاتها من خالل اليات مثل التقليـد والمحاكـاه  والمقارنـه و فهـم      -

المساواه على انها تماثل وتطابق، وانكار مابين االفراد من تفاوت فـى االمكانيـات   
التفكير والسلوك االيجـابي  االنفعال وتفرز أنماطاً من  التي قدو... والمقدرات الذاتيه 

لكنها تفرز أيضاً أنماطـاً مـن   .. تضامن ومساعده اآلخرينشهامه والمشاركه والكال
 . اهمها الحسد التفكير والسلوك السلبياالنفعال و

اإلسالم كعالقة انتماء  التى تتناقض معشيوع كثبر من انماط التفكير والسلوك البدعى  •
نمطى التفكير شبه الخرافى شـبه  شيوع  وكذلك، للشخصيه السودانيه حضاري ديني



فكالهما مثال يستندان الى -المتضمنان فى نمط التفكير والسلوك البدعى-االسطورى 
االنفعال كوسيله للمعرفه بدال من وسائل الحواس فى التفكير العلمى او العقـل  فـى   

فان من خضائص نمـط التفكيـر االخيـر    التفكير العقالنى،وعلى سبيل المثال ايضا 
ى والذى مضمونه بيان اوجه الصواب والخطاْ فى الراى المعين ، فهـو  النقدالموقف 

اى بيان للخطـا   ،نقض تقويم له، ولكن فى حاله وجود دافع الحسد  بتحول النقد الى
فى جوهره ليس موقف نقدى بل هو تعبير عن موقف الـرفض  دون الصواب ، وهو 

 .هو من خصائص لبتفكير االسطورى ، والمطلق
الليبرالى فى االقتصاد ممثال فى النظـام االقتصـادى   لنظام ال تطبيق هذه المجتمعات  •

فى ظلها  فيتحول المجتمع ،الفردية التي تتقدم على أشالء اآلخرين وقيمه فىالراسمالى 
عاليـه  ، ويعبر هذا الصراع عن ذاتها فى انماط انفى ساحة صراع فردي ال إنسانيال

  .وفكريه وسلوكيه متعدده اهمها الحسد
اتباع االساليب التربويه الخاطئه مثل المقارنه والتقليد و تفضيل بعض االبنـاء علـى    •

  ...االخرين 
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ى �
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التمييز بين غير المسلم المواطن  بدايه يجب :التمييز بين غير المسلم المواطن واالجنبى 
جزء  هذه االستعانه ، ألنيجب االستعانه به فى السلم والحربوغير المسلم االجنبى، فاألول 

تعدد االنتماء الديني في م على المستوى النظرى حين اقر الذى اقره االسالمن حق المواطنة 
لذا نجد في القران عشرات اآليات التي  ، االمه الواحدة دون أن يمس هذا التعدد وحده  االمه

تنظم العالقة بين المنتمين إلي أديان متعددة في أمه واحده،فهو يدعو أهل الكتاب إلي ما هو 
تخلي  عن دينهم واالنتماء إليه فهو يدعوهم معه ال يدعوهم مشترك في األديان السماوية ال ال

إليه﴿  قل يا أهل الكتاب تعالوا إلي كلمه سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئا، 
وفى هذه الحياة المشتركة يكون الحوار حول أيهم اصح عقيدة دون أن  ،)64:آل عمران(﴾

أهل الكتاب إال بالتي هي  االمشتركة ﴿وال تجادلو يمس أو يهدد الحوار هذه الحياة
  .)46:العنكبوت.(أحسن﴾

في المدينة المنورة و في ظل الصحيفة  تكون ف ،المستوى التطبيقيالذى اقره االسالم على و
ولكن يتوحد الناس فيه )  المسلمين أمه واليهود أمه(تتعدد فيه عالقات االنتماء إلى الدين" شعب"

   .في عالقة انتماء إلى ارض مشتركه ، اى عالقة انتماء إلى وطن مع اختالف الدين



وال يتناقض مفهوم أهل الذمة  مع تقرير االسالم لحق المواطنه لغير المسلم كما يزعم البعض 
الفيروز ابادى، القاموس (لذمة لغة العهد والكفالة والضمان واألمانذلك ، فابل هو تاكيد ل

التزام تقرير الكفار في ديارنا وحمايتهم والذب عنهم ببذل (  أما اصطالحا ) 4/115المحيط، 
فهو تقرير حقوق ) 194أبو زهره المجتمع االنسانى، ص  )( الجزية واالستسالم من جهتهم

مع احتفاظه بحريته ) اليهود أمه مع المؤمنين(المواطنة لغير المسلم في الدولة االسالميه 
ضمانا لعدم إهدارها بواسطة االغلبيه ) ه اهللا ورسولهفي ذم( الدينية على المستوى الدستوري
أما التمييز بين الذميين والمسلمين فلم يقل به احد من .المسلمة مادام قائما بواجباتها

المتقدمين،وقال به بعض المتاخرين في مرحله تاريخية الحقه، لوقوف بعض الذميين مع التتار 
عبد (دة بل حكم تاريخي مربوط بظروف معينهضد المسلمين من باب االحتراس ،فهو ليس قاع

   )199، ص1العزيز كامل، معامله غير المسلمين ج
نجد  اذا كنا نجد فإننا له بإسناد األعمال  باالستعانه بغير المسلم المواطن فى السلم ففيما يتعلق 

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

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

  .هم الخلفاءاستعان ب
، فهناك سوابق تاريخية تؤيد ذلك  باالستعانه بغير المسلم المواطن فى الحرب يتعلق اما فيما

أنهم طلبوا األمان والصلح فصالحوه على أن يكونوا ( ففي صلح حبيب بن مسلم للجراحجه
ل ومع أه) 217ص/ 1البالذردى، فتوح البلدان،ج)( أعوانا للمسلمين وان ال يؤخذوا بالجزية

الطبري، تاريخ )( على أن توضع الجزاء عمن أجاب إلي ذلك... أن ينفروا لكل غاره( ارمينه
  .).257،ص 5األمم، ج 

  
 -وهو موضوع الحـديث هنـا    -اما غير المسلم االجنبى :التمييز بين االعانه واالسـتعانه  

جنبى اتفق العلمـاء  ففيما يتعلق باعانه غير المسلم اال فيجب التمييز بين اعاننه واالستعانه به،
لورود العديد من النصوص الداله على ذلـك كقولـه    المسلم اعانه غير المسلم علىعلى منع 

يا ايها الذين امنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم  (تعالى
نهم تفاوتوا فى درجـه  ، ولك]  51: المائدة [ ) منكم فانه منهم ان اهللا ال يهدي القوم الظالمين

الحكم على من اعان غير المسلم على المسلم  ، فقال بعضهم ان هذه  االعانه توجب التكفير ، 
حاطب بن أبي بلتعة رضي اهللا عنـه  ان  (الحديث  ليست كل إعانة مكفرة بدليلوقال اخرون 

مكة إذ كـان   كتب كتاباً لقريش يخبرهم فيه باستعداد النبي صلى اهللا عليه وسلم للزحف على
يتجهز لفتحها وكان يكتم ذلك ليبغت قريشاً  على غير استعداد منها فتضطر إلى قبول الصلح 
وما كان يريد حرباً ، وأرسل حاطب كتابه مع جاريه وضعته في عقص شعرها فأعلم اهللا نبيه 

فإن بها انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ : ( بذلك فأرسل في أثرها علياً والزبير والمقداد وقال 
يا رسول اهللا : ؟ فقال ) يا حاطب ما هذا : ( فلما أتي به قال ) ظعينة معها كتاب فخذوه منها 

إن كنت حليفاً لقريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهـم  ! ال تعجل على 
اً  قرابات يحمون أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عنـدهم يـد  

يحمون بها قرابتي ولم أفعله ارتداداً  عن ديني وال رضي بالكفر بعد اإلسالم ، فقـال عليـه   
واستأذن عمر النبي صلى اهللا عليه وسلم في قتله فلم ) أما إنه قد صدقكم (   :الصالة والسالم

 ( الشافعي يقول االمام، )) 6352،  6351( و��D�K  )  3007( ا
 �Gري : أ�e,$  (  )يأذن له 
وليس الداللة على عورة مسلم وال تأييد كافر بأن يحذِّر أن المسلمين يريدون منه غرةً ليحذرها 

 االعانـه  معرفة باعثو قالوا انه ب ) . 4/249األم (  )أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفرٍ بين 



يا حاطـب مـا   (  :بقوله سال حاطب اهللا عليه وآله وسلم النبي صلى ان  بدليل ُ يكون الحكم
المراد مـن  : وقيل « :اآللوسي يقولكفر  فهى ألجل دينهغبر المسلم  أعانهكانت فإن .. )هذا

وحكي عن , ؛ كافر مثلهم حقيقة ]  51: المائدة [ } ومن يتَولَّهم منْكُم فَِإنَّه منْهم { : قوله تعالى 
.. » يهم من حيث كونهم يهوداً ونصارى ولعل ذلك إذا كان تول, ابن عباس رضي اهللا عنهما 

فهى ال تقتضى التكفير ولكنها ذنـب  عانه ألجل الدنيا كانت األأما إن .. ) 3/157تفسيره ( 
وهذا يستفاد من حديث حاطب رضي اهللا عنه ؛ حينما اعتذر بإرادته مصـلحةً   :يوجب التوبه

ابـن  يقـول  .لم يحكم عليه بالكفر دنيوية ، وقبل النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم عذره ذاك و
قبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عذر حاطب لَما ذكر أنه إنمـا فعـل ذلـك    « :كثير

 .)  4/410تفسـيره  ( .. » مصانعةً لقريش ألجل ما كان له عندهم من األمـوال واألوالد  
ينقص به إيمانه وال وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنباً  (ابن تيمية ويقول 

كما حصل لحاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبـار النبـي   : يكون به كافراً 
المستعين رحمه اهللا عن  يقول الشيخ األلباني .) 7/522الفتاوى (  )صلى اهللا عليه وآله وسلم 

شـريط   ، دى و النورسلسلة اله) (ال نكفره إال إذا استحل مواالة الكفار بقلبه ، ...  (بالكافر 
  .) 439رقم 

  :A�3B@ �/?�3<� ا��9ا�� ا������� -=3
 ا���0> ا�;:&9  :االستعانه بغير المسلم
اختلف العلماء فى حكم االستعانه بغير المسلم فـى    : السلمفي  بغير المسلم االستعانه: اوال 

المسالم في  بغير المسلمن يجوز للمسلم أن يستعيحاله السلم، فقال بعضهم بالمنع، وقال اخرون 
ومن االدله على ذلك الطب، والزراعة، والصناعة، : بالدين مثل التي ال تتصلالدنيويه األمور 

��q*" �q ا
 إن   : "�Oء #� ��M ا��F7ة ا�G ا�	�)� أن أ�� ��q� �qDل ��)*q8 �q�G ا
 1��0q و�q��      ما 
 q� 
 ا*1 �On���# ،7+ا� �	7Cد��qD� �q� L        ه���C را����ن � آ): أ1qا� �q(� �q� �ًqOر ،rq!ار� �
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و#�q��� �q ا��!*�q ا��q*Dى أن ر�qq%ل ا
 q8�G ا
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 0�"0 أ�A أن �E@� أ�� ا�� أ0�N و��%W& إ9 أ"ا��*�س �� 1* ا�	'�A، وه% �%��+ 1�G د�� �%
  ).49ص  1ا! ه�hم ج   (�0
  : االستعانه بغير المسلم فى الحرب : ثانيا 
  :االستعانه بغير المسلم على غير المسلم بين االيجاب والمنع / ا
والشَّافعيةُ ما عدا ابن , والْحنَابِلَةُ في الصحيحِ من الْمذْهبِ , ذَهب الْحنَفيةُ  . :مذهب االيجاب  

بغيـر  وهو رِوايةٌ عن الِْإمامِ ماِلك إلَى  جـوازِ اِلاسـتعانَة   , وابن حبِيبٍ من الْماِلكية , الْمنْذرِ 
لَا بـْأس   :وقَاَل َأصحابنَا ( الجصاص الحنفي يقول  .عنْد الْحاجة  غير المسلم في قتَاِل المسلم

سـلَامِ  بِاِلاستعانَة بِالْمشْرِكين علَى قتَاِل غَيرِهم من الْمشْرِكين إذَا كَانُوا متَى ظَهروا كَان حكْم الِْإ
 رالظَّاه وـي لِ  , هغنْبفَلَـا ي الْغَاِلب وه كالشِّر كْمح وا كَانرظَه ا إذَا كَانُوا لَوفََأم  َأن ينمـلسلْم
 مهعلُوا مقَاتفصل وال يستعان بمشرك وبهذا قال ابـن  : "ابن قدامة و يقول  .]أحكام القرآن[ )ي

المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم وعن أحمد ما يدل على جواز االستعانة به وكالم 
ــافعي    ــذهب الش ــو م ــة وه ــد الحاج ــا عن ــه أيض ــدل علي ــي ي   )9/207(.." الخرق

ه من 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 جماعتهم لم 

ومن كان من المشركين على خالف هذه الصـفة فكانـت فيـه منفعـة      ...يجز أن يغزو به 
ى عورة عدو أو طريق أو ضيعة أو نصيحة للمسلمين فال بأس أن يغـزي  للمسلمين القدرة عل

  .)]4/166(األم [به 
  أP����4 ا�O����0ح �����:<>، �����(اء آ�����ن -3������، أو إ�����Hرة   =����3
 ا�������0> ا����������. - و�����@ ا�A����Eل

     
-���; QR5��S ���3 و����>، أدرع '��/(ان -��@ أ���3.، آ�����H Uل '���9 ا)���
و���@ ذ���� ا������رة ا�



@3:S وةVW .XY �B 2R)Z�3 و��> إ�9 '�/(ان -�@ أ��3.،    ...« : ا��H U9 ا�' Uر�(ل ا Q�-
-2 ه� �?�(�. : ( أ�R �&XW �5�6؟ �Yل: 0B[�� أدرا�H، ��\. درع و�� B ،�>�5H @� �>6�XR^�ل

��4
ج ر���(ل اU '���9 ا���3�H U و����> ����\
ا    ) b� 9���SدR<��� إ����3   <��d «]  HIIJ 0آ�II
أ�@�II ا�
 0$IIIIIIIIIIII� ،رك� IIIIIIIIIIII�
�R ا: "و$�IIIIIIIIIIIIل) 4369(ا�	IIIIIIIIIIII�)�IIIIIIIIIIII@�3 0IIIIIIIIIIIIد و��(IIIIIIIIIIII!Q [  

 TII(	ا� UهWI� :و  hٍ�3&ِSَ @َ��-ْ5َا ا��Hَ ����َ .ُ��m3Aِ�ِ��َ�ْى ا
َ��Rََ , <ِ���ْ�ِ�َْأْه��2ِ ا @ْ���ِ .ً��Hَ��َ;َِر , َوPِ��:ْ�ُ�ْاْ-��ُ@ ا <ْ>ُ:ْ���ِ
 p��ِ�;ٍَك : َواْ�ُ,(َز
ِsْ�ُ-ِ .ُ�َ��َ�ِ�ْ��ُِز ا),ُRَ ��َ �ُmم; َأ�O0ة وا�OX�3 ا��H �ِ�ِ)َْ̂ Bَ uَْ�ْ@ َأْ�َ�ِ��Bَ @َ3ْرِ;: ( ِ�


ٍكِ������sْ�ُ-ِ . (    .ِ�������َ�ِ�َ̂ 
 اْ�ُ�ِ������3ْWَ �������Bِ ا)�������ُ)AُRَ َوَ�������� َ-������ْ[َس َأْن ,   wِ3ْ������,َ�ْ5َ������4ََ��ِت ا �������Bِ 2ْ������-َ  
    TII(	ب وا��II�3>7 ا�II� TII	ا�� UهWII�: ن    وا����)���?� @3��- u���,R ىP���6 ، وا���;
Pهh ا���Pى �

-5ر;���� h�0S در;�� ا���Aن     AS> ا'��9 ه�( ا�R,��ب    :  ا��Pه&3@ ا��0-^3@ ه( �^30> ا�A6> ا�9
ا�,�h�; @3- u ا���6�X ا��5Y 9 ��6^} �@ ا������� -=3
 ا���0> ،ودرء  ا��/z50 ا��V�� 5Y 9م 


وط ا��9 ا�Eر ا�3<� ا�/^<�ء �:<� sام -,��� ا�V����- ،u:�0َْ@    �@ ذ�� دون ا��Sُ َف اْ�ِ{َ���ُم
ِ��ْRَ َأْن
  ِ4 @ُ�َ]ْ�Rَا3�ِ�ِ�0ْ�ُ�َْ@ َو �Bِ <ْ>ِRَِوا6َ�َْ:�ِ-َ��.ُ  ( ��3ََ�َ�ُ<>ْ َرْأ .ُm3�ِBِ��msا�0ْ�ُ�ِْ�ُ�(َن   ،و)ا� 
َ��ُAْRَ ��4ََن    , َأْن )ْ��َ Qُ�3ْ6َ-ِ

َ̂�َوَ�ُ�ُ<ْ> َ;u3�ِ, َواْ�َ?�p(ا إ9�َ ا�Vُ=ْRَ @َRPِmوَ�ُ<ْ> , ا0ْ�ُ�َْ�َ��ُن ِ-ِ<ْ>  �ُ <ْ>ُ:َAَ�ْونَ  (َأ
 ،)اْ�ِ{َ��ُم اْ�َ&َ=ِ(ّي َو��4َُ
5ََ̂ اْ�َ�5ُّو اْ�َ��َوْرِديp َأْن Rَُ+�ِ�ُ/و 
9�H ه�( ا��:�u -5ر;����      )...ا��(�(Hُ. ا�/^<3. ( ...(ا ُ�ْ�َ�B <ASو

h0S در;� ا�����6 ا�,�h�; @3- u ا���6�X ا��5Y 9 ��6^} �@ ا������� -=3
 ا����0> ،ودرء   

 ا��3��A ا���Vام -<zP ا ، ا��/z50 ا��V�� 5Y 9م �@ ذ��B5م �(اH ���S 9B وطوذ��
s�.  

  :منع االستعانه بغير المسلم على المسلم/  ب 
�3
 ا��9��H <��0 ا����0>      =- �������O� 9��'ا� <A69 ان ا��H ء����رود     آ�� ا�/} ا�)��  u�:ه�( ا��

�RأR<��� ا���RP@ ءا�:��(ا � ��+��Pوا ا�3<��(د     (ا��5��R5 ���@ ا�:��X(ص ا�5ا���� 9���H ذ���� آ^(���� ������9        
    R @و��� ����?��<> أو����3ء -�رى أو����3ء -���X:5ي ا�^��(م     وا���>R � Uإن ا <>:��� ����}B <A:��� <>�)���

  )]51(ا���\�������������������������������������������������������������������������������������5ة )) [ا������������������������������������������������������������������������������������������3@
  

)) B{��� ��:<>  ((أي R�?�5ه> 9��H ا��3���0@    )) و�@ Y)) :  <A:�� <>�)��R(�� ����9" ا�^
*&� R^(ل 
-3@ ����9 أن ��AS آ�A6<>، وه( u:�R إd&�ت ا���3
اث �����0> ��@ ا��
��5، وآ��ن ا��Pي ��(�ه>        

  .��������A6> -���������ق إ�����������������R 9(م ا�^u��������ZY ���������B .����������3 ا����������(�ة   ا-��������@ أ-���������، ��������d> ه��������Pا ا� 
��)Y9 و���ة  : ((�V��ن ا�}B ةV�5ه> ا�:H ن)=�&R3@ أ:�bأو��3ء �@ دون ا�� @R
B�Aون ا�P+�R @RPا�

��3�; U] (( ا�:�0ء)(ل )].139^R �&*

R@ أو��3ء �@ دون : (Y(�� ����9"ا�^B�Aون ا�P+�R @RPا�
@3:�b(ا�ة ...) ا��� @� u:و�?�:� ا�� @R5���- .^��ل ا�����H9 ا��H ا��)Hوا أP+�R وأن 
B�Aا� (

  )]5/416(ا�,��������������������������������������������������������������������������������������������������������AS� uم ا�^���������������������������������������������������
�ن  [
  


  �BO  أ9��H  ��34  ا����0>  -=�3
  ا����0>  ا������.  أ��� ( R^(ل ا�R �3s(�� ا�^
��وى Bا)��R  �>3B� اي 


وط �E  ����  �*
��E.  �,�(از  ا�/^<��ء  ا���ا����  

 H   : أو� .ا���3=-  @3���0B��A��- .������9  ��<�� ا��
��3
 : و���3��d. ا�����0>W 
B���Aا ا�P9 ا��3����0@،  أن ه�����H ن)�]���.������dن   : و�Z���� ���6� �3��� أ����

 .ا��3����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0@،


(ا�����2  أن �3�0. هPا ا�:(ع �@: ورا-��B�A��- .�����3@ ) ا��0���B ،�/:�� ه( �(ن �@ ا�+5اع
،O'ن أ)AR 5 أن- � O�A� �H
B �- ن��وا���0 ( )�/J 1-703-721 ) ا��'�د  

��$اk Lر�l�
:  <W9 ا����0> �ا�/ور�H <�0ا�� 
3=- ������O� 9�'ا� <A69 ان ا��H ء����ق ا� 
u:آ�� �&} -���3 ه( ا��  zور
.  ، �Bن -�� ا�����ء ا-�ح ا������� -=3
 ا��9�H <�0 ا���0> ��?�

��Iحكـم   ما هو  رحمه اهللا فى االجابه على السؤال عبد اهللا بن عبد الرحمن الجبرين �!%ل ا�
ال يجوز ذلك إال عند الحاجة، كما حصل من موسى لمـا قتـل    االستعانة بالكافر ضد المسلم؟

   )J3578 �ى ر$0 ( ذلك القبطي مع أن ذلك اإلسرائيلي لم يكن مسلما في ذلك الوقت



ان ا��qEب 1��q�*�� Gq ه0q�%� Gq#      �q  ا�!q+ا#�   ردا 1�Gq  ا���*��q  #� ا��q��E و�!%ل  ا���I ا�!��Zوى 
�� ا�qf%ار  وه� �Oءت، �	� ��)�  ا"�7 ���: 8��*�� ... 8��*��  A�R G�1 *���)�ء��ب   ا��qوا�� ،

�O�Eب ا�@�ورة وا��� ��   .وه� 
الضـروره   وهنا البد من قصر :   االستعانة بغير المسلم لغرض الحماية ومنع االذى جواز

الخطرالمباشر الذى حياه المسلمين من االذى وحمايه اعاله ، على  العلماء بعض التى قررها 
قد تتعرض له ، بعد عدم توافر امكانيه تحقيق ذلك بواسطه اهل البلد المعين خاصه والمسلمين 

ووحدتها وسالمه المعينه ، االسالميه  همصلحه الدول عامه ، وان ال يتجاوز ذلك الى ما يمس

ويمكـن  ). هاالضروره تقدر بقـدر (،وذلك استنادا الى قاعده على أرضها وسيادتها،أراضيها 
أن أبا طالب كان يحمي الرسول اهللا صـلى اهللا  : االسئناس فى ذلك الى العديد من االدله منها 

وخروج الرسول صلى اهللا عليه وسلم الى الطـائف يلـتمس    . عليه وسلم ويمنعه من قريش 
وجـلّ  النصرة من ثقيف والمنعة بهم من قومه ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من اهللا عز) 

إن رسول اهللا صـلى  : ويقال"ماورد في امتاع االسماع للمقريزي و .)28ص  2ابن هشام ج 
اهللا عليه وسلم لما عاد من الطائف وانتهى الى حراء بعث رجالً من خزاعة الى المطعم بـن  

ولما رأى رسـول اهللا   . )28امتاع االسماع ص ( "عدي ليجيره حتى يبلغ رسالة ربه فأجاره
وسلم ما يصيب اصحابه من البالء، وما هو فيه من العافية لمكانه من اهللا، ومن  صلى اهللا عليه

لو خرجتم الـى  : "عمه أبي طالب وأنه ال يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البالء، قال لهم
أرض الحبشة فإن بها ملكاً ال يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل اهللا لكم فرجاً مما 

يا معشـر  : ابن الدغنة على أبي بكر جواره، فقبله أبو بكر، فقال ابن الدغنةعرض و .أنتم فيه
 ).396ص  1ابن هشام ج( قريش إني قد أجرت ابن أبي قحافة فال يعرضن له أحد إال بخير

  .وهنا يجب االشاره الى ان مصدر االذى كان غير المسلم 

� ا�
�4م�Z=  ��.�3 وا���)��J? ا����!� ا�]�  ��7 ا�

�� ������ ��.د���  sabri.khalil@hotmail.com ا����مى �
	� ���� ا! �ذ ا�
يرى وجوب سريه نصيحه الحكام ويحرم علنيتها استنادا الى العديـد   :سريه النصيحهمذهب 

 لذي جاء فيه جزءانا، الحديث المنسوب لعياض بن غنم رضي اهللا عنه من النصوص اهمها  
حكيم  حين فتحت، فأغلظ له هشام بن» دارا«جلد عياض بن غنمٍ صاحب : منه الجزء االول 

هشـام   القول، حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي، فأتاه هشام بن حكيم، فاعتذر إليه، ثم قال
اباً في أشدهم عذ إن من أشد الناس عذاباً«: لعياض، ألم تسمع النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول

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

، »له عليهعالنية، ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به، فإن قبل منه، فذاك، وإال، كان قد أدى الذي  له
السلطان فتكون  وإنك ياهشام ألنت الجرىء إذ تجترىء على سلطان اهللا، فهال خشيت أن يقتلك

  ,»قتيل سلطان اهللا تبارك وتعالى
ومن وعظَه عالنيةً فَقَد فَضـحه   من وعظَ أخَاه سرا فقد نَصحه وزانَه،"قال اإلمام الشافعي  و

 ."وشَانَه



الجـزء  احتجاجا بان   علنيتهاوجوب  يرفض سريه النصيحه وبرى:  النصيحه علنيه مذهب 
الجـزء  ، امـا  مسلم  وأكدته رواية ، صحيح باتفاق العلماءفقط هو ال عياضمن حديث  األول
ألحمد مرسـلة   الروايه االولى( ال يحتج به لسببين األول ضعف الرواية منه فيرى انه الثاني

 ضعف الـرواة   »السنة«ابن أبي عاصم في   رواية الثانية بينال،لالنقطاع بين شريح وهشام
 فيها عبد الوهاب بـن » معرفة الصحابة«نعيم في   الرواية الثالثة ألبي ،واالنقطاع والتدليس

 ضعفها الذهبي لضـعف » المستدرك«للحاكم في   الرواية الرابعة ، الضحاك متروك الحديث
والسبب .  )ريب ل عنها الحافظ ابن حجر موضوعة بالالرواية الخامسة ألحمد كذلك قا ،الرواة

لسان نـوح ـ عليـه    قوله تعالى على  منها  تضافر األدلة على عالنية النصيحةهو  ثاني ال
]. 62: األعـراف [ )لَكُم وَأعلَم من اللَّه ما ال تَعلَمون بلِّغُكُم رِساالت ربي وَأنصح(ُالسالم ـ  

ـ  : األعـراف ] }ُأبلِّغُكُم رِساالت ربي وَأنَا لَكُم نَاصح َأمين}: عليه السالم ـ   وعلى لسان هود 
 )َأبلَغْتُكُم رِسالَةَ ربي ونَصحتُ لَكُـم  يا قَومِ لَقَد(: وعلى لسان صالح ـ عليه السالم ـ   ]. 68

  : ـ عليه السالم ـ  وعلى لسان شعيب]. 79: األعراف[
سيد الشهداء (الحديث المشهور و.  .[93: األعراف])بلَغْتُكُم رِساالت ربي ونَصحتُ لَكُملَقَد َأ(

واهللا لتـأمرون  (وحديث  .)إمام جائر فأمره ونهاه فقتله حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى
) يد الظالم، ولتأطرونه علـى الحـق أطـراً    بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذون على

: عندما أراد عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه تحديد المهور حاجته امرأة قرشية قائلـة لـه  و.
أخطأ عمـر  : "فقال عمر" إحداهن قنطاراً فال تأخذوا منهيقول اذ اتيتم كيف تحدد المهور واهللا 

، ويعلق السرخسى في المبسوط على موقف اإلمام على بن أبى طالب مـن  " وأصابت امرأة
فيه دليل على أنهم ما لم يعزموا على الخروج فاإلمام ال يتعرض لهم بالحبس ( لهالخوارج بقو

 ). 126-125، ص10ج)(التعذير بوالقتل وفيه دليل على أن التعرض بالشتم لإلمام ال يوج
شرح أصول اعتقـاد  (ليس لصاحب بدعة وال لفاسق يعلن فسقه غيبه : قال الحسن البصري و

  ( 280 - 279(ى السنة والجماعة لآللكائ أهل
ه هو الجمع بـين سـريه   جحوالمذهب الذى نر :الجمع بين سريه النصيحه وعالنيتهامذهب 

صلى اهللا (وعالنيه نصيحه الحكام  لورود نصوص مطلقه من شرطى السريه و العلنيه كقوله 
 مةهللا ولكتابه ولرسوله ، وألئ: ؟ قال !لمن يا رسول اهللا : لدين النصيحة ، قيل ا)(عليه وسلم

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

رضي -لعائشة  -اهللا عليه وسلمصلى -قوله ك ، ورود نصوص تفيد سريه النصيحه.[البخاري[
واخرى تفيد  ).متفق عليه) (ِإن كُنْت َألْممت بِذَنْبٍ فَاستَغْفرِي اللَّه: (في حادثة اإلفك -اهللا عنها
مـا بـاُل َأقْـوامٍ يفْعلُـون كَـذَا      : (في غير ما موقف -صلى اهللا عليه وسلم-قوله ك علنيتها

رواه ) (اللَّهم ِإنِّي َأبرُأ ِإلَيـك ممـا صـنَع خَاِلـد    : (-ليه وسلمصلى اهللا ع- وكقوله...).وكَذَا
  .كما في قصة بني جذيمة) البخاري

هذا الجمع يتحقق من خالل التمييز بين مراحل النصيحه ومضمونها، اما من حيث مراحـل   
كانـت  ه خطـاْ  لىالمنصوح ع اصرالنصيحه فيفضل ان يكون مبتدا النصيحه السريه ، فاذا 

ــا ــالى  علنيته ــه تع ــا بقول ــى  (اسئناس ــه طَغَ ــون ِإنَّ عرــى ف ــا ِإلَ باذْه*  ــه ــوالَ لَ   فَقُ
  .فجعلت االيه بدايه النصيحه القول اللين)  44-43:طه)(قَولًا لَّيّنًا لَّعلَّه يتَذَكَّر َأو يخْشَى

الشان العام، فيفضـل  اما من حيث مضمون النصيحه فيجب التمييز بين الشان الشخصى و. 
 االسـتئناس سريه النصيحه فى الشان الشخصى ، كما يفضل علنيتها فى الشان العام ، ويمكن 

سـئَل عـن   بين من اظهر المنكر و من استتر بذنبه عنـدما  االمام ابن تيمية تمييز  بفى ذلك 
 عليه وسلم، ولكنهأما الحديث فليس هو من كالم النبى صلى اهللا   (فقال) الغيبة لفاسق (   :حديث

  . الناس اذكروه بما فيه يحذره  ؟ أترغبون عن ذكر الفاجر  : مأثور عن الحسن البصرى، أنه قال



فيهما الغيبة بـال   وهذان النوعان يجوز  . من ألقى جلباب الحياء، فال غيبة له  : وفى حديث آخر
الظلـم والفـواحش والبـدع     : يكون الرجل مظهرا للفجور، مثل أن  : أحدهما  . نزاع بين العلماء

فمن أظهـر المنكـر     ...المنكر، وجب اإلنكار عليه بحسب القدرة  المخالفة للسنة، فإذا أظهر
من ألقى جلباب الحياء فـال    : فهذا معنى قولهم  . ذلك وجب عليه اإلنكار، وأن يهجر ويذم على

، ويهجره ليه، لكن ينصح سرامستترا بذنبه مستخفيا، فإن هذا يستر ع بخالف من كان  . غيبة له
تمييـز  يمكن االسئناس ب وكذلك).يتوب، ويذكر أمره على وجه النصيحة من عرف حاله حتى

الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب : العام  عندما قيل له االمام احمد ابن حنبل بين الخاص و
وإذا تكلم فـي  إذا صام وصلى واعتكف، فإنما هو لنفسه، : إليك أو يتكلم في اهل البدع؟ فقال

   .أهل البدع، فإنما هو للمسلمين
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مشتق من ظهر الشيء إذا بـان واتضـح، واسـتظهرت بفـالن إذا اسـتعنت       التظاهر لغه
بمعانيـه اللغويـه    القرآن الكـريم  فى ظاهر تال قد ورد لفظو). لسان العرب( واستنصرت به
إال الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولـم  ( في أكثر من موضعالسابقه الذكر 

وأنزل (، )4:التوبة )(يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن اهللا يحب المتـقين
صياصيهم وقذف في قلـوبهم الرعـب فريقـا تقتلـون     الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 

  .)26:األحزاب)(وتأسرون فريقا
  .)الوسيط المعجم( إعالن رأي وإظهار عاطفة بصورة جماعية اما التظاهر اصطالحا فهو
  :مذاهب حول حكم التظاهر

   :يقوم على عدم جواز التظاهراستدالال بادله عديده اهمها  ) :المنع(المذهب االول 



الَّـذين آمنُـوا    ﴿يا َأيهاالفه التظاهر للنصوص التى توجب طاعه الحاكم كقوله تعالىمخ: اوال
  ).٥٩: النساء(منْكُم ﴾ َأطيعوا اللَّه وَأطيعوا الرسوَل وُأوِلي الَْأمرِ

وهومـا  مستحدث، لم تكن في العهد األول، ولم يقم عليه دليل شرعي ،  كون التظاهر :ثانيا 
صـحيح  [ )من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منـه فهـو رد  (صلى اهللا عليه وسلم  هقول يخالف

   ].2550البخاري 
تنافض التظاهر مع  وجوب سريه نصيحه الحكام استنادا الى العديد من النصوص اهمها  : ثالثا

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

بل مشروطه بعدم معصيه  ،فى االيه وغيرها من النصوص ليست مطلقهإن طاعة الحاكم غير 
الطوفي الحنبلي فـي   يقول )ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق (، كما في الحديثتعالى اهللا

األمـر فـي هـذه اآليـة عـام      ( فـ) 2/28ليةاإلشارات اإللهية إلى المباحث األصو(كتابه 
إنما الطاعة : " مخصوص بما إذا دعوا الناس  إلى معصية أو بدعة ال تجوز طاعتهم للحديث

وقد امتنع كثير من أئمة السـلف مـن   ". في المعروف وال طاعة لمخلوق في معصية الخالق
  .) آلية المذكورة حجة لهم وهم في ذلك قدوة، وا. إجابة الخلفاء إلى المناكر والمفاسد والبدع

ليس من الضروري أن يبحث عن سند شرعي من النصوص ألي إجراء في مجال كما انه 
السياسة الشرعية، بل الذي عليه أن يبحث عن الدليل الشرعي هو الذي يمنع من اإلجراء؛ ألن 

: لجوينيل إمام الحرمين اوق، ياألصل في ذلك اإلباحة حتى يرد الحظر والمنع من الشرع 
فما لم يعلم فيه تحريم يجري على حكم الحلِّ؛ والسبب فيه أنَّه ال يثبت هللا حكم على المكلفين (

غياث األمم في التياث [ )غير مستند إلى دليل؛ فإذا انتفى دليل التحريم ثَم، استحال الحكم به
االعتصام السلمى ،عبد العزيز مصطفى الشامي .أ ( ]301الظلم، إلمام الحرمين الجويني، ص 

  ).رؤيه مغايره
واذا كان هذا المذهب يقول بوجوب سـريه نصـيحه   :  نصيحه الحكام بين السريه والعلنيه

الحديث المشهور  منهاأدلة بيقول بوجوب علنيه نصيحه الحكام  اخر الحكام ،فان هناك مذهب
عنـدما  ، و)إمام جائر فأمره ونهاه فقتلـه  سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى(

كيف تحـدد  : أراد عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه تحديد المهور حاجته امرأة قرشية قائلة له
مـر وأصـابت   أخطأ ع: "فقال عمر" إحداهن قنطاراً فال تأخذوا منهيقول اذ اتيتم المهور واهللا 

والمذهب الذى نرحجه هو الجمع بين سريه وعالنيه نصيحه الحكام نسـبه لـورود   . " امرأة
لدين النصيحة ، قيل )(صلى اهللا عليه وسلم(نصوص مطلقه من شرطى السريه و العلنيه كقوله 

، ورود ) المسـلمين وعـامتهم   هللا ولكتابه ولرسوله ، وألئمـة : ؟ قال !لمن يا رسول اهللا : 
تفيد سريه النصيحه، واخرى تفيد علنيتها، هذا الجمع يتحقق من خالل التمييز بـين   نصوص

مراحل النصيحه ومضمونها، اما من حيث مراحل النصيحه فيفضل ان يكون مبتدا النصـيحه  
خطاْ كانت علنيتها، اما من حيث مضمون النصيحه فيجب ال علىالمنصوح  فاذا اصرالسريه ، 

صى والشان العام، فيفضل سريه النصيحه فى الشان الشخصى ، كمـا  التمييز بين الشان الشخ
بـين مـن   االمام ابن تيمية تمييز  بفى ذلك  االسئناسيفضل علنيتها فى الشان العام ، ويمكن 
فمن أظهـر    ... (فقال) الغيبة لفاسق (   :سئَل عن حديثاظهر المنكر و من استتر بذنبه عندما 

مـن ألقـى جلبـاب      : فهذا معنى قولهم  . ذلك أن يهجر ويذم علىالمنكر وجب عليه اإلنكار، و
مستترا بذنبه مستخفيا، فإن هذا يستر عليه، لكن ينصـح   بخالف من كان  . الحياء فال غيبة له

ويمكن ترجمـه  ). يتوب، ويذكر أمره على وجه النصيحة ، ويهجره من عرف حاله حتىسرا
ان يسبق التظاهر كوسيله للتعبيـر عـن الـراى     هذا المذهب فيما يتعلق بالتظاهر انه يفضل

  .وان يتجنب المتظاهرون التعرض للشان الشخصى استخدام وسائل اخرى كالعرائض،
ترجيحا للمفسده المترتبه على التظاهر  كما ان هذا المذهب مبنى على  سد الذرائع ، اى المنع

لى المصلحه المتحققه منه، يقول ، والمتمثله  فى الفتنه والفوضى التى  قد تلزم من التظاهر، ع



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

  ).7/344مجموع الفتاوى () والمحكومين
هذا المذهب ليس منع مطلق النه يجيز التظاهر اذا اجـازه ولـى    وواضح ايضا ان المنع فى

  .االمر
د سعود  . أ انظرعلى سبيل المثال (التظاهر  يرى جواز ) :االيجاب(المذهب الثانى

) موقع االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، العصرية  نظرات شرعية في وسائل التعبير،الفنيسان
قوله كما فى  باللسانالمنكر تغيير على مسألة وبستند هذا المذهب على تخريج التظاهر  ،

 لم يستطع فبلسانهمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن  (صلى اهللا عليه وسلم في الصحيحين 
قوله صلى اهللا عليه وعلى الجهاد باللسان كما فى ، )فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان

يأخذون بسنته  ما من نبي بعثه اهللا قبلي إال كان له من أمته حواريون ، وأصحاب(وسلم 
ويفعلون ماال  ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون ماال يفعلون ،

ومن جاهدهم بقلبه  ، نه فهو مؤمنومن جاهدهم بلسايؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، 
سيد (صلى اهللا عليه وسلم  ،وقوله )فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من اإليمان حبة خردل 

، 195/ 3أخرجه الحاكم ) [الشهداء حمزة ورجل خرج إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله
  ].وحسنه األلباني

يث الصحيح عن إياس بن عبـد  الحد منها ما ورد فىكما يرى ان للتظاهر سوابق اسالميه  
ال تضربوا إماء اهللا فجاء عمر إلى النبـي صـلى اهللا    (اهللا قال قال النبي صلى اهللا عليه وسلم

فلمـا  . فأمر بضربهن )النساء على أزواجهن) اجترأ(يا رسول اهللا قد ذئـر (عليه وسلم  فقال
حمد سبعون إمـرأة كـل   لقد طاف البارحة بآل م (أصبح قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

والنسائي فـي  ) 2/366(ابن ماجه  )فال تجدون أولئك خياركم: ثم قال  إمراة تشتكي زوجها
  . على شرط مسلم ووافقه الذهبي ) 2/188المستدرك (والحاكم )5/371( الكبرى 

ل محمد بن حرب سئل اإلمام أحمد عن الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانـه  وقومنها  
وتهول عليه لعل النـاس يجتمعـون    تجمع عليه الجيران: قالره قلت فإن لم يقبل؟ يأم:( قال

 .)117صـ، األمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخالل ) (ويشهرون به
الحكم بالمنع او االيجاب فى المذهبين مبنى على قاعده سد الذرائع وفتحها  ومن الواضح ان 

سدا للذرائع ، اى ترجيحا للمفسـده المترتبـه علـى     فالمذهب االول كما ذكرنا قال بالمنع ،
التظاهر على المصلحه المتحققه منه ، وقال المذهب الثانى بااليجـاب فتحـا للـذرائع ، اى    

  . ترجيحا للمصلحه المتحققه من التظاهرعلى المفسده التى قد تلزم  منه
مصدره قاعـده سـد   وبناء على ما سبق فان الحكم بمنع او ايجاب التظاهر هو اجتهاد الن 

والتـى   الذرائع وفتحها، وهى احد مصادرالشريعه التبعيه ، و ليس اصل من اصول الـدين، 
  .فيها، والتى مصدرها مصادر الشريعه االصليه  اليباح الخالف

، هو تقسيم الحكم على  السابقين ينمذهبالذهب الذى نرجحه ، والذى يجمع بين مضمون والم 
  : الى التظاهر

اصلى هو االيجاب بدرجاته حسب درجه امكان الجمع بين جلب المصلحه التى قد حكم : اوال
دون المنع، بااللتزام بجمله ضـوابط   ه،ودرء  المفسده التى قد تلزم من ، من التظاهرتتحقق 

لـدخول   -دفاع عن النفس فى حاله ال اال-ان يكون التظاهر سلميا : لتكليفيه والتكوينيه منها ا
﴿وقَاتلُواْ في سبِيِل اللّه الَّذين يقَاتلُونَكُم والَ تَعتَدواْ ِإن اللّه الَ ى عن العدوان ذلك فى عموم النه
ول ذلك فى عموم النهى عن االفسـاد فـى   خلد ، وعدم اللجوء الى التخريبيحب الْمعتَدينَ﴾ 

أن يقتلوا  األرض فسادا  في يسعون و رسوله و اهللا  يحاربون  الذين  جزاء   إنما  ﴿االرض



اKP�ر «���Oة  استنادا الى مشروعةالتظاهر  أن تكون مطالب و،  َ﴾ أيديهم طعقأو يصلّبوا أو تُ
�	��Iه�«...   

حكم فرعى هو المنع بدرجاته حسب درجه استحاله الجمع بين جلب المصلحه التى قـد   :ثانبا
  . ذلكالمفسده التى قد تلزم من ودرء  ، التظاهرتتحقق من 
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هذا المذهب مبنى على  سد الذرائع ، اى المنع ترجيحا للمفسده المترتبه على خلـع الحـاكم   
ى التى  قد تلزم من خلعه، على المصلحه المتحققه مـن  ، والمتمثله  فى الفتنه والفوضالجائر

ما يترتب علـى   وتحريم الخروج عليهقال العلماء وسبب عدم انعزاله،  (النووي  خلعه يقول
 ) أكثر منها في بقائه ذلك من الفتن وإراقة الدماء ، وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله

ــحيح( ــرح صــــــ ــلم  شــــــ   )31[ 229\12مســــــ
 أ�q%ال 1�	�qء  ��q   ذآ�q ا��q ا�����q    ��ى O%ازN�T ا��Eآ� ا��e�qF ،    ) :ا
0�از(
W��Qا
�uه3 ا  

 ��D��	ن (ا�s# ، 0��1 رج�aل ، �%اء آ�ن ا4ول ، أو ا��T ا���م ا�� LC�!� �	"إ    ، ���q1 �q"%D� ��
T##�د ��	��	ا� ��أو � ، ;�����; 1)7	� إ9 أن �Cاد �)��; ، أو n#  ;ن ()ذ�w�	
 و�!q%ل  )أ���م ا

�� (ا�� �\م  ا���م 0�� �� L1)0 وآ 
ا��EqQ��، و�q%ل    وه+ا �%ل 1�� �� أ�� A��R ر�Z ا
�7���� آ�ن  Lوا�\���، وآ ،�E�R1)�7، و 
�)�� �Ie�1 ر�Z اY	أم ا�   ���EqQا� �q� ....   %qوه

ل 1��0 أ�%الC وداو       ا�+ي ،��#�qIوا� ،;q�����، وا�E��q� �q� �q، و<��q;، و�(� ��n�7ء آ!�د، ا�
�7��E8ن. وأs#            Lq�� ;�+q� Lq1�# �q��M، إ�q�# �q# ;�+q� &R�q" �q%ا  وإqو� ��� ���� ذآ�"�  Lآ
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  ).311 \ 10اإلنصاف للمرداوي (الجوزي  رزين ، وابن عقيل ، وابن

هو تقسيم الحكم على التظاهر الذى يهدف الى خلع الحاكم الجائر ذهب الذى نرجحه ، والم
حكم اصلى هو االيجاب بدرجاته حسب درجه امكان الجمع بين جلب المصلحه التى قد : الى

تتحقق من هذا الشكل من اشكال التظاهر ، ودرء  المفسده التى قد تلزم منه دون المنع، 
    اهللا يكلف ال ﴿لتكوينيه منها توافر القدره لقوله تعالى بااللتزام بجمله من الضوابط التكليفيه وا

، وان ال ترتب عليه دخول العدو ارض  اكتسبت﴾ كسبت وعليها ما لها ما وسعها اال نفسا
االسالم ، الن الجهاد يكون فرض عين فى هذا الحاله ، والتوحد  وعدم التفرق لقوله 

، باالضافه الى جمله الضوابط السابق والَ تَفَرقُواْ﴾ عاً﴿واعتَصمواْ بِحبِل اللَّه جميتعالى
وحكم فرعى هو المنع بدرجاته حسب درجه استحاله الجمع بين جلب المصلحه التى ... ذكرها

وذلك فى قد تتحقق من هذا الشكل من اشكال التظاهر ،ودرء  المفسده التى قد تلزم من ذلك 
  . الشروط حاله غدم توافر امكانيه االلتزام بهذه
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الفساد لغة البطالن، فيقال و، ضد صلُح ) فسد(في  الفساد في معاجم اللغة هو: الفساد تعريف 
معـانٍ   وقد ورد لفط الفساد فى القران للداللـه علـى عـده    فسد الشيء أي بطَُل واضمحل، 

كما في  فى البر طمايترتب على ذلك من انقطاع الصيد فى البحر والقح والمعاصى والشرك ك
الذي عملوا لعلهم الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض  ظهر(قوله تعالى 

علـواً   للذين ال يريدون(كما في قوله تعالى  والتجبر أو الطغيان،) 41الروم اآلية ) (يرجعون
قوله تعـالى   اهللا كما في اوامرأو عصيان ، ) 83سورة القصص اآلية) (في األرض وال فساداً

يصلبوا أو تقطع  أو الذين يحاربون اهللا ورسوله ويسعون في األرض فساداً إن يقتلواإنما جزاء(
) ولهم عذاب عظـيم  أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي في الدنيا

ــو( ــدةســــــــــ ــة رة المائــــــــــ  .) 33اآليــــــــــ



إسـاءة   هذه التعريفات تشترك فى وصفه  بانه ، لكن هاتتعريفت فقد تعدد اصطالحاًاما الفساد 
ـ ، حيث ب استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص معجـم أوكسـفورد    هعرف

انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامـة مـن خـالل الرشـوة     (اإلنكليزي بانه 
 ).استغالل السلطة من اجل المنفعة الخاصـة (منظمة الشفافية العالمية بأنه  هتعرفو،)والمحاباة

فالفساد يحـدث  . الخاص اساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب(بأنه  هاما البنك الدولي فيعرف
عادة عندما يقوم موظف بقبول او طلب ابتزاز او رشوة لتسهيل عقد او اجراء طرح لمنافسة 
عامة، كما يتم عندما يعرض وكالء او وسطاء لشركات او اعمـال خاصـة بتقـديم رشـى     
لالستفادة من سياسات او اجراءات عامة للتغلب على منافسين وتحقيق ارباح خـارج اطـار   

كما يمكن الفساد ان يحصل عن طريق استغالل الوظيفة العامـة مـن دون   . انين المرعيةالقو
  . )اللجــوء الــى الرشــوة وذلــك بتعيــين االقــارب او ســرقة امــوال الدولــة مباشــرة

المحسوبية  والرشوة  يتبين لنا ان للفساد  صور واشكال متعدده منها اتالتعريف ههذ من خاللو
عرقلـة   والتقاعس عـن اداء الواجـب    وواالبتزاز  المال العام سرقه والواسطة  والمحاباة 

ــواطنين   ــالح المـــــــــــــــــ   مصـــــــــــــــــ
  :الفساد اسباب

فى   ظل تطبيق النظام االقتصادى الراسمالىفى   :القطاعين العام والخاص المنافسة بين  •
دول العالم الثالث تحت مسميات عده منها االنفتاح االقتصـادى والخصخصـه واالصـالخ    

ولـو  ،  يعانى القطاع العام من منافسة القطاع الخـاص ... تطوير القطاع العاماالقتصادى و
الن المنافسة مضاربة  ، تصفية القطاع العامت المنافسه بينهم بدون ضوابط فان هذا يعنى ترك

بينما المضاربة هى قانون  ، ، والقطاع العام بحكم طبيعته االقتصادية ال يستطيع أن يضارب
أن يجـرد القطـاع   بتدور أغلب مضاربات القطاع الخاص على األجور و.  القطاع الخاص 

الخاص القطاع العام من أكفأ العناصر المنتجة فيه عن طريق تشغيلهم فى مقابل أجور مرتفعة 
إغراء العاملين فى القطاع العام باالستفادة من استقرار األجـور فـى القطـاع العـام     او ب ،

، وهـذا  ون لهم عالقة عمل بالقطاعين فى الوقت ذاتـه وارتفاعها فى القطاع الخاص بأن تك
كلمـا كـان لـدى    (تقول الباحثة سوزان روز اكرمان ، لفساد ل هو مصدر اساسى االزدواج

ية في توزيع منفعة او تكلفة ما على القطاع الخاص فـإن حـوافز   ئاثنمسؤول عام سلطة است
   .)الرشوة تتولد

اد فى دول العالم الثالث هو وليد ارتباط غير شرعى كما ان الفس:  لسلطه والراسمالارتباط ا•
فى المجتمعات الغربيـه اذ   الديموقراطيه الليبراليه بين السلطه والراسمال، ، ومرجع ذلك ان 

الن النظـام   ،استبداد الراسـماليين فيـه  ، ال تضمن عدم تحرر الشعب من استبداد الحاكمين 
اذ فى تلـك المجتمعـات    فالديمقراطيه الليبراليه  ،رالى فى االقتصادباسمالى هو النظام الليرال

ممثله فى نظامهـا   - تاتى الليبراليه،سلطته فى مواجهه الحاكمين بتحتفظ للشعب تضمن  ان 
عصمت سيف .د(  الراسماليين الشعب سلطتهفال تضمن ان يسلب  -االقتصادى اى الرسماليه

العالم الثالث فقائمه علـى النظـام   االنظمه فى  اما).  198-197، ص2الدوله، النظريه ، ج
الليبرالى فى االقتصاد  اى الراسماليه التى عبر عنها باسماء عديده منها الخصخصه واالنفتاح 

، وفـى  فيـه  هماستبداد، وعدم  الراسماليين الشعب سلطتهان يسلب  فلم تضمن... االقتصادى
حتفظ يه الليبراليه، فلم تضمن  ان يذات الوقت لم تلتزم بالنظام السياسى لليبراليه اى الديمقراط

وخرج من رحم هـذا  . هم من استبداد هتحررعدم  حاكمين ، وسلطته فى مواجهه البللشعب 
  .االستبداد المزدوج الفساد 



عبـر   دول العـالم الثالـث   التناقض بين النظام االقتصادي الراسمالى  الذي تم تطبيقه في  •
، فهـذا النظـام   الحضاريه لتلك المجتمعاتللشخصية مراحل ونظم متعاقبة والقيم الحضارية 

ـ الحضـاريه لت االقتصادي هو تنظيم للتمرد على القيم الحضارية المشـتركة للشخصـية    ك ل
والتى تتناقض مع كافه صور واشـكال الفسـاد السـابق    واهمها قيمه المشاركه ،  المجتمعات

تصـبح مصـدر لالنانيـه     حيث إن عالقات اإلنتاج في ظل هذا النظام االقتصادي ،ذكرها 
   .تشكل الشرط الذاتى للفسادوالفردية التي تتحول من خالل أطرادها إلى قيمه اجتماعيه 

القبليـه  كالنزعـه   السلبيه االجتماعيهانماط السلوك والتفكير شيوععف االنتماء الوطنى وض •
  ..كمحصــله لتخلــف النمــو االجتمــاعى القائمــة علــى النســب والقرابــةوالعشــائريه 

  ..ضـــعف أجهـــزة الرقابـــة فـــي الدولـــة وعـــدم اســـتقالليتها       •
تدني رواتب العاملين في القطاع العام وارتفاع مستوى المعيشة مما يشكل بيئة مالئمة لقيام  •

ــرى   ــة أخــ ــادر ماليــ ــن مصــ ــث عــ ــاملين بالبحــ ــض العــ   بعــ
ـ او عدم االلتزام بغياب  • ي قواعد العمل واإلجراءات المكتوبة ومدونات السلوك للموظفين ف

ــاص    ــام و والخــــــ ــل العــــــ ــات العمــــــ   قطاعــــــ
غياب حرية األعالم وعدم السماح لها أو للمواطنين بالوصول إلى المعلومـات والسـجالت   •

  .العامة، مما يحول دون ممارستهم لـدورهم الرقـابي علـى أعمـال المؤسسـات العامـة      
  
هـا  ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على األداء الحكـومي أو عـدم تمتع   •

  ..بالحياديــــــــــــة فــــــــــــي عملهــــــــــــا  
  ..التي تكـافح الفسـاد وتفـرض العقوبـات علـى مرتكبيـه       الهيئاتغياب التشريعات و  •
بسبب عدم وجـود عقوبـات رادعـه    سلوك فاسد، القيام بانخفاض المخاطر المترتبة على   •

  .. كوميهحوضعف الرقابه ال
أو العشائري  القبلىتماء الطائفي أو الوالء و درجة القرابة و االن العاملين على أساس   تعيين •

ــاءة  ــاس الكفــــ ــى أســــ ــيس علــــ ــي ، و لــــ  .أو السياســــ
مـن رشـوة    المجتمع لألشخاص الذين يقومون بأعمال و ممارسـات الفسـاد    تغير نظرة  •

 .واخــــتالس واحتيــــال ونهــــب المــــال العــــام والخــــاص     
  .للسلطة التنفيذية القضائية و التشريعية و خضوعها ضعف السلطتين  •

  :ئل مكافحــــــــــــة الفســــــــــــاد  وســــــــــــا
وضع  ضوابط للمنافسه بين القطاعين العام والخاص  كدعم القطاع العام ، وتفعيل الرقابـه   •

 و بالتالى.مقصورة عليه وحده  فيه ،وتحفيز العاملين به ، وان يكون لكل قطاع مجاالت محدده
ت أو البضائع أو أن تنتقل قوة العمل أو االستثمارات أو األدواغير الممكن  من بحيث يصبح 

  .من القطاع العام الى القطاع الخاص أو العكس  ...الخدمات
التأكيد على دور الدولة في اداره االقتصاد مع العمل على إصالح القطاع العام و تطهيـره  • 

  . من البيروقراطية واالختالل االدارى
اسيه للعولمة فـي  االليه االس( تجاوز موقفي الرفض المطلق أو القبول المطلق للخصخصة•  

العمل على وقف خصخصة المؤسسات : و اتخاذ موقف نقدي منها قائم على) شكلها الليبرالي
أالستراتيجيه والسلع الضرورية،وضمان شفافية وديمقراطية الخصخصة للقطاعـات والسـلع   

  .لدولـــــهااألخـــــرى بـــــالرجوع إلـــــي الشـــــعب ورقابـــــه 
  عتمادا علـى مبـدا الكفائـه ولـيس الـوالء     اتطوير نظام اختيار وتعيين وترقية العاملين • 
  .و والقضائية  السلطات التشريعية والتنفيذيبين  فصل ال• 



ــة     •  ــاداة للرقابــ ــر كــ ــراي والتعبيــ ــحافة والــ ــة الصــ   .حريــ
   .تطبيق مبدا من اين لك هذاواصدار قوانين صارمة لمكافحة الفساد • 
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فهناك داللته العامه اى : متعدده ) معانى(لكل مصطلح دالالت :الدوله المدنيهدالالت مصطلح 
هناك داللته الخاصه اى ما يكتسبه المصطلح من معنى مجرد ، و تظرى المصطلح كمفهوم

كمحصله لتطبيقه في واقع اجتماعى معين زمانا ومكانا، وهناك داللته المشتركه اى المعنى 
، ) بصرف النظر عن اوجه االختالف بينها( الذى تشترك في فهمه كل الفلسفات والمناهج

وبالتالى تتعدد بتعدد ، فلسفه ومنهج معينين  وهناك داللته المنفرده اى المعنى الذى تنفرد بفهمه
  .هذه الفلسفات والمناهج



الدوله المدنيه مشتركه تتمثل في  - نجد أن له دالله عامه الدوله المدنيهفاذا تناولنا مصطلح 
الدوله التى تقوم على ومضمونها ، كمفهوم مجرد تشترك في فهمه كل الفلسفات والمناهج 

شعب، وبالتالى فان السلطه فيها نائب ووكيل عنه ، له حق تعيينها اسناد السلطه السياسيه لل
التى ينفرد بالسلطه السياسيه فيها ) الدينيه(ومراقبتها وعزلها، وهى نقيض للدوله الثيوقراطيه 

) الدينيه ( فرد او فئه دون الشعب ، كنتيجه الزمه النفراد هذا الفرد او الفئه بالسلطه الروحيه 
  .دونه 

 في واقع اجتماعى معين زمانا،  الدوله المدنيهه دالله خاصه تتمثل في تطبيق مفهوم كما أن ل
الدوله المدنيه فى المجتمعات الغربيه، الدوله المدنيه فى المجتمعات ومثال  لهذه الدالله  ومكانا 
  ...المسلمه

دوله ح اما داللته المنفرده فهى المعنى الذى تفهمه فلسفه ومنهج معرفه معينين من مصطل
  ...المفهوم االسالمى للدوله المدنيه،  المفهوم الليبرالى للدوله المدنيهومثالها  مدنيه 

  :الدوله المدنيهالمواقف المتعدده من 
يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة يكون  ):التقليد(الرفض المطلق 

ة، وبمنظور علم أصول الفقه الوقوف بالعودة إلى الماضي، والعزلة عن المجتمعات المعاصر
اى رفض  للدوله المدنيهوهو موقف يقوم على الرفض المطلق . عند أصول الدين وفروعه

  .بحجة انها  جميعا تتناقض مع اإلسالم الدوله المدنيهكافه دالالت مصطلح 

يمكن  يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة ال ):التغريب(القبول المطلق 
أن يتم إال باجتثاث الجذور وتبني قيم المجتمعات الغربية ، وبالتالي فهو يقوم علـى القبـول   

الدوله المدنيه اى داللته العامه المشتركه ، اى قبول كافه دالالت مصطلح للدوله المدنيهالمطلق 
راليـه كفلسـفه   كجزء من الليب  السابق ذكرها، وداللته الخاصه المنفرده ومثالها الدوله المدنيه

ليبرالي في موقفه من الدولة ،علمانى في موقفـه مـن   ومنهج و نظام شامل للحياه ديمقراطى 
، كان محصله عوامل ...الدين، فردى في موقفه من المجتمع، راسمالى في موقفه من االقتصاد

له و جوهر الدعوة إلى الدو.  ثقافية ونفسيه وتاريخية وحضارية سادت أوربا نحو سبعه قرون
المدنيه طبقا لهذه الدالله في مجتمع اسالمى هو أن تستبدل القيم واآلداب والقواعد االسـالميه  

، بالقيم واآلداب والقواعد الغربية لتحقيق قدر من )التي تشكل الهيكل الحضاري لهذا المجتمع(
  .الشعور المستقر باالنتماء الى الحضاره الغربيه ، وهو مضمون التغريب

الرفض المطلق لها كان اساسا رد فعل  اىالدوله المدنيه ن الموقف االول من وهنا نالحظ ا
وهكذا فان الموقفين السابقين رغم تناقضهما فانهم يشتركون فى جعل العالقه بين  .لهذا الموقف

  .واالسالم هى عالقه تناقض  الدوله المدنيه
ي يتم باستيعاب ما ال يناقض يقوم على أن تحقيق التقدم الحضارو : )التجديد(الموقف النقدي 
التي تمثل الهيكل ) التي مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الداللة(أصول اإلسالم 

الحضاري للمجتمعات المسلمة سواء كانت من إبداع المسلمين ، أو إسهامات المجتمعات 
  . المعاصرة األخرى

أو القبول المطلق إلى موقف نقدي و بالتالي فإن هذا الموقف يتجاوز موقفي الرفض المطلق 
، فاإلسالم  الدوله المدنيهيقوم على التمييز بين الدالالت المتعدده لمصطلح ا الدوله المدنيهمن 
اسناد السلطه للشعب  لمصطلح الدوله المدنيه ممثله فىيتناقض مع الداللة العامة المشتركة ال 

  .اقبتها وعزلها، وان السلطه نائب ووكيل عنه ، له حق تعيينها ومر
التى ال تتناقض مع هذه  كليهجمله من المفاهيم الاالسالميه قائمه على  السياسيهالفلسفة ف 

﴿ هللا تعالى استنادا الى مفهوم التوحيد  )ا���[� ا�	[�/�(كاسناد الحاكميه اى السياده  الدالله ،
( ﴾ يعلَمون الَ َأكْثَر النَّاسِ ولَـكن الْقَيم الدين ذَِلك ِإياه ِإالَّ تَعبدواْ َأالَّ ِللّه َأمر ِإالَّ الْحكْم ِإنِ ...



�	�ر!� ا����د( J? ز��ن ( فى االمر اى السلطه )الشعب(، واستخالف الجماعه) 40: يوسف
اى ومن ادله ذلك تقرير القران ان  األمر  ،استنادا الى مفهوم االستخالف )و��4ن ���)�7

وكذلك عموم االستخالف في القرآن   ،ورى بين المسلمين ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾السلطة  ش
﴿ وي هالَّذ لَكُمعي خَلَاِئفَ جضِ ف39: فاطر( ﴾  الَْأر .(  

وكذلك جاء تعريف  علماء االسالم للبيعه متسقا مع كون السلطه فى الدولـه المدنيـه نائـب    
إن اإلمـام   (يقول القاضي الباقالني عزلها جمله ووكيل عن الشعب له حق تعينها ومراقبتها و

وهو في جميع ما إنما ينصب إلقامة األحكام وحدود وأمور شرعها الرسول وقد علم األمة بها 
جـالل الـدين   ()متي اقترف ما يوجـب خلعـة   يتواله وكيل لألمة عليها خلعة واالستبدال به
 )188السيوطي والمحلى، تفسير الجاللين ، ص 

ويقـول أبـو   )اكراة وال إجبارعقد مرضاة واختيار ال يدخله  (أنها باوردي البيعة الميعرف و
  ). 7المارودي، األحكام السلطانية، ص ()  وكيل للمسلمين (يعلي أن الخليفة 

مفهـوم مـن معنـى    الاى ما اكتسـبه  لمفهوم الدوله المدنيه ، أما الداللة الخاصة المنفردة .
ـ  معين، كمحصله لتطبيقه في واقع مجتمع ه والذي تنفرد بفهمه فلسفات ومناهج معرفه معين

فان  كما جرى تطبيقه فى واقع المجتمعات الغربيه، ،ومثالها المفهوم الليبرالى للدوله المدنيه
اخذ وقبول ما ال يناقض أصول الـدين وواقـع المجتمعـات    الموقف النقدى منها يقوم على 

   .المسلمه، ورد ورفض ما يناقضهما

وم االسالمى للدوله المدنيه كمثال للدالله المنفرده لمفهوم الدوله المدنيه فيتمثل فـى  اما المفه
 ﴿) الشعب(الى الجماعه  -التى عبر عنها القران بمصطلح االمر -اسناد السلطه السياسيه 

التى عبـر عنهـا    -، بما يتسق مع اسناد السلطه الروحيه او الدينيه﴾وامرهم شورى بينهم
﴿ كنتم خير أمه أخرجت للناس اليها  -االمر بالمعروف والنهى عن المنكر القران بمصطلح 

انفـرادج  اإلسالم السلطة ، وبما يتسق مع رفض تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾ 
اى الكهنوتيـة أو رجـال الـدين ﴿      ،الدينية أو الروحية دون الجماعة بالسلطه فرد أو فئة 

  ا من دون اهللا﴾واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب

   :مشكله العالقه بين الدين والدولهالدوله المدنيه و
  :إن مشكله عالقة الدين  بالدولة تم تناولها من خالل ثالثة حلول

،وجعل الحل األول يقوم على الخلط بين الدين والدولة : )الدوله الدينيه (راطيه قالثيو: أوال
نفراد فرد او فئه بالسلطه السياسيه دون الشعب ، هو ما يلزم منه ا العالقه بينهم عالقه تطابق،

هذا  ومن ممثلي .دونه ) الدينيه ( كنتيجه الزمه النفراد هذا الفرد او الفئه بالسلطه الروحيه 
وفى الفكر اإلسالمي تقاربان مذهب ،  نظريتي الحكم بالحق االلهى والعناية االلهيه الحل

وهو  ،الجماعة باالستخالف عن اهللا في األرض اى أن الحاكم ينفرد دون ،االستخالف الخاص
وقال به الشيعة في حق أالئمه من أحفاد ، مذهب قال به بعض الخلفاء األمويين والعباسيين 

 ،غير أن االستخالف الخاص كما سبق ذكره مقصور على األنبياء). رضى اهللا عنه(على 
. ا النوع من أنواع االستخالف انتهى هذ) لى اهللا عليه وسلمص(وبختم النبوة ووفاه الرسول 

إلى محدود ) الدين(كما أن هذا الحل يودى إلى  تحويل المطلق عن قيود الزمان والمكان 
اى تحويل ما هو محدود بالزمان  ، أو العكس) الدولة أو السلطة(بالزمان والمكان نسبى فيهما

اطالقيته على البشر اى إضفاء قدسيه الدين و  ، إلى مطلق) الدولة(والمكان نسبى فيهما 
 و هو ما رفضه اإلسالم حين ميز بين ،المحدودة بالزمان والمكان النسبية فيهما مواجتهاداته

واالجتهاد الذي جعله حقا للناس كما أن هذا الحل مرفوض من ،  التشريع الذي جعله حقا هللا 
رد بها دون الجماعة  اإلسالم ألنه يرفض إسناد السلطة الدينية أو الروحية إلى فرد أو فئة تنف

 )واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اهللا (  اى الكهنوتية أو رجال الدين قال تعالى   
من المفسرين قالوا ليس المراد من األرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم بل المراد  ناألكثر و



ها القران باألمر بالمعروف التي عبر عن(فهذه السلطة ، أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم
مخوله  بموجب االستخالف العام للجماعة﴿ كنتم خير أمه أخرجت للناس ) والنهى عن المنكر

  تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾ 
، اى فصل السلطه الروحيه عن الدولة فصل الدينالحل الثانى يقوم على  :العلمانيه :ثانيا

واهم ممثل له العلمانية التي كانت في األصل جزء من الديانة عن السلطه السياسيه ،  )الدينيه(
 ،ظهر في مرحله معينه من مراحل التاريخ االوربى ، إلي تيار فكرى معين تتحول ،المسيحية

في موقفه من  ىانتهى إلي أقامه نظام علمان ، تحول إلي ثوره ضد تدخل الكنيسة في الحكم
ليبرالي  ، ديمقراطىإ في موقفه من االقتصادسمالى ،رافردى في موقفه من المجتمع ، الدين 

كان محصله عوامل ثقافية ونفسيه وتاريخية وحضارية سادت أوربا نحو  .في موقفه من الدولة
أضافه إلى أن هذا الحل ال يعبر عن الحل اإلسالمي ومضمون وهنا نالحظ انه ب  .سبعه قرون

مع اسالمى هو أن تستبدل القيم واآلداب فان جوهر الدعوة إلى العلمانية في مجت ،للمشكلة
والقواعد االسالميه بالقيم واآلداب والقواعد الغربية لتحقيق قدر من الشعور المستقر باالنتماء 

  .وهومضمون التغريب كما سبق ذكره إلى الحضارة الغربية 
هى بالدولة الحل اإلسالمي  يقوم على أن عالقة الدين و : مدنيه السلطه ودينيه التشريع: ثالثا

، فهو يقوم على دينيه التشريع  وليس السلطه كما )او تطابق  ال خلط( وارتباط عالقة وحدة
  .، اى مدنيه السلطه وليس التشريع كما فى العلمانيه  )ال فصل(وتمييز  فى الثيوقراطيه،

مقيده الن السلطة في اإلسالم   - دينيه التشريع  - )وتطابق ال خلط(وارتباط  عالقة وحده فهي 
 ها،وبالتالي ال يباح تجاوز ، بالقواعد القانونية التي ال تخضع للتغير والتطور مكانا وزمانا

إذ  ،والتي تسمى باصطالح القران الحدود ،والتي تسمي في علم القانون بقواعد النظام العام
 يتَعد ومن تَعتَدوها الَفَ اللّه حدود تلْك﴿ . هي القواعد اآلمرة أو الناهية التي ال يباح مخالفتها

وددح اللّه مه لَـِئكفَُأو  ون229: البقرة( ﴾ الظَّاِلم :  (﴿ لْكت وددح ا فَالَ اللّهوهبتَقْر  ﴾
  . )187البقرة.(

الن اإلسالم ميز بين النوع السابق من  - مدنيه السلطه -)ال فصل( كما أنها عالقة تمييز
نية والتي اسماها تشريعا، وجعل حق وضعها هللا تعالى وحده استنادا إلي مفهوم  القواعد القانو

والقواعد القانونية التي تخضع للتطور والتغير زمانا ومكانا،والتي محلها الفقه في ، التوحيد 
والتي جعل سلطة وضعها للجماعة استنادا إلي مفهوم االستخالف قال تعالى ﴿ أم  اإلسالم ،

  .وا لهم من الدين ما لم يأذن به اهللا﴾لهم شركاء شرع
إذا حاصرت ( )لى اهللا عليه وسلمص(حديث بريدة بن الحصيب قوله  منثبت في صحيح مسلم 

فإنك ال  ،حصناً سألوك أن تنزلهم على حكم اهللا ورسوله فال تنزلهم على حكم اهللا ورسوله
  )أصحابكولكن أنزلهم على حكمك وحكم ، تدري أتصيب حكم اهللا فيهم أم ال 

هذا ما أرى (حكماً حكم به فقال  )رضى اهللا عنه(لما كتب الكاتب بين يدي عمر بن الخطابو
ى أمير المؤمنين عمر بن راال تقل هذا، ولكن قل هذا ما  (فقال )اهللا أمير المؤمنين عمر

  .) الخطاب

لمفهوم الليبرالى وهنا يجب تقرير ان  ا :للدوله المدنيه )العلمانى(المفهوم الليبرالىمقارنه مع 
-على اسناد السـلطه والسـياده    -استنادا الى مفهوم القانون الطبيعى  -للدوله المدنيه  يقوم 

بـين السـياده    -بخالف المفهوم االسـالمى    -  للشعب، فهو ال يميز  -والتقنين والتشريع
ـ (يقول جون لوكوالسلطه واالجتهاد والتشريع   دأ عـادل  سالمة الشعب هي السنّة العليا، مب

القوانين إلى غرض واحد أخير، هو "ويجب أن تهدف ". أساسي ال يضل من أخذ به بأمانة قط
وال يحق للسلطة التشريعية وال ينبغي لها أن تُسلم صالحية وضع القـوانين  ... خير الشعب 

في الحكم المدني، ( )ألية هيئة أخرى أو تضعها في غير الموضع الذي وضعها الشعب فيه قط
  ).225وص 235 ص



الموقف عن المعاصرين االسالميين المفكرين وقد عبر عدد من  :موقف المفكرين االسالميين
االسالمى الصحيح من الدوله المدنيه ، والقائم على ان الدوله االسالميه مدنيه السلطه دينيـه  

  .التشريع،وانها لبست علمانيه او ثيوقراطيه دينيه بالمفهوم الغربى

فالدولة اإلسالمية كما جاء بها اإلسالم، وكما عرفها تـاريخ   (وسف القرضاوي يقول الشيخ ي
المسلمين دولة مدنية، تقوم السلطة بها على البيعة واالختيار والشورى والحاكم فيها وكيل عن 

ه، األمة أو أجير لها، ومن حق األمة ـ ممثَّلة في أهل الحلِّ والعقْد فيها ـ أن تُحاسبه وتُراقب  
وتأمره وتنهاه، وتُقَومه إن أعوج، وإال عزلته، ومن حق كل مسلم، بل كل مواطن، أن ينكـر  
على رئيس الدولة نفسه إذا رآه اقترف منكرا، أو ضيع معروفًا، بل على الشـعب أن يعلـن   

التـي  " يـة الثيوقراط"أما الدولة الدينية . الثورة عليه إذا رأي كفرا بواحا عنده من اهللا برهان
عرفها الغرب في العصور الوسطى والتي يحكمها رجال الدين، الذين يتحكَّمون فـي رِقـاب   

فما حلُّوه في األرض فهـو محلـول فـي    " الحق اإللهي"الناس ـ وضمائرهم أيضا ـ باسم   
السماء، وما ربطوه في األرض فهو مربوط في السماء؟ فهي مرفوضة في اإلسالم، وليس في 

دين بالمعنى الكهنوتي، إنما فيه علماء دين، يستطيع كل واحد أن يكون مـنهم   اإلسالم رجال
بالتعلُّم والدراسة، وليس لهم سلطان على ضمائر الناس، ودخائل قلوبهم، وهم ال يزيدون عن 

.. نعم: غيرهم من الناس في الحقوق، بل كثيرا ما يهضمون ويظلَمون، ومن ثَم نُعلنها صريحة
  . )موقع الدكتور يوسف القرطاوى) (الثيوقراطية"للدولة الدينية .. المية، وال ثم الللدولة اإلس

معبرا عن راى الجماعه االسالميه فى مصر فى مفهوم الدولـه المدنيـه     ويقول أسامة حافظ

فالدولة المدنية بمعناها الغربي الذي يفصل الدين عن الدولة ومؤسساتها وإدارتها ويقصر (... 

لمساجد وتنظيم العالقة بين العبد وربه ليست مصطلحا إسـالمياً وال يعبـر عـن    دوره على ا

أما الدولة المدنية إن كانت بمعني أن الدولة لها مؤسسات يتولي إدارتها األكفأ . مضمون مقبول

من أهل العلم بها وإن الشريعة اإلسالمية هي المرجعية التي تدار بها مؤسسات الدولـة فـإن   

فنحن ندعم الدولة المدنية بـالمعني المضـاد   .  تكون اصطالحاً وقبوال إسالمياًالدولة المدنية 

لديكتاتورية رجال الدين والحكم بالحق اإللهي ونرفض الدولة المدنية بمعني استبعاد الدين عن 

  .)موقع الجماعه االسالميه فى مصر)(المرجعية لمؤسسات الدولة وقوانينها
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  sabri.khalil@hotmail.com صبرى محمد خليل استاذ الفلسفه بجامعه الخرطوم. د
الفيومي  يقول ،، أو هو الذي يقوم عليه الثمن  هو  تقدير السعر لغة التسعير :التسعيرتعريف  

  . ..)معلوماً ينتهي إليه) سعراً(جعلت له ) : تسعيراً(لشيء سعرت ا(في المصباح المنير 
فقد تعددت تعريفاته بتعدد الزوايا التى تناوله الفقهـاء مـن    في االصطالح الفقهياما التسعير 

تحقيقـا للمصـلحه    -تدخل الدوله: بانه  -بالجمع بين هذه الزوايا -خاللها ، ويمكن تعريفه 
قدير القيمه التى ينبغى ان يسود البيع عليها  ،  والغايه منه ومضمون هذا التدخل ت  -العامه 

أمر السـلطان   التسعير(الشوكاني يقول . هو تحقيق العدل ومنع الظلم  سواء للبائع والمشترى
ونوابه ، أو كل من ولي من أمور المسلمين شيئاً ، أهل السوق أال يبيعوا أمتعتهم إال بسعر كذا 

القيمة التـي   السعر هو(الـبـيـضاوي  يقول . )النقصان لمصلحة ، فيمنعون من الزيادة أو 
إلزام  التسعير ( ويقول ابن القيم. )تقدير هذه القيمة : يشيع البيع عليها في األسواق، والتسعير 

 ) بالعدل ومنع عن الظلم ، وهو يشمل تسعير السلع واألعمال  



  : حكم التسعير فى الفقه االسالمى
أبو حنيفة والشافعي وأحمد، إلى أنه ال يجوز للحاكم أن يسعر على الناس ذهب  :مذهب المنع 

، ويمنع )الكراهه(، وإن فعل ذلك يكون فعله هذا إكراهاً يكره معه البيع والشراء )المنع(مطلقاً 
 ،الفقهـاء ومـنهم فقهـاء التـابعين     مـن  ذهب جمهورو. )التحريم( صحة البيع عند بعضهم

االصـل فـى    ذهب الحنفيـة إلـى أن  و  .التحريمي التسعير هو والظاهرية إلى أن األصل ف
 . يجوز اللجوء إليه إذا تعين لدفع الضرر العام لكن انه مكروه،التسعير

غال السعر في : ديث أنس رضي اهللا عنه ، قال حأدلة ، منها بانصار هذا المذهب   استدل وقد
يا رسول اهللا غال السـعر ،  : لناسفقال ا -صلى اهللا عليه وسلم-المدينة على عهد رسول اهللا 

إن اهللا هو المسعر ، القـابض الباسـط   « : -صلى اهللا عليه وسلم-فقال رسول اهللا: فسعر لنا 
الرازق ، وإني ألرجو أن ألقى اهللا عز وجل ، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم وال مال 

ن الخطاب رضي اهللا عنـه  أن عمر ب: ما رواه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب  و .»
إما أن تزيـد فـي   : مـر بحاطب بن أبي بلتعة، وهو يبيع زبيباً له في السوق ، فقال له عمر

السعر ، وإما أن ترفع من سوقنا، فلما رجع عمر حاسب نفسه ، ثم أتى حاطبـاً فـي داره ،   
ر ألهل إن الذي قلت لك ليس عزمة مني وال قــضـاء ، إنما هو شيء أردت به الخي: فقال

  .البلد ، فحيث شئت فبع ، وكيف شئت فبع 
ولكنها تدل على المنع من التسعير في  ،لتسعيرل المطلق هذه األدلة ال تدل على المنعغير ان 

األحوال التي يكون التسعير فيها مجحفاً بحق البائع أو العامل الذي يقوم بما يجب عليـه مـن   
من احتج على منع (يقول ابن تيميهسعار ورفعها ، امتناع عن االحتكار أو التواطؤ إلغالء األ

هـذه  : قيل لـه  » ... إن اهللا هو المسعر«  -صلى اهللا عليه وسلم-التسعير مطلقاً بقول النبى 
قضية معينة ، وليست لفظاً عاماً ، وليس فيها أن أحداً امتنع من بيع ما الناس يحتاجون إليه ، 

المزايدة فيه ، فإذا بذله صاحبه ، كما جـرت بـه   ومعلوم أن الشيء إذا قل رغب الناس في 
 بالمنع هنا هوالحكم  فضال عن ان ).فهنا ال يسعر عليهم  -العادة ، ولكن الناس تزايدوا فيه 

يباح الخالف   ، و ليس اصل من اصول الدين، والتى الفيه  ف الفقهاءالختكان ا لذا،  اجتهاد
  .لذا لم يتحقق االجماع حوله ،فيها

 تـدخل بعـدم  بناءا على ماسبق فان الراى القائل  :مع النظام االقتصادى الرسمالى  مقارنه 
يتسق مـع هـذا   ال  وترك االسعار طبقا لقانون العرض والطلب، الدوله فى التسعير مطلقا ،

ان الجماعه هى المستخلفه اصال عـن   علىالقائم ومال لالتصور االسالمى  ال معو،  المذهب
تصـادى الراسـمالى   قبر عـن التصـور اال  عيبل  ، االنتفاع بالمال فى لمالك الما اهللا تعالى

 استنادا الى مفهوم القانون الطبيعـى، عدم تدخل الدولة كممثل للمجتمع ،الليبرالى والقائم على 
واقع المجتمعات االوربيه ذاته خطاْْه ،إذ قبل أن ينتهى القرن التاسع عشر حتـى   توهو ما اثب

ة مسلمه في كل المجتمعات االوربيه، وان اختلفت في مـدى هـذا   كانت ضرورة تدخل الدول
إال انه بعد المتغيرات الدولية المتمثلة في انهيار الكتلة الشرقية وظهور نظام عالمي .  التدخل

شـكلت   الدعوهأحادى القطب تجددت الدعوه التي تشكك في ضرورة تدخل الدولة ، ،  وهذه 
دية العالميه ، وهنا تجددت فى المجتمعات الغربيـه مـره   األساس االيدولوجى لالزمه االقتصا

  .ومن اشكاله التسعير اخرى  الدعوه الى ضروره تدخل الدوله
إلـى  : ذهب بعض العلماء ، كسعيد بن المسيب ، وربيعة بن عبد الـرحمن   : مذهب االيجاب

مع الغـالء ،  ذهب المالكية إلى جواز التسعير في األقوات  و.)الوجوب( جواز التسعير مطلقاً
ليس لمن أتى السوق ، من أهله أو من غير أهله ، أن يبيع السلعة بأقل من سـعرها ،  : وقالوا

الن غير ان هذا المذهب ال يفيد االيجاب المطلق لتسعير  .وله أن يبيع بأكثر . ويمنع من ذلك
  .ف  فيهايباح الخال و ليس اصل من اصول الدين، والتى ال،  اجتهاد بااليجاب هنا هوالحكم 

بناءا على ماسبق فان هذا المـذهب اليتفـق مـع     :مقارنه مع المذهب االقتصادى الماركسى
المذهب االقتصادى الماركسى الذى انطلق نظريا من االيجاب المطلق للتسعير اسـتنادا الـى   



غـاء  مذهبه القائم على االلغاء الشامل للملكيه الفرديه لكل ادوات االنتاج ، لينتهى عمليا الى ال
، قبل انهيار االتحـاد السـوفيتى والكتلـه    ) الرئيسيه(الملكيه الفرديه الدوات االنتاج االساسيه

  .الشرقيه
متأخري الحنفية وبعض الحنابلة ، كـابن  كثير من وذهب  :مذهب الجمع بين المنع وااليجاب

يقـول  ،أخرى أحياناً ) جوازا او وجوبا(ايجابه  منع التسعير فى احوال و تيمية وابن القيم إلى
إذا تضـمن  ( ويقول )ومنه ما هو عدل جائز بل واجب, التسعير منه ما هو ظلم : (ابن تيمية

ومنعهم ممـا  , مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل, العدل بين الناس 
 .)فهو جائز بل واجب, يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل

أو , بغير حق على البيع بثمن ال يرضونه  تضمن ظلم الناس وإكراههم فإذا(  و يقول ابن القيم
وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجـب  , منعهم مما أباح اهللا لهم فهو حرام
, من أخذ الزيادة على عوض المثل, ومنعهم مما يحرم عليهم, عليهم من المعاوضة بثمن المثل

  . )بل واجب, فهو جائز
ان ، رحجه ، والذى يتسق مع مضمون مذهب الجمع بين المنـع وااليجـاب  نهب الذى والمذ 
وجماع األمر أن مصلحة ( يقول ابن القيم ،لتسعير يختلف الحكم علية طبقا لمصلحة الجماعةا

وإذا انـدفعت  , سعر عليهم تسعير عدل ال وكس فيه وال شطط , إذا لم تتم إال بالتسعير, الناس
فان كان التسعير في سلعة معينة في ظرف معين ال يحقق مصالحها  ،) فعللم ي, حاجتهم بدونه

االيجـاب  أما إذا كان التسعير يحقق مصلحة الجماعة كـان   ، المنع ويلحق بها الضرر كان 
  . لدولة الضرر للبائع والمشتريايتضمن السعر الذى تضعه  بشرط ان ال

دفعـا لضـرر    ،واالستراتيجيه  ريةتسعير السلع الضرووللجماعه مصلحه دائمه فى وجوب  
 مـع جـوهر  نـاقض  وهو ما ي ، الناس في عبودية فئة تحتكر أرزاقهم دائم يتمثل فى وقوع 

 .التصور اإلسالمي للمال 
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االتجاه االول يركز على المـؤمرات  : الى اتجاهين  اى حدث سلبى تتجهان محاوالت تفسير 
ء الشـعوب  االتجاه الثانى يركز على اخطـا و .)نظريه المؤامره( لهاالخارجية كسبب رئيسى 

  .)انكار المؤامره( لهاكسبب رئيسى  اوالحكومات
الحظ ان االتجاه االول يركز على العوامل الخارحيه ويتجاهل العوامـل الداخليـه،واالتجاه   ون

الثانى يركز على العوامل الداخليه ويتجاهل العوامل الخارجيه، بينما اى حدث هـو محصـله   
  .تفاعل عوامل داخليه وخارجيه متفاعله

مـن توجـه اليـه االدانـة      االتجاهين يعبران عن رؤية واحدة برغم اختالفهما في كالان  
مسئوليه الحدث ) …االمبرياليه والصهيونيه(فاالتجاه االول يحمل القوى الخارجيه  والمسئولية،

مـن اى  ) الشعوب او الحكومـات ( السلبى المعين ويوجه االدانه اليها ، ويعفى القوى الداخليه
ه الحدث السـليى، ويعفـى   مسئوليه اوادانه، بينما االتجاه الثانى يحمل القوى الداخليه مسئولي

  .القوى الخارجيه من اى مسئوليه او ادانه



الشـعوب  ( سواءا كان عنصـرا ذاتيـا مواتيـا    الحدثفهما يركزان على العامل الذاتى فى 
( الذى ما كان لينجح لوال عدم الكفـاءة الذاتيـة   )التأمر الخارجى ( أو معاديا )  والحكومات

  )..دولة الوادارة حكم  اساليب التفكيروالسلوك واساليب
ولكـن اسـناد الـدور     ، يمكن استبعاد العوامل الذاتية فى االحداث التاريخية وطبيعى انه ال

االساسى لها وحدها، او انفرادها بالفعل كمؤثر وحيد، يحملها مسئولية اكثر بكثير مما تسمح به 
ـ  فالذوات، على اية حال، ال. النظرة العلمية ل هـم يـؤثرون   يعيشون واليدبرون فى فراغ ب

  .ويتأثرون ايضا بعوامل موضوعية
توظيف مواردهـا  الشعوب فالتأمر الخارجى ، ليس كراهية عاطفية ، بل هو احباط لمحاولة 

، لتبقى تلك الموارد المادية والبشرية مباحـة او متاحـة للقـوى    تهاالمادية والبشرية لمصلح
  . فهى فعل يستند الى مبررات موضوعية تماما. المتأمرة

ليس اختيارا ذاتيا مقطوع الصلة بواقع سياسى واقتصادى  الشعوب اوالحكوماتما ان حركة ك
  .والواقع موضوعى دائما. واجتماعى متحقق، او يرجى تحقيقه

الذاتيـه وانتفـاء    يدل  هذا على شيوع بعض انماط التفكيـر الخرافـى واالسـطورى ، الن   
  ) .االسطورى(االالعقالنى  و) افىالخر(الموضوعيه من خصائص نمطى التفكير الالعلمى 

،  عنهـا المثقفـون  لم يكشـف  امام حركه الشعوب أن ثمة عقبات موضوعية  يدل علىكما 
  . أساليب ووسائل وأدوات تخطيهايقوموا بدورهم فى الكشف عن ان  واوبالتالى لم يستطع
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هى تحليل منهجى لظاهره االنتفاضات الشعبيه شبه المتزامنه ، والتى  هذه الدراسه :تمهيد
تلك  وما زالت اثارها تتفاعل ، اندلعت شرارتها االولى فى تونس، ومنها انتقلت الى مصر،

، وكانت اداه )ومن هنا جاء اسم ثوره الشباب(االنتفاضات الشعبيه التى  كان طليعتها الشباب 
االعالم بها والتعبئه فيها القنوات الفضائيه واالنترنت ومواقع التواصل االجتماعى فيه 

 يهنظرمن زاوية كليه  ثوره الشبابتحليل ينظر إلى  هذا...). كالفيسبوك والتويتر واليوتيوب(
من زاوية  اليهاالنظر  -وال يلغى  -وهذا التحليل على الوجه يكمل . فلسفيه –اى  فكريه 

لسياسة والقانون  االجتماع واعينيه اى علميه، متمثله في العلوم ذات  الصلة كعلوم  -جزئيه 
    ...والعالقات الدولية واالستراتيجيه

لهـا   ،تحت إطار مرحله عمريه معينه تندرج ،من المجتمع الشباب هم شريحة: لماذا الشباب 
 .خصائصها الفسيولوجية والفكرية والوجدانية المشتركة،رغم تباين أفرادها طبقـا لمعـايير  

وكما ذكرنا فان تلك االنتفاضات الشعبيه رغم انها عمت اغلب شرائع و فئات المجتمع .متعددة



دائمـا   ذ ان الشـباب ارتـبط  ، اال ان الشباب كان طليعتها ، وليست هذه الظاهره بجديده ، ا
 بالتغيير، وبالثوره كنمط من انماط التغيير، ومرجع ذلك عده عوامل منهـا ان االنسـان فـى   
مرحله الشباب يكون اكثر نقاءا ، فاكثر تمثال للمثل العليا التى تتعلق بما ينبغى ان يكون ، مما 

األخوة الكبار واقعون نهائياً إن اآلباء واألمهات و ومنها. يخالطه خالل رحله الحياه بعد ذلك 
في قبضة النظم كقادة أو موظفين أو عاملين ، إنهم مربوطون بالعجلة الدائرة بسالسل من أجل 

في أكثر قطاعات الشعوب استقالالً عن مصادر القهر ،  الثورهفبرزت حركة . رغيف الخبز 
  ) .  الطالب والخريجين الذين يعانون من البطاله(الشباب وهم  

قرر كثير من الباحثين ان ثوره الشباب هى ثوره على واقع قائم :  لسلطه والراسمالباط اارت
على ارتباط غير شرعى بين السلطه والراسمال، فهى ثوره ضد استبداد السلطه والراسمال فى 

تحرر الشـعب  فى المجتمعات الغربيه اذ  الديموقراطيه الليبراليه نفس االن ، ومرجع ذلك ان 
اسـمالى هـو   رالن النظـام ال  ،استبداد الراسماليين فيه، ال تضمن عدم د الحاكمين من استبدا
تحتفظ تضمن  ان اذ فى تلك المجتمعات  فالديمقراطيه الليبراليه  ،رالى فى االقتصادبالنظام اللي
ممثله فـى نظامهـا االقتصـادى اى     - تاتى الليبراليه،سلطته فى مواجهه الحاكمين بللشعب 

عصمت سيف الدوله، النظريه .د(  الراسماليين الشعب سلطتهال تضمن ان يسلب ف -الرسماليه
االنظمه التى تعرضت لتلك االنتفاضات الشعبيه فقائمـه علـى    اما).  198-197، ص2، ج

النظام الليبرالى فى االقتصاد  اى الراسماليه التى عبر عنها باسماء عديده منها الخصخصـه  
، فيه هماستبداد، وعدم  الراسماليين الشعب سلطتهان يسلب  تضمنفلم ... واالنفتاح االقتصادى

وفى ذات الوقت لم تلتزم بالنظام السياسى لليبراليه اى الديمقراطيه الليبراليه، فلم تضـمن  ان  
وخرج من رحم . هم من استبداد هتحررعدم  حاكمين ، وسلطته فى مواجهه البحتفظ للشعب ي

  .هذا االستبداد المزدوج الفساد 

و هناك تفسير لثوره الشباب يقوم على القول بان الديمقراطيه  :داخل النسق الليبرالىالتناقض 
الليبراليه واالقتصاد الراسمالي هما وجهان لعمله واحده  ، لذا عندما يكـون االتجـاه العـام    

البـد ان يصـاحب   ) كما فى النظم التى قامت فيهـا ثـوره الشـباب   (اقتصاديا الى الرسماليه
ادرات الراسماليه مبادرات ديمقراطيه ليبراليه ليكتمل النظام الليبرالى اقتصادا وسياسه فى المب

عصمت سيف الدوله، االحزاب ومشـكله الدسـمقراطيه ،دار المسـيره ،    . د(مرحله الحقه 
تفسير  عندما يركز على لكنه  يكون قاصر صحيح،وهذا التفسير هو تفسير . )28بيروت،ص

اى تنـاقض داخـل   (السابق الذكرداخلى التناقض هذا ال رها محاوله لحل تباباعالشباب ه رثو
، ويتجاهل تفسيرها محاوله لحل تناقض خارجى يمثل فى التنـاقض  )النسق الفكرى الليبرالى

ومصالح الشباب و اغلب الشعب ، والتفسير االول ) الرسماليه( بين الشكل الليبرالى لالقتصاد
للغرب وفى مقدمته الواليات ) المعلن( ثوره الشباب،هو التفسير القاصرهو التفسير الليبرالى ل

المتحده والذى عبرت عنه هيالرى كلنتون وزيره خارجيه امريكا بقولها ان االقتصاد والسياسه 
  .وفى تبنيه نهايه هذه الثوره. ال يسيران معا فى الشرق االوسط

وجاءت ثـوره الشـباب     ):كيهاالمبرياليه االمري(ضعف الذراع االيمن لقهر الشعوبمؤشر 
شل الذراع األيسـر  بعد الواليات المتحده كذراع ايمن لقهر الشعوب  مؤشر آخر على ضعفك

القهـر  هـذا  حريتها، وإلغـاء   الشعوب إلى استرداد وسعى.ممثال فى االتحاد السوفيتى سابقا
 ات االخـرى بواسطه انظمه تابعه للواليات المتحده االمريكيه، ومن المؤشر الممارس عليها

ـ   التى تجلت فى أمريكا  فىالمشكلة القومية  ين القوميـات فـي الواليـات    انـدالع العنـف ب
و فوز اوباما في انتخابـات الرئاسـة   ،االتحاد السوفيتي مباشره األمريكية عقب انهيارالمتحدة

علـى  )  روتسـتانت البيض األنجلو سكسون الب (دليل على ضعف قبضه الواسبكاالمريكيه 



 اإلرهاب  على حربما سمته الالقوه العسكريةواالمنيه ألمريكا في  انهاكو المريكىالمجتمع ا
  .العالميه االزمه االقتصاديةو 

جاء الدور السلبى للمثقفين العرب فـى ثـوره   و:النخبويه  بدال من الطليعيهالمثقفين العرب و
 كـون  يبدالً مـن ان   هإنبالنخبويه بدال من الطليعيه، اى اغلبهم  اتصاف الشباب كدليل على 

بتبنيهم لنمط تفكير اجتهادى علمـى   العربيه اتالفكرى للمجتمعلتغيير اطالئع  العربالمثقفين 
 أصبح انعكاسـا  اغلبهم فإن ،...) السياسيه االجتماعيه االقتصاديه(فى كل المجاالت عقالنى 

ى شانهم شان النمو الحضارى بتبنيهم لنمط تفكير بدعى شبه خرافى شبه اسطورلواقع تخلف 
عن باقى فئات  باقى فئات المجتمع ، مع رغبتهم فى التميز الوظيفى واالقتصادى واالجتماعى

الذى  الموقف النقدى بدال من  لالنظمه ،القبول المطلق اتخاذهم لموقف  المجتمع، ومن خالل
 ا�)Aqa  بهذا اصبح اغلب المثقفين العرب جزءا مـن و .يمثل جوهر دور المثقف فى المجتمع
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وجاءت ثوره الشـباب العربـى   : ى للتجزئه والتجاوز النسب تطور وسائل االتصال واالعالم

تشـد   التـى ...) حضاريةالجتماعيه،االتاريخية،الجغرافيه،ال(موضوعيهالروابط كتاكيد على ال
التجزئه السياسيه التى فرضها االستعمار منذ اتفاقيه سايكس رغم  االمه العربيه المسلمهأجزاء 

ط عن نفسها فى شكل التـزامن بـين   فى عهد االستعمار القديم عبرت تلك الرواب .1916بيكو
الثورات فى االقطار العربيه، فما ان تنتهى ثوره فى مكان حتى تقوم ثوره فى مكان اخر، ولم 
يكن النصر حليفها النها كانت فى اطار التجزئه السياسيه، وفى ظل انعدام وسائل االتصـال  

ز لهذه التجزئـه السياسـيه،   واالعالم الحديثه التى تستطيع ان تحقق قدر ولو نسبى من التجاو
وعلى سبيل المثال فى مصر بدات ثوره بقياده عرابى فور االنذار باالحتالل، فلمـا نهزمـت    
قامت الثوره المهديه  فى السودان والتى انذر المهدى فيها الخديوى توفيق بانه قادم لتحريـر  

اسـاس التضـامن   ولما ادير الصراع من اجل التحررمن االستعمار، على . مصر من الغزاه
كوسيله  اتصال  واعـالم  ) صوت العرب(القومى ،فى عهد عبد الناصر ،مستدا الى االذاعه 

متجاوزه للتجزئه السياسيه بقدر نسبى، تحررت اغلب اجزاء الوطن العربى فى اقل من عشره 
وانطلقت ثوره الشباب من تونس وانتقلت الى مصر فى اسابيع النهـا اسـتندت الـى    . اعوام
..) الفيسبوك والتويترواليوتيـوب (ات الفضائيه واالنترنت ومواقع التواصل االجتماعى فيهالقنو

  .كوسائل اتصال واعالم اكثر مقدره على تجاوزالتجزئه السياسيه بشكل نسبى
ويمكن اعتبار ثوره الشباب كدليل على فشل محاوله تغريب الشباب العربى وصهره  :التغريب

ويؤكد صحه هذا التفسير انها انطلقت من اكثر الـنظم التزامـا   فى بوتقه الحضاره الغربيه، 
هـو أن تسـتبدل القـيم واآلداب    ومضمون التغريب  ، )هد بورقيبه عتونس منذ (بالتغريب 

 ،بالقيم واآلداب والقواعـد الغربيـة   ،)لالمهالتي تشكل الهيكل الحضاري (والقواعد االسالميه 
فمنذ قرون والغرب يحاول  . ء إلى الحضارة الغربيةلتحقيق قدر من الشعور المستقر باالنتما

 روحيةالسالمية اإل ها القوميهحضارتفرض حضارته الفرديه الماديه االقتصاديه على امتنا و
بدايات مرحلة الشباب خاصة ، عن طريق  وإلى .،ضربته إلى الشباب عامة اموجه ،االنسانيه 

الشباب الغربي ويتخـذ منـه    اة أمته بأن يقلددوراً في حي إغراء الشباب المتطلع إلى أن يلعب
عقائد وقيم  تقدم مادي ، بدون استفزازه بالكشف عما يستدرج إليه من مثالً أعلى فيما حققه من

 " ينقض هيكل شخصيته هقلة خبرته ولكن وعادات صاحبت هذا التقدم المادي مستغال وتقاليد
ـ  شبابنا العربي، وحين تندس القيم الفردية في أذهان " خطوة خطوة   ات االنتمـاء تنفرط عالق

وحين يصبح الشـاب العربـي    األسرية ليبرز الفرد الذي يقدسونه ،فالقبليه ف فالوطنيهالقومية 
  فــرداً فعليــه أن يجــري الهثــاً فــي ســباق المنافســة الحــرة لعلــه        

باقه في س ويصبح الثراء هو غايته ، والمال هو محور حياته ، ويحتكم. يدرك النجاح المادي 



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

مـا  التغريـب والتقليـد ه   كال الموقفين  ه يجب تقرير انغير ان. )18، صومشكله االنتماء
فالتغريب يقوم على القـول بوجـوب    ،وجهين لعمله واحده هى استمرار التخلف الحضارى 

واستبدالها بقـيم جديـدة ؛ متناسـيا ان أن     االسالميه إلغاء القيم الحضارية للشخصية العربيه
.  محاولة اجتثاث أي شخصية من جذورها محاولة فاشلة لن تؤدى إال إلى حطـام شخصـية  

كما هي كائنة ؛ متناسـيا ان هـذا    االسالميه اإلبقاء علي الشخصية العربيه والتقليد يقوم على
ولـن  . يعنى اإلبقاء على المظاهر الفكرية والسلوكية السلبية التي افرزها التخلف الحضـاري 

تفلح المجتمعات العربيه فى تحقيق التقدم الحضارى اال بتنى موقف التجديد القائم على الغـاء  
،وفـى ذات  )تخلف النمو الحضارى(بالغاء سببها  االسالميه خصيه العربيهالمظاهرالسلبيه للش

االيجابيه  لتسهم سـلبا فـى بنـاء    االسالميه  الوقت ابقاء القيم الحضاريه للشخصيه العربيه 
 .. شخصيه مطهره من هذه المظاهر السلبيه وايجابا فى انتاج مظاهر ايجابيه جديده

  
وهناك من يفسر ثوره الشباب بانها ثوره : ديه العالميهتداعيات االزمه االقتصاالخصخصه و

فـي الواليـات المتحـدة     بدأت ضد واقع اوجدته تداعيات االزمه االقتصاديه العالميه التى
 ترجع إلى ان جذور هذه االزمه . فى مراحل تاليه أثرت على معظم دول العالم واالمريكيه 

كمـنهج والقائلـة بـان     الليبراليةمستند إلى الربوى ال الرأسمالي االقتصادي  صميم النظام 
 مصلحه المجتمع ككل ستتحقق حتما من خالل محاوله كل فرد تحقيق مصالحه الخاصة،اى

تاريخ النظام االقتصادي و . النظام االقتصادي القائم على عدم تدخل الدولة كممثل للمجتمع
فاالزمـه  ..بصوره دوريـه الراسمالى هو تاريخ النمو من خالل األزمات التي تكاد تتكرر 

االخيره هي  احد هذه األزمات الدورية ،والتي يتم تجاوزها دائما من خالل تدخل الدولـة،  
اى من خالل نفى األساس الفكري االيديولوجى الـذي يسـتند إليـه النظـام االقتصـادي      

االليـه  (لذا كانت الدول التى اتخذت موقف القبول المطلق  مـن الخصخصـه   . الراسمالى
،هى اكثر الدول تـاثرا باالزمـه االقتصـاديه    )ومنها تونس ومصر)(ساتسيبه للراسماليهاال

وبالتالي التأثر بكـل   ، الن هذا  الموقف يعنى التبعية لالقتصاد الراسمالى الغربيالعالميه، 
  .أزماته الدورية

لكـن   التقدم االقتصادى  هنا اليجب انكار انه فى ظل هذه الخصخصه تم تحقيق قدر كبير من
  .التقدم االقتصادى انها االقليه وليس االغلبيه من الذى سيستفيد من هذا : السوال هنا هو

وال يعنى ما سبق ان الموقف الصحيح من الخصخصه هوالرفض المطلق لها الن هذا يعنـى  
قائم على التأكيـد علـى دور   موقف نقدي من الخصخصة ، بل  العزله عن االقتصاد العالمى

خصخصـة المؤسسـات   ،وعـدم  تصاد  مع العمل على إصالح القطاع العـام  الدولة في االق
لقطاعات والسـلع األخـرى   اوضمان ديمقراطية خصخصة . االستراتيجية والسلع الضرورية

  .بالرجوع إلي الشعب ورقابه الدولة

ال يمكـن    االستقرار الحفاظ على جاءت ثوره الشباب كتاكيد على ان كما  :االستقرارمقاييس 
ولما كان خرق القانون  ،اتفاق عالقات الناس مع القانون   القانوني،اى مقياسلل طبقام اال ان يت

االسـتقرار طالمـا كـان اكتشـافها      فيكل مجتمع فأنها لن تؤثر  فيظاهرة اجتماعية متكررة 
عليها مستقرا هو أيضا على قواعد القانون الخاص باإلجراءات الجنائية  الجزاءوتحقيقها وتوقيع 

فى  القانوني فانه لن يؤدى مقياس خاص لالستقرار غير المقياسأما وضع  ،المدنية  مرافعاتوال
 فياالستقرار ، إذ ال يستطيع أحد من الناس وهو يمارس حياته ويدخل  عدمإال  خاتمه المطاف

مع  هـذا   عامة مع غيره أن يعرف مقدما أن ما يقوم به يطابق أو ال يطابق  أوعالقات خاصة 
  .س الخاصالمقيا



ان انتقال ثوره الشباب من تونس الـى مصـر، ومـا      :ثوره الشباب ودور مصر القومى 
ستكشفه االيام المقبله من انتقال لهذه الثوره الى دول عربيه اخرى ، يؤكد على صحه مقولـه  
ان مصر هى قلب االمه العربيه المسلمه طبقا للمفهوم القومى وليس طبقا للمفهوم الشـعوبى،  

لمقوله طبقا للمفهوم االول تعنى ان هناك تاثير متبادل بين مصر كجزء من كـل هـو   فهذه ا
االمه العربيه المسلمه ، وباقى اجزاء االمه ، فالقلب كعضو بالجسم ال حياه  له اال من خالل 
دوره قائمه على ورود الدم له من سائر الجسم ، وضخه هو للدم الى كل الجسم ، ويترتـب  

المقوله تعنى طبقا للمفهوم القومى ان اى تغيير  شامل فى الوطن العربى  على ماسبق ان هذه
البد ان يمر من خالل مصر، دون ان يعنى هذا انه يجب ان يبداْ فى مصر،  لذا كانت بدايـه  
ثوره الشباب فى تونس ومنها انتقلت الى مصر ، ولكن بانتقالها الى مصر صار من الممكـن  

واالدله على هـذا  . بيه ما توافرت شروطها االموضوعيه والذاتيه انتقالها الى كل الدول العر
كانت بدايه الفكر القومى العربى فى الشام،  لكنه لم ينتشر فى الدول العربيه اال بل كثيره فقد  

عندما تبناه عبد الناصر فى  مصر، وكان اول انقالب عسكرى فى الوطن العربى فى سوريا 
كاسلوب للتغيير اال عندما تبناه الضباط االحرار فى مصر يوليو، لكن لم يتم تبنيه  1949 عام 

وعندما تبنى السادات سياسه االنفتاح االقتصادى والخصخصه بعد توليه الحكم فى مصر بعد 
تبنت اغلب الدول العربيه هذه السياسيات االقتصاديه، وعندما وقـع   1970وفاه عبد الناصر 

اما المفهوم . قعت كثير من الدول  العربيه اتفاقيات مماثلهالسادات اتفاقيه سالم مع اسرائيل و
الشعوبى لهذه المقوله فيضع مصر فى موقع التاثير دون التاثر، ويقوم على اعتبارها كل قائم 

وهو ما يلزم من هذا المفهوم  -  أن غاية شرود  الجزء من الكلو بذاته ومستقبل عن غيره،
 .الفشل والشلل لألجزاء جميعا -
التقييم الصحيح الى تجربه هو التقييم الذى يتجاوز كل ان  :رتداد عن منجزات ثوره يوليواال

من موقفى القول المطلق والرفض المطلق إلي الموقف النقدى القائم على البحث عـن أوجـه   
يوليو اوجه  23الصواب وأوجه الخطأ في التجربه،  وبناءا على هذا نقول ان فى تجربه ثوره 

من هذه االيجابيات انها  اقليميا وعالميا حولت مصر ). سلبيات(واوجه خطا) تايجابيا(صواب
الثقـل  و ،والمركز المرموق بين قادة التحرر العالمي ،القيادة الدولية لحركة عدم االنحيازالى 

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

 ، و المحـاكم االسـتثنائية   ومن سلبيات التجربه...  والتخطيط الشامل والتنمية مطردة التقدم
، سـجون و زنازين المخابرات العامـة والبـوليس الحربـي إلـى أمـاكن تعـذيب        ليحوت

قبل وفاته   اكتشفها جمال عبد الناصر وحاول تصحيحها وهى السلبيات التى...1967وهزيمه
فى تبنى هـذا  )  السادات ومبارك(وكان من المفترض ان  يستمر خلفاء عبد الناصر. 1970

وتنميتها والغاء سلبياتها، لكن ماحدث هو اتخاذ  الموقف النقدى  بالحفاظ على ايجابيات الثوره
فانتقلت  ،عن مسارها  ممثال فى االرتداد بالثورههؤالء الخلفاء لموقف الرفض المطلق منها ، 

، و القضـاء  الى الواليات المتحده االمريكيه، والتطبيع مع العدو الصـهيونى  الى خانه التبعيه
وجاءت ثوره الشباب فى مصـر  ... على التضامن العربى، واالنحياز الى االغنياء ال الفقراء

  .زات ثوره يوليولتضع نهايه لهذا الخط السياسى المرتد عن منج

وقد اثارت ثوره الشباب قضيه شـرعيه الثـوره    :شرعيه الثوره فى الفكرالسياسى االسالمى
اهل السـنه  يتفقـون علـى    وهنا يجب تقرير ان  .كنمط للغيير فى الفكر السياسى االسالمى 

كنمط اساسى للتغير، كما اتفقوا على وجوب الثـوره  ...) التقويم والنصح(  وجوب االصالح
ككفرالحاكم اوعدم التزامه بالشرع مع ( للتغيير فى حاله انتفاء الشرعيه التكليفيهثانوى  نمط ك

عبادة بن الصامت قال دعانـا النبـي   لورود النصوص الداله على ذلك  ومنها عن  )انكاره له
فبايعناه فقال فيما أخذعلينا أن بايعنا على السمع والطاعة فـي منشـطنا    صلى اهللا عليه وسلم



ويسرنا وأثرة علينا وأن ال ننازع األمر أهله إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم  كرهنا وعسرناوم
، ولكنهم اختلفوا فى الثوره كنمط للتغيير فى )6647صحيح البخاري رقم  )(اهللا فيه برهان من

الـى   )كالبيعه التى يدخلها اجبار او االمام الظـالم او الفاسـق  ( حاله انتفاء الشرعيه التكوينيه
  :مذهبين 

يرى عدم الجوازالثوره على الحاكم الظالم اوالفاسق ، ويستدل  ) :عدم الجواز(المذهب االول 
مـنْكُم   الَّذين آمنُوا َأطيعوا اللَّه وَأطيعوا الرسوَل وُأوِلـي الْـَأمرِ   يا َأيها(بادله منها قوله تعالى

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

  ).4907صحيح مسلم رقم ( )ال ما صلوا  (قال 
)( والجماعـة  والصبر على جور األئمة أصل من أصول أهل السـنة  (ابن تيمية  يقول االمام

و يرون الدعاء ألئمة المسلمين بالصالح و  (األشعري ويقول االمام . ) 28 ،مجموع الفتاوى 
   . )323 مقاالت اإلسالميين )( اليخرجوا عليهم بالسيف أن

و هذا المذهب مبنى على  سد الذرائع ، اى المنع ترجيحا للمفسده المترتبه على خلع الحـاكم  
فوضى التى  قد تلزم من خلعه، على المصلحه المتحققه مـن  الظالم ، والمتمثله  فى الفتنه وال

  . خلعه 
ألن فـي  الدعاء له بالتوبة ، وال يجوز الخروج عليـه   إذا فسق اإلمام يجب (البزدوي  يقول

 )  190أصــول الــدين   )(المالعــ الخــروج إثــارة الفــتن و الفســاد فــي    
ما يترتب على ذلك من  وج عليهوتحريم الخرقال العلماء وسبب عدم انعزاله،  (النووي  يقول

شـرح  ( ) أكثر منها في بقائه الفتن وإراقة الدماء ، وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله
  )31[ 229\12مســــــــــــلم  صــــــــــــحيح

يرى جوازالثوره على الحاكم الظالم او الفاسق ، ويسـتدل بادلـه     ) :الجواز(المذهب الثانى 
الْمنْكَرِ  يدعون ِإلَى الْخَيرِ ويْأمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ م ُأمةٌولْتَكُن منْكُ ( تعالىقوله  منها

 ونحفْلالْم مه ُأولَِٰئكما من نبي بعثه (ومنها قوله صلى اهللا عليه وسلم   .﴾١٠٤: عمران ﴿آل)و
تدون بأمره ، ثـم إنهـا   يأخذون بسنته ويق اهللا قبلي إال كان له من أمته حواريون ، وأصحاب

ويفعلون ماال يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو  تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون ماال يفعلون ،
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من  مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ،

على جهـاد  وهذا يدل  (: رجب معلق على هذا الحديث  قال ابن]. 39[ )اإليمان حبة خردل 
ــد  ــراء باليـــــــــــــ   .[40[ )األمـــــــــــــ

قال في مجلس وحولـه المهـاجرون    رضى اهللا عنه انه عمر بن الخطاب عن روى منها ماو
فسكتوا فقال ذلك مـرتين ،  ) أرأيتم لو ترخصت في بعض األمور ما كنتم فاعلين  (واألنصار

كان   " ومنه الحديث   : دح الق (  )لو فعلت ذلك قومناك تقويم القدح  ( أو ثالثا ، فقال بشر بن سعد
،  ) ب  ) 4/20 ( النهاية   . أي مثل السهم أو سطر الكتابة  " يسوي الصفوف حتى يدعها مثل القدح 

 2العقد الفريد .  687/  5كنز العمال لعالء الدين بن الهندي  ( )أنتم إذن أنتم إذن ( فقال عمر
  ) 416/  2(  2181فــــيض القــــدير شــــرح الجــــامع الصــــغير  100/

مشـهوراً فـي قتـال    ) اإلمام أبي حنيفة أي( وكان مذهبه رحمه اهللا  يقول اإلمام الجصاص 
  ). 61أحكام القرآن للجصاص  ()الظلمة وأئمة الجور
إنما يقاتل مع اإلمام العدل ، سواء كان األول ،  (المالكية  أقوال علماءمن  و ذكر ابن العربي 

، فأمسك عنهما إال أن تراد بنفسك ، أو مالك ، أو ظلم  لم يكونا عدلين أو الخارج عليه ، فإن
ــادفع  ــلمين فـــ ــك  المســـ ــرآن  ()ذلـــ ــام القـــ   )أحكـــ

 



من دعا منهم إلى  (يعلى في ذيل طبقات الحنابلة عن اإلمام أحمد في رواية  وقد ذكر أبن أبي
  .)طبقـات الحنابلـة   )(تجيبوه وال كرامــة ، وإن قدرتم على خلعـه فـافعلوا    بدعة فال

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

 وهذا قول علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه وكل من معـه مـن   (ابن حزم  اإلمام ويقول
من  ل من كان معهمالصحابة، وقول أم المؤمنين عائشة رضي اهللا عنها، وطلحة، والزبير، وك

الفقهاء كأبي حنيفة، والحسن بـن حـي، وشـريك،     وهو الذي تدل عليه أقوال .... الصحابة
كل من ذكرنا من قديم وحديث، إما ناطق بذلك في  فإن. ومالك، والشافعي، وداود، وأصحابهم
  .)إنكار ما رأوه منكراً فتواه وإما فاعل لذلك بسل سيفه في

لمنع او االيجاب فى المذهبين مبنى على قاعده سد الذرائع وفتحهـا  ومن الواضح ان  الحكم با
اعلم أن الذريعة كما يجب سدها ، يجب فتحها وتكره وتندب وتبـاح ؛ فـإن    (القرافي  يقول

الذريعة هي الوسيلة ، فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة ؛ كالسعي للجمعة 
فالمذهب االول كما ذكرنا قـال بـالمنع سـدا     ،)  449ص ،شرح تنقيح الفصول( )والحج 

للذرائع ، اى ترجيحا للمفسده المترتبه على خلع الحاكم الظالم على المصلحه المتحققـه مـن   
خلعه، وقال المذهب الثانى بااليجاب فتحا للذرائع ، اى ترجيحا للمصلحه المتحققه من خلـع  

وبناء على ماسبق فان الحكـم بمنـع او   . ن خلعهالحاكم الظالم على المفسده التى قد تلزم  م
ايجاب الثوره على الحاكم الظالم اوالفاسق هو اجتهاد الن مصدره قاعده سد الذرائع وفتحهـا،  
وهى احد مصادرالشريعه التبعيه ، و ليس اصل من اصول الدين، والتى اليباح الخالف  فيها، 

ع بين المذهبين بالقول بان الحكم بالمنع ويمكن الجم. والتى مصدرها مصادر الشريعه االصليه
او االيجاب انما يكون طبقا لرجحان المفسده التى قد تلزم من خلع الحاكم الظالم ، او المنفعـه  
التى قد تتحقق من ذلك، وبالتالى الحكم بالمنع على درجاته من كراه او تحريم حسب درجـه  

درجاته من اياحه واستحباب ووجـوب   المفسده التى قد تلزم من ذلك، والحكم بااليجاب على
ــك      ــن ذلــ ــق مــ ــد تتحقــ ــى قــ ــلحه التــ ــب المصــ  . حســ

  

 

ذهب الذى نرجحه ، والذى يجمع بين مضمون مذهبى اهل السنه ، هو تقسيم الحكـم  ، والم 
حكم اصلى هو االيجاب بدرجاته حسب درجه امكان الجمع بين : على خلع الحاكم الظالم الى

دون المنـع،   خلعه ،ودرء  المفسده التى قد تلزم من ذلك جلب المصلحه التى قد تتحقق من 
 اال نفسا اهللا اليكلف﴿لتكليفيه والتكوينيه منها توافر القدره لقوله تعالى ابااللتزام بجمله ضوابط 

، و نبذ العنف اال دفاعا عـن الـنفس ، واسـتخدام     اكتسبت﴾ لها ماكسبت وعليها ما وسعها
﴿وقَاتلُواْ في سبِيِل اللّـه  ول ذلك فى عموم النهى عن العدوان الوسائل السلميه فى التعبير لدخ

لدحول ذلك  ، وعدم اللجوء الى التخريبالَّذين يقَاتلُونَكُم والَ تَعتَدواْ ِإن اللّه الَ يحب الْمعتَدينَ﴾ 
في  يسعون ه وو رسول يحاربون اهللا الذين جزاء إنما﴿فى عموم النهى عن االفساد فى االرض
، وعدم االستعانه باالجنبى التفاق الفقهاء  أيديهمَ﴾ طعقاألرض فسادا أن يقتلوا أو يصلّبوا أو تُ

على ذلك ، ولمخالفته حكم ان الجهاد يكون فرض عين اذا دخـل العـدو ارض االسـالم ،    
والَ  للَّـه جميعـاً  ﴿واعتَصمواْ بِحبـِل ا وااللتزام بوحده الصف والبعد عن التفرق لقوله تعالى

وحكم فرعى هو المنع بدرجاته حسب درجه استحاله الجمع بين جلب المصـلحه  ... تَفَرقُواْ﴾
  . التى قد تتحقق من خلعه ،ودرء  المفسده التى قد تلزم من ذلك 
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إحداث شيء لم يكن  االول: والتى تدورعلى أصلين) رغَي( التغير لغه اشتقاق من ماده :التغيير
التعريفات، الجرجاني، باب التاء، مادة  ( انتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرى والثانى .قبلَه

  ).لسان العرب، ابن منظور، حرف الراء، مادة غير( و )التغير –التغيير 
  ).تغيير(، او من خالل االضافه)تغير( اما اصطالحا فهو تحول بدون اضافه 

وقد اعتبر منهج المعرفه االسالمى ان التغير هو سنه الهيه كليه تضبط حركه الوجود الشامل 
  :للطبيعة المسخرة واإلنسان المستخلف

 خالِلـه  فَتَرى الْودقَ يخْرج مـن  ثُم يجعلُه ركَاما ثُم يَؤلِّفُ بينَه َألَم تَر َأن اللَّه يزجِي سحابا( 
نُل منَزيو درب نا ميهاٍل فجِب نم اءمالس بِه يبصفَي شَاءي نم شَاءي نم نع رِفُهصيو( ..  

)نم لَالَةس نم انخَلَقْنَا الِْإنْس لَقَدخَلَقْنَا النُّطْفَـةَ  و ارٍ مكين ثُمي قَرنُطْفَةً ف لْنَاهعج ينٍ ثُمط لَقَـةً  ع
اللَّه  فَتَباركۚ فَكَسونَا الْعظَام لَحما ثُم َأنْشَْأنَاه خَلْقًا آخَر  فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ عظَاما

 ينالْخَاِلق نسَأح(.  
  ].11: الرعد[ )نْفُسهِمِإن اللَّه لَا يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيروا ما بَِأ(



) ـهِما بَِأنْفُسوا مرغَيتَّى يمٍ حلَى قَوا عهمةً َأنْعمعا نرغَيم كي لَم اللَّه بَِأن 53: األنفـال [ )ذَِلك.[  
يحدد لنـا  غير ان التغير كقانون نوعى يضبط حركه نوع معين من انواع الوجود ، هو الذى 

( ، فهو ياخذ شكل تحول بدون اضافه فى الطبيعه المسخره قانون كلى فيهك التغير شرط فعالية
كما ياخذ شكل تحول من خالل االضافه عند االنسـان   .كما فى االيتين االولى والثانيه) تغير

  . كما فى االيتين االخيرتين ) تغيير( المستخلف
االنسـان لمشـاكله    وياخذ التغيير فى منهج المعرفه االسالمى شكل تكوينى يتمثل فـى حـل  

وشكل تكليفى يحـدد الشـكل    .المتجدده من خالل ثالثه خطوات هى المشكله ، الحل ، العمل
، فيكون بمثابة ضمان موضـوعي مطلـق السـتمرار     التكوينى السابق فيكمله ولكن ال يلغيه

ي فاعليته ، حيث يحدد نوع المشاكل التي يواجهها االنسان، وطرق العلم بها ونمط الفكر الـذ 
  .يصوغ حلولها ،وأسلوب العمل الالزم لحلها

بتحقـق  ) االثـر (قائم على السببيه ، اى تحقق المسـبب   والتغيير كسنه الهيه: انماط التغيير
يمكن هيه لالتغيير االسنه  فان  ذاهوبناءا على ) .  العله(، وتخلفه بتخلف السبب )العله(السبب

اى اليمكـن  ( ال يمكن الغاء حتميتهـا  ولكن ، )لهاا وعلبعدم االلتزام باسبابه( افاعليتهتعويق 
، وبناءا على هذا فان للتغيير نمطين ، النمط االول  هو )الغاءعالقه التالزم بين عللها واثارها 

، النه تعبير عـن  االسالمىالتغيير فى منهج  )االصل(االصالح ، وهو نمط التغيير االساسى 
سنة إلهية تضبط العالقـة بـين   كالمشاركة بير عن اضطراد التغيير كسنه الهيه ، كما انه تع

تبادل العلم بمشكلة مشتركة ثم تبادل المعرفة بحلولها المحتملة ثم تعين القرار  مضمونهاالناس 
 ايجابيه بمصطلحات  هاوقد عبر القران عن ، الذي يرى كل مشارك انه الحل الصحيح للمشكلة

: 13()عداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إذ كنتم أواذكرو نعمه اهللا عليكم (فيالتألك
المؤمنين والمؤمنات (و المواالة)المائده: 2)(وتعاونوا على البر والتقوى ( والتعاون) آل عمران

والنمط الثانى هو الثوره ، وهو نمـط التغييـر الثـانوى    .  )التوبة: 7)(بعضهم أولياء بعض
نه يجى كمحصله لمحاوله تعويق فاعليه سنه التغييـر  فى منهج التغيير االسالمى، ال) الفرع(

عقبه  كسنه الهيه ، فهو المشاركة فاعليه تعطل والنه تعبير عن الصراع الذى يوجد عند .الهيه
ئه ، وقد عبر عنه القـران   إلغا تهوغايمن خالل حل المشاكل المتجدده  التطوراالجتماعى أمام

إنما يريد الشيطان أن يوقـع بيـنكم   ( ا البغضاءفى كثير من المواضع بمصطلحات سالبه منه
  .)المائده: 2( )وال تعاونوا على االثم والعدوان(والعدوان )المائدة: 91)(العداوة والبغضاء

ان (وردت االشاره الى مصطلح االصالح فى القران الكريم كما فى قولـه تعـالى    :االصالح
سالمى لالصالح هو التغيير  من خالل والمفهوم اال). 88:هود)(اريد اال االصالح ما استطعت

يتم من خالل نظام   نظام قانونى تتوافر  فيه امكانيه التغيير ، فهو تغيير تدريجى جزئى سلمى
السلطه فيه جاءت مـن  ( والتكوينيه)نظام قانونى اسالمى(قانونى تتوافر له الشرعيه التكليفيه 

جبار، وهى نائب ووكيل عن الجماعه لها خالل بيعه  صحيحه باعتبارها عقد اختيار لم يدخله ا
   .، فهوشكل من اشكال مراقبه السلطه)حق تعيينها ومراقبتها وعزلها

ومن ادله االصالح اى التغيير التدريجى  السلمى واولويته كنمط التغيير قوله صلى اهللا عليه  
فإن لم يسـتطع   يستطع فبلسانه، من رأى منكم منكراً فليغيره بيده إن استطاع، فإن لم (وسلم 

  ).78صحيح مسلم رقم ( )شيء فبقلبه وذلك أضعف اإليمان، ليس بعد ذلك من اإليمان
رضى (وياخذ االصالح كنمط للتغيير اشكال عده اهمها التقويم الذى عبر عنه ابوبكر الصديق 

 إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسـنت فـأعينوني، وإن أسـأت   (بقوله ) اهللا عنه
والتقويم يعبر عن موقف يتجاوز كل من موقفى الرفض المطلق والقبول المطلـق  . )فقوموني

،  فهـو نقـد للسـلطه    اخذ  وقبول الصواب، ورد ورفض الخطا الى موقف نقدى قائم على
  . اعن أداء دورهها أوجه قصور لتقويمها اى بهدف الكشف عن



لمـن يـا   : النصيحة ، قيل لدين )(صلى اهللا عليه وسلم(ومن اشكال االصالح النصح لقوله  
الباقالني بعـدما   يقول)  المسلمين وعامتهم هللا ولكتابه ولرسوله ، وألئمة: ؟ قال !رسول اهللا 

مما يـدعو   بل يجب و عظه و تخويفه ، و ترك طاعته في شيء ...ذكر فسق اإلمام و ظلمه 
ــي اهللا  ــن معاصـــــ ــه مـــــ ــد )(إليـــــ   .)186التمهيـــــ

كما  فى القران الكريم اى القلب  اللغوى  اهمعنبالثوره  مصطلح وردت االشاره الى :الثـوره  
اى التقلبها بالحرث القلب الـذى يغيرهـا   ) (71:البقره)(ال ذلول تثير االرض(فى قوله تعالى

كـانوا اشـد مـنهم قـوه واثـاروا االرض      (، وكما فى قولـه تعـالى  )فيجعل عاليها سافلها
للثوره فهو  التغييـر    المفهوم االسالمىما ا .)اى قلبوها وبلغوا عمقها) (9:الروم)(وعمروها

يتم خارج اطار  فهو تغيير فجائى وكلى .ال تتوافر فيه امكانيه التغييرنظام قانونى خارج اطار 
، ورغم اسـتخدام بعـض المتقـدمين    نظام قانونى ال تتوافر له الشرعيه التكليفيه والتكوينيه 

الزرق عندما دعا اصحابه الى الحاق بثوره لمصطلح الثوره فى التاريخ االسالمى كقول ابن ا
وهذا قد مـن قـد ثـار بمكـه     (عبد اهللا بن الزبير بمكه لنصرتها والدفاع عن بيت اهللا الحرام

محمد عماره ،االسالم وضروره التغييـر، كتـاب   ( )فاخرجوا بنا نات البيت ونلق هذا الرجل
كخلع السـلطان   ت اخرىاال انه قد عبر عن الثوره بمصطلحا )17-11،ص  1997العربى، 

  .الجائر

التقـويم  ( فهم يتفقون على وجوب االصالح اما اهل السنه : التغيير وانماطه عند اهل السنه
انتفاء  كنمط اساسى للتغير، كما اتفقوا على وجوب الثوره كنمط للتغيير فى حاله...) والنصح

لورود النصوص الدالـه   )له ككفرالحاكم اوعدم التزامه بالشرع مع انكاره( الشرعيه التكليفيه
فبايعناه فقال فيما  عبادة بن الصامت قال دعانا النبي صلى اهللا عليه وسلمعلى ذلك  ومنها عن 

ويسرنا وأثرة علينا وأن  أخذعلينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا
صحيح البخاري رقم  )(فيه برهان اهللا ال ننازع األمر أهله إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم من

كالبيعـه  ( ، ولكنهم اختلفوا فى الثوره كنمط للتغيير فى حاله انتفاء الشرعيه التكوينيه)6647
  :الى مذهبين ) التى يدخلها اجبار او االمام الظالم او الفاسق

ستدل وي،  الثوره على الحاكم الظالم اوالفاسقجوازاليرى عدم  :) عدم الجواز( المذهب االول
مـنْكُم   الَّذين آمنُوا َأطيعوا اللَّه وَأطيعوا الرسوَل وُأوِلـي الْـَأمرِ   يا َأيها(بادله منها قوله تعالى

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

  ).4907صحيح مسلم رقم ( )ال ما صلوا  (قال 
)( والجماعـة  والصبر على جور األئمة أصل من أصول أهل السـنة  (ابن تيمية  يقول االمام

و يرون الدعاء ألئمة المسلمين بالصالح و  (األشعري ويقول االمام . ) 28 ،مجموع الفتاوى 
   . )323 مقاالت اإلسالميين )( وا عليهم بالسيفاليخرج أن

ترجيحا للمفسده المترتبه على خلع الحـاكم   و هذا المذهب مبنى على  سد الذرائع ، اى المنع
الظالم ، والمتمثله  فى الفتنه والفوضى التى  قد تلزم من خلعه، على المصلحه المتحققه مـن  

  . خلعه 
ألن فـي  الدعاء له بالتوبة ، وال يجوز الخروج عليـه   إذا فسق اإلمام يجب (البزدوي  يقول

 )  190أصــول الــدين   )(المالعــ الخــروج إثــارة الفــتن و الفســاد فــي    
ما يترتب على ذلك من  وتحريم الخروج عليهقال العلماء وسبب عدم انعزاله،  (النووي  يقول

شـرح  ( ) نها في بقائهأكثر م الفتن وإراقة الدماء ، وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله
  )31[ 229\12مســــــــــــلم  صــــــــــــحيح



ويسـتدل بادلـه    الثوره على الحاكم الظالم او الفاسق ،يرى جواز  ) :الجواز(المذهب الثانى 
 الْمنْكَرِ يدعون ِإلَى الْخَيرِ ويْأمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ ولْتَكُن منْكُم ُأمةٌ ( تعالىقوله  منها

 ونحفْلالْم مه ُأولَِٰئكما من نبي بعثه (ومنها قوله صلى اهللا عليه وسلم   .﴾١٠٤: عمران ﴿آل)و
يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثـم إنهـا    اهللا قبلي إال كان له من أمته حواريون ، وأصحاب

م بيده فهو ويفعلون ماال يؤمرون ، فمن جاهده تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون ماال يفعلون ،
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من  مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ،

وهذا يدل على جهـاد   (: رجب معلق على هذا الحديث  قال ابن]. 39[ )اإليمان حبة خردل 
ــد  ــراء باليـــــــــــــ   .[40[ )األمـــــــــــــ

لـه المهـاجرون   قال في مجلس وحو رضى اهللا عنه انه عمر بن الخطاب عن روى منها ماو
فسكتوا فقال ذلك مـرتين ،  ) أرأيتم لو ترخصت في بعض األمور ما كنتم فاعلين  (واألنصار

كان   " ومنه الحديث   : القدح  (  )لو فعلت ذلك قومناك تقويم القدح  ( أو ثالثا ، فقال بشر بن سعد
،  ) ب  ) 4/20 ( النهاية   . أي مثل السهم أو سطر الكتابة  " يسوي الصفوف حتى يدعها مثل القدح 

 2العقد الفريد .  687/  5كنز العمال لعالء الدين بن الهندي  ( )أنتم إذن أنتم إذن ( فقال عمر
  ) 416/  2(  2181فــــيض القــــدير شــــرح الجــــامع الصــــغير  100/

مشـهوراً فـي قتـال    ) اإلمام أبي حنيفة أي( وكان مذهبه رحمه اهللا  يقول اإلمام الجصاص 
  ). 61أحكام القرآن للجصاص  ()مة الجورالظلمة وأئ

إنما يقاتل مع اإلمام العدل ، سواء كان األول ،  (المالكية  أقوال علماءمن  و ذكر ابن العربي 
لم يكونا عدلين ، فأمسك عنهما إال أن تراد بنفسك ، أو مالك ، أو ظلم  أو الخارج عليه ، فإن

ــادفع  ــلمين فـــ ــك  المســـ ــرآن  ()ذلـــ ــام القـــ   )أحكـــ
 

من دعا منهم إلى  (يعلى في ذيل طبقات الحنابلة عن اإلمام أحمد في رواية  ذكر أبن أبيوقد 
  .)طبقـات الحنابلـة   )(تجيبوه وال كرامــة ، وإن قدرتم على خلعـه فـافعلوا    بدعة فال

 علماء الحنابلة الذين ذهبوا إلى القول بخلع الجائر ، ابن رزين ، وابن عقيـل ، وابـن   ومن
  .)311 \ 10ف للمرداوي اإلنصا(الجوزي 

 وهذا قول علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه وكل من معـه مـن   (ابن حزم  اإلمام ويقول
من  الصحابة، وقول أم المؤمنين عائشة رضي اهللا عنها، وطلحة، والزبير، وكل من كان معهم

 الفقهاء كأبي حنيفة، والحسن بـن حـي، وشـريك،    وهو الذي تدل عليه أقوال .... الصحابة
كل من ذكرنا من قديم وحديث، إما ناطق بذلك في  فإن. ومالك، والشافعي، وداود، وأصحابهم
  .)إنكار ما رأوه منكراً فتواه وإما فاعل لذلك بسل سيفه في

الحكم بالمنع او االيجاب فى المذهبين مبنى على قاعده سد الذرائع وفتحها  ومن الواضح ان 
ب وC*�ح ؛ #sن ا�+ر��� ه� ا1�� أ̈ن ا�+ر���  (ا�!�ا#�  �!%ل(Cو  �DC�7 وE�# AF� ، ه�ّ� AF� �	آ

       oqEوا� �q�	F�� ��q�؛ آ�� �q*Oوا AqOا�%ا ���q�%# ���E�ح  ( )ا�%���� ، #D	� أ̈ن و���� ا�	�Eم I<
فالمذهب االول كما ذكرنا قال بالمنع سدا للذرائع ، اى ترجيحا  ، ) 449ص ،&)/R�I ا���IZل  

الحاكم الظالم على المصلحه المتحققه من خلعه، وقـال المـذهب   للمفسده المترتبه على خلع 
الثانى بااليجاب فتحا للذرائع ، اى ترجيحا للمصلحه المتحققه من خلع الحاكم الظـالم علـى   

وبناء على ماسبق فان الحكم بمنع او ايجاب الثـوره علـى   . المفسده التى قد تلزم  من خلعه
ن مصدره قاعده سـد الـذرائع وفتحهـا، وهـى احـد      الحاكم الظالم اوالفاسق هو اجتهاد ال

فيها، والتـى    والتى اليباح الخالف مصادرالشريعه التبعيه ، و ليس اصل من اصول الدين،
ويمكن الجمع بين المذهبين بالقول بان الحكم بـالمنع او   .مصدرها مصادر الشريعه االصليه



خلع الحاكم الظالم ، او المنفعه التى  نااليجاب انما يكون طبقا لرجحان المفسده التى قد تلزم م
قد تتحقق من ذلك، وبالتالى الحكم بالمنع على درجاته من كراه او تحريم حسب درجه المفسده 
التى قد تلزم من ذلك، والحكم بااليجاب على درجاته من اياحه واستحباب ووجـوب حسـب   
 . المصـــــلحه التـــــى قـــــد تتحقـــــق مـــــن ذلـــــك     

،  الخروج على السلطان الجائر بوجوب قال الخوارج   :االخرى الفرق التغيير وانماطه عند 
يرجحون  كفه الثـوره علـى كـل     وهم يرون ان الثوره هى النمط الوحيد للتغيير، وبالتالى

  .المحاذير،و يرفضون االصالح كنمط للتغيير،

مام اما المعتزله فقالوا بالخروج على السلطان الجائر  انما يكون بشرطى التمكن ووجود اال 
  . الثائر

اما المرجئه فقالوا بتحريم الخروج على الحاكم الكافر والظالم والجائر، ويترتب على مذهبهم 
عقاب ) تؤخر(ألن هذه الفرقة ترجي  ) االصالح والثوره(انكارالتغيير بانماطه المختلفه 

أي أن ) طاعةال يضر مع اإليمان ذنب كما ال ينفع مع الكفر  (وتقول  .العصاة إلى يوم القيامة
المؤمن يظل مؤمناً مهما ارتكب من المعاصي كما يظل الكافر كافراً مهما  قام بأعمال 

إن اإليمان اعتقاد، وان من أعلن الكفر بلسانه وعبد األوثان أو لزم اليهودية (وقالوا  ،صالحة
لك فهو والنصرانية في دار اإلسالم وعبد الصليب وأعلن التثليث في دار اإلسالم ومات على ذ

  ).مؤمن كامل اإليمان عند اهللا عز وجل ومن أهل الجنة
صـاله  او  الخروج على السلطان الجائر ، او  بعدم جواز االمامه، اما الشيعه االماميه فقالوا

فـي المجـال   ( إال بعد ظهور المهدي،هذا الموقف السلبي حاول الخومينى تعديله ...الجماعة
الخـومينى، الحكومـة االسـالميه، ترجمـه حسـن      (يـه  بقوله بنظريه والية الفق) السياسي

والتي تلقى معارضه حتى من داخل المذهب الشيعي باعتبارها دخيلة ،  )1975حنفي،القاهرة،
  .عليه

  
  

)4ا<!\�?��J? ا ا>����4 ا<���� وا�	���   
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 r*C�C ��DI��DI�� آ���� EC!�& ا��!م ا�E@�ري  اى) E@�ر��ا�(	DI�� ��� ا0��89 وا�	���8 
�%ا�� ��  و#� ا�	�F	��ت ا�	��	�؟  �W�W 0ه)�ك�DI	ه+  ا�.  

م ا��q@Eري ��	�F	��qت ا�	�q�	�      ):ا
M	���(ا
	 �ل ا
�*�2 : ا
��NO اPولq!ا�� &�!EC G�1 م%!�
 �Z�	ا� Gن ����%دة إ�%D� ،�\ت � �1 وا����	�F	0     ا�q!�هq%  ا�	���8ة، و�	)qV%ر 1��q أq8%ل ا�

  .%�%ف 1) أ8%ل ا��� و#�و01�%�� �!%م 1�G ا�
 .)ا
�ر�DOت  ��Dx  WD�� �Dح ا
�# (  اْ�َ!�َ�ِ Lِeِ�� F̈�ٍُ� َ�ْ+ُآُ�َه� َ�ُ*%ُل َ�ْ%ِل ��89'�ح ا�G1�I ا�̈�ْ!ِ��ِ و

   qqq��!ان ا���qqq!ذم ا� qqqو� )  �qqq�"� 1��0qqq       واذا ���qqq7� Lqqq اqqq�*C%ا qqqOو �qqq� Tqqq*�" Lqqq� ا%��qqq� 
ا"qqq\ل ا
  :آ	� "G7 1)0 اe9	0  .)21:�!	�ن()ا��ء"�
��(ا�% �)��0ا9��م  �!%ل G�1 ام�� G��D� G��#�")� ��I "!%ل ا�!%ل ا��%م ، �� ���ف د���G ان �

1)0 6ا TO�"( و� � !� ا�ok$ وا
�	[�ء ،ا
 � اo�lS WS، 145ص (.  
        (ا�G�#�I ا9��م و�!%لqل ا�%q!� �71q� 0 انq� LqE� �q� ل%qا��*�ن �0 �)0 ا��� �� ( )   ،��D	
اD! ا

��!، جO��
  .) 361، ص 2ا�_م ا
 ا9��م ا !%ل�وq	�   Lq*(� �q�)      رى%qfو9 ا� G�#�qIو9 ا� �qD���وا q�!C 9و G"وq�!C 9،    �q�وqN+وا 

��!،ج( )��M اN+واO��
  .)302، ص2ا! ا
	�� ا�_م ا
 ا�)*G اNY�9+ �%�0 و���ك ��3 �9 (�� ا"3 ���; ا9��م %ل!و� ��( ) ،� 
! � � ا

  .)112ا
5K�0،ص



���Q
�!%م 1�G أن EC!�& ا��!م ا�E@�ري  ��	�F	��ت  ):ا
��M�3(ا
�*�2  ا
	 �ل: ا
��NO ا
�)V%ر 1�� .  وC*)� ��� ا�	�F	��ت ا������، ر ا�	��	� � 9	�D أن ��� إ�f�O�� 9ث ا�F+و �#

و� 9 ��� (أ8%ل ا��!0 �!%م 1�C G*)� ��� �@�رة أ�Nى X��(C أ8%ل ا��� و#�و01 
X��(%�� �7+ا ا��	ب ه+ا ا��E8�7). أFه+  ا� ���%�� �!%م 1�G ا��#X ا�	'�&  %7# . ��و

������7O أ�Nى �!%م 1�G ا�!*%ل ا�	'�& ���7��ت ا�	�F	��ت ا� .  
"
�Q
�!%م 1�G أن EC!�& ا��!م ا�E@�ري ��� �������ب ��  ):ا
�0M��(ا
��NO ا
�	�ي : ا
��NO ا

�%اء آ�": �� إ�اع  ، X��(� 9 أ8%ل ا���م ا��� C	Lf ا�LD�7 ا�E@�ري ��	�F	��ت ا�	��	�
  .أو إ��7��ت ا�	�F	��ت ا�	���8ة ا�N4ى ، ا�	��	��

�0 و� �Fا�� Iا�1د  ا�  Gq0 ا9و�C��� Gء ا�G)   اq�FC ب%qfد ا�qO :  اq�O  ��q8 .   ءGqIد ا�qFCو
داFC :ل%!C ،ا�O �8ر :   F�qد  وا�qOب و%fأى ا�  Oد وأF�#  دO :    اq�O 0q�*� أو ، ��q8
دF�# .&�aوا� G�*ا� X�!" �Fب (. وا���
 )2/454، ا
}#�ح 
�0�ه�ى 3/111
��ن ا

#  G1�Iا89'�ح ا� G# �Fا�� �� ا�!�  ���ود(7% ا�7�Oد #G #�وع ا��� ا�	�E� ( 0�%8��
د ��q7 د�)�q7     " )ص(ا��f��0  ��ل qF� �q� �(q� �e�� Lرأس آ G�1 ����D!  (" إن ا
 �*�M �7+  ا4

        �DOح ر �Do��
�Dب  �DK�uDآ� �DO WDSن ا ،��_�
وا
#�Dآ� WDS ا
���MDرك     3740أW داود، آ�Mب ا
4/522(   

 �qqEا� Gqq# qq�Fء ا���qq	�ف ا���qq1M)    م�qqDأ� �qq� 3qq	'"وا ،��qqا� ���qq�� �qq�رس qq"ا �qq���qq��sء 
     �qq(R�*ه�ة وا��qqVم ا�%qq�ا�� �qq� Gqq�Nو ،�(qq�ا� �qq� Aqqذه �qq� -R�DDS1 /10 ا
	�DD��  )(ا�����qqI و

2/282.(.  
 ��د ��"0 F	�1#%ا ا� �	آ) &e�!Eت، و�%ة ا��)*�ط ا��	DE	ا� G�7ت إ���I�	رد ا� �D(� 0�

� �د R�S1/10 ا
	��� ( )<�را0C ود0C99وا���e& وا�)���Vت �� "Q%ص ا�����ن وإ�
، ��ن ا
11/389،391 .( ����وع ا�� �FC %ه M�Eا� G# ا�%ارد �Fص (و ا��%Q(ره� ا�Q� Gا��

0�9ا ��8%�0) ا�V)�0 ا�%رود وا��!�)0�9ره� ا�)Q%ص ا��!�)�0 ا�%رود ا�!'��0 ا�Q� Gا�� . (
 G# +آ%ر	ا� �Fه+ا ان ا�� G�1 ACو��� ���1 &*'(� 9 M�G ا�%�%ف 1) أ8%ل ا�Eا�

  ). ا�����A(، و9 ر#X أ8%ل ا��� و#�و01 )ا��!��(و#�و01
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

 5R5,�9/<(م ا��B �Z-9 و�(ا�O�ا� 
A/ا�  
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 0�� �F0 ا9     ا��C��q� Gqء ا�GqIد  ا��q1ا  Gqا   (و�q�FC ب%qfد ا�qO :  اq�O  ��q8 .   ءGqIد ا�qFCو
داFC :ل%!C ،ا�O �8ر :   F�qد  وا�qOب و%fأى ا�  Oد وأF�#  دO :    اq�O 0q�*� أو ، ��q8
دF�# .&�aوا� G�*ا� X�!" �Fب (. )وا���
 )2/454، ا
}#�ح 
�0�ه�ى 3/111
��ن ا

  �qq# Gqq# د�qq7�Oا %qq7#  G1�qqIح ا��'qq89ا Gqq# qq�Fا�� �qq��� ا�	����qq  اqqوع ا� ، qq�!�ود(qqE� (
 0qq���f0 ا��%qq8��،  ل�qq�)ص( "   �qq7� دqqF� �qq� �(qq� �qqe�� Lqqرأس آ Gqq�1 �qq�إن ا
 �*�qq7� Mqq+  ا4

�ب  �K�uآ� �O WSن ا
���Do ح ر�DO   (" د�)�7 ،��_�
وا
#�Dآ� WDS    ��3740! أW داود، آ�Mب ا
   )4/522ا
���Mرك 

 M�qqEا� Gqq# qq�Fء ا���qq	�ف ا���qq1) �qq���qq أ��qqDم   ��qq��sء  3qq	'"وا ،��qqا� ���qq�� �qq�رس qq"ا
     �qq(R�*ه�ة وا��qqVم ا�%qq�ا�� �qq� Gqq�Nو ،�(qq�ا� �qq� Aqqذه �qq� -R�DDS1 /10 ا
	�DD��  )(ا�����qqI و

2/282.(.  
 ��د ��"0 F	�1#%ا ا� �	آ) &e�!Eت، و�%ة ا��)*�ط ا��	DE	ا� G�7ت إ���I�	رد ا� �D(� 0�

� �د R�S1/10 ا
	��� ( )0Cوا���e& وا�)���Vت �� "Q%ص ا�����ن وإ<�را0C ود99�
، ��ن ا
11/389،391 .(   

#����وع ا�� �FC %ه M�Eا� G# ا�%ارد �F���) 0 ا�%رود�(Vص ا�%Q(ره� ا�Q� Gا��
0�9ا ��8%�0) وا��!�)0�9ره� ا�)Q%ص ا��!�)�0 ا�%رود ا�!'��0 ا�Q� Gا�� . (  

� 9 M�Eا� G# +آ%ر	ا� �Fه+ا ان ا�� G�1 ACو��� ��)'*& 1�G ا�%�%ف 1) أ8%ل ا�
  ). ا�����A(، و9 ر#X أ8%ل ا��� و#�و01 )ا��!��(و#�و01

2� *M
�! ا
��t وا ���0M
 ��	�ن :ا�F��و�:  

�0��F #�وع ا��� ا�)0��V، وه% ا�7�O9د اى وTZ ا�E�%ل ا�)� 0��V�	�IآL ا���t� ��O:  Gى 
ا ���!�!� ،�"�D����� ز��"� و T�7 وا���'� r	" دEC Gوا�� ،G�%ره� ا�Q� G!0 ا���'	ا�%ا1

   .ا���D ا��زم �%TZ ه+  ا�E�%ل 

7 ا�	'�& ، وا���رق ��)7	� ه% #�رق #G ا�I	%ل ��� �F	وا� 7 ا�	!��F	ء ��� ا��	�ا�� \�� و�
د F	& ه%ا��'	ا� 7�F	ع، وا��# �� �fاو اآ ���� #�وع ا�  #G #�ع وا��Fا�� .  

W��� ��O:  ا ���!%ا1�!� L	���� Tا�%ا� G# 0!���ل ا�%�Eا� +��(C %0، وه��	ا�� ���0��F #�وع ا�
د ا��%ب ا��	L ا��زم ��)��+ ه+  ا�E�%لEC Gوا�� G�%ره� ا�Q� G!0 ا���'	ا� .  

 &��� LEا� TZ0 ، 9ن و��*���� �Fه% ا�� G"�fا� ��ا�! �	0��89 ��)�� �Fا9ول ه% ا�� ��وا�!
C G�1 +����ء  �!%ل. )aا� �Iآ �# ��fا�� آ ª��E�7 أ"0 (  1/283ا����و� ادG1 آL �%ٍم #� إ

M�Eاد �7+ا ا��	ه�  ، ا��V–وا�  ��أ1 
��  –وا �(8 Lوآ ��e�R Lآ ��أ"0 ��� �	�َ� ا���ِ� 
����� : أ8)�ف ا���	�ء � �� , ��WE�إ�G ��6 ذ�; �� , و"�Eة و و��%��� , و#!�7ء , و

  )�ف ا84)
���0M
��د k�0Kت ا% :�F9ت ا���F�د �C ���  :و� ��ر 1دا �� ا���	�ء ا�	�!



��� �)� وا� #!r(  13/295ا�ª#�E ا�� ��F #� ا���B  �!%ل Lن #� رأس آ%D� \م أن�9 �،  L�
 0ٌF���� وه% e�'ذآ� #� ا� �	0 آ�# ��ه� D� , 9%ن ا4�FC Gج إ���E	ت ا���Qا� T	�Oن اs#

QE(� ��aأ"%اع ا� ��إ9 أن , و9 ��\م أن O	��QN Tل ا���a آ�jٍa> �# �7 وا�ٍ , � #� "%ٍع 
 T�	F� 0#�QC�� Gا4و� �e�	رأس ا� G�1 ��4�� �e�!0 آ�ن ا�"s# \�\ا��ُ�G1 ذ�; #� 1	� �� 1*

 �7�# 0�!Cو ، ��aت ا���8....(  
رأس ا�	��e رOً� وا�ًا وإ"	� � �D%ن 9 ��ــــ\م أن �D%ن ا�	*�%ث 1�G ( ا�� ا��W4 و�!%ل   

 �V��)0 ؛ #sن � �fن أآ%D� 1 T!C�G ا�%ا� وا�F	T ، وآ+�; 9 ��\م �)0 أن ) َ�ْ�(وا�ًا و�
���ه�  -آ	� ذهA إ��X�� 0 ا���	�ء  -ا��!�7َء D� : �8�N%ن أراد ���	*�ـــ%ث � ��#sّن ا"���ع ا4

Lf� ��fب ا�: أ�@ً� آ�E8وأ ، ���M ، وا�!�اء وا�%�1ظ ، وأ�E8ب ا�'*!�ت �� أو�� ا4E
�ª ��"%ن � ���ª ا�� �# L84؛ إذ ا �Npــــ0 ا� Tــــ�ا�\ه�د ؛ #ـsن آـL �ـ%ٍم �)��%ن ��� 9 �ـ)ـ
�� إ���� �%ا"�� ا��Iع، وه+ا  �D	��ُء ، و��ا������، و�M ا��ل وا��)��8 ا�+ي �EC 0!� ا�

 ���ـ�ـ%ن �@*r ا��4د�M ا��� ه� أد�� ا��Iع ، وآ+�; أ�E8ب . و���� أو�� ا4(� M�ا�Eـ
�ª ا�!�اءات وr*Z ا��وا�ــ�ت ، وا�\ه�د �)��%ن ���	%اª1 وا�1 ME�G �\وم E� ن%��وا�!ّ�اء �)

 ��"�T �0 ا�Np . ا��!%ى وا�\ه #� ا�(� �� ���� Tــ�(� �LD# ... M وا�Eا� Lو�nC L	EC ذاs#
وث 1�G ه+ا ا�%0O آ�ن أو�G ، و� Gن ذ�; إ<�رة إ�%D� ر أنO4وا ��، #��4 �	ا��7 �� أ��

دون ��)�س د�)�7 F� ، �(� �e�� Lرأس آ G�1 7%ر��I	ا4آ��� ا� ��  .).. O	�1ـــٍ� 
 ا��\�\( #� #�X ا�!��ورد و*1 �� �	1 Gا4و� ��	ن #� ا��D# .��#�Iا� ��"�fوا� . �f��fوا�

B��> ��آ� أو ا�*���"�وا��ا��� ا. ا4<��ي أو ا%��Qا��)� أو ا������ ��F ا���م . �9�aوا�
�� وا�. وا���د�� ا���م ا��ازي أوا�)%وي. ا��\ا�� �fد أآF	ن ا�%D� !# T	Fا� �� T"��. و9 

�e��(ا� ��WE	ا� ���� أو�� ا4�� ا�	!�ر، و �f��fا� ��. و#� ا��ا��� �� أو�� ا4�� ا�!�در. #
%a�7ء وا�!���و�� ا�(Eا� ��  . )وهD+ا �!�ل #� �!�� ا�!�ون ارز

  
   ا��^(R> وا�:^�ا�^�Zع ا���م -3@ �^5 
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، والتى تكـاد  األخطاء المنسوبة الى القطاع العام هناك الكثير من  :موقفين من القطاع العام 
ن القطاع العام ، بناءا على هذا نرى انـه  ال  رغم تباين مواقفهم م مسلمة من الجميع  تكون

، غير انه يجب ) موقف القبول المطلق( مجال للحديث عن تحريم او تجريم نقد القطاع العام 
الشكل , تقرير ان هناك شكلين من اشكال النقد  ، يكمن خلفهما موقفين من القطاع العام  نفسه

يكشـف أوجـه   ويمه ، اى بهدف بناءه ، فهـو  االول من النقد يقوم على نقد القطاع العام لتق
قصوره عن أداء دوره القائد ويستهدف تنشيط قيادته للنشاط االقتصـادى ، وتنميـة كفاءتـه    

، فهو نقد ينطلق من موقف االبقاء على القطاع العام والدفاع عنه  ، وهو يعبر عن  اإلنتاجية
والشـكل  . ورد ورفض الخطـا الموقف النقدى الحقيقى الن جوهره هو اخذ  وقبول الصواب 

أو حصر دوره  ،تصفيتهاى بهدف هدمه و  ،الثانى من النقد يقوم على نقد القطاع العام لنقضه 
، فهو نقد ينطلق من موقف الغاء القطاع العام ، هو فى جوهره لـيس   فى النشاط االقتصادى

 .موقف نقدى حقيقى بل هو تعبير عن موقف الرفض المطلق
ان موقف الغاء القطاع العام رغم ان منطلقه االيديولوجى هو  : ع العامالغاء القطا موقف 

منطلق ليبرالى راسمالى اال انه يتناقض مع واقع المجتمعات الغربيه الليبرليه الراسماليه ذاتها 
 هملكيبجانب الملكية عامة   توجدرأسمالى  اقتصادى نظامحيث انه يجب تقرير انه فى كل . 
متنافسان ويخضعان فى حركتهما االقتصادية لقانون فى ظل هذا النظام ا مولكنه،  فرديةال

 نشاط الأوجه  ، وتتمثل هذه الملكيه العامه فى بعض المنافسة الحرة بقصد الحصول على ربح
حيوية غير مربحة ، كالطرق والموانى واإلنارة والمدارس والجامعات االقتصادى ال

 . الخ … ئق العامة والثروات الكامنة فى بطن األرض والمستشفيات والنوادى الرياضية والحدا



فى كثير من  كما تتمثل فى امتالك الدوله ،تثير إهتمام الرأسماليين ويتركونها للدولة  والتى ال
 النظام و.   مشروعات اقتصادية تديرها بقصد الحصول على ربحلالدول الرأسمالية 

قائم على عدم تدخل الدولة هو اساسا    كمنهج المستند إلى الليبرالية الرأسمالي االقتصادي 
ه ،إذ قبل أن ينتهى القرن اْْواقع المجتمعات االوربيه ذاته خط توهو ما اثب كممثل للمجتمع ،

التاسع عشر حتى كانت ضرورة تدخل الدولة مسلمه في كل المجتمعات االوربيه، وان اختلفت 
ولية المتمثلة في انهيار الكتلة الشرقية وظهور إال انه بعد المتغيرات الد.  في مدى هذا التدخل

، وظهرت الدعوات التي تشكك في ضرورة تدخل الدولة  تجددتنظام عالمي أحادى القطب 
وهذه الدعوات شكلت األساس االيدولوجى لالزمه االراء الداعيه الى الغاء القطاع العام ،  

يه مره اخرى  الدعوات الى تدخل العالميه ، وهنا تجددت فى المجتمعات الغرباالقتصادية 
  . الدوله

اما موقف الدفاع عـن القطـاع العـام فلـيس بالضـروره       :موقف الدفاع عن القطاع العام
لـق  طقطاع العام من منلفقد يكون الدفاع عن ا ، يسارىااليديولوجى ال منطلق مقصورعلى ال

ـ  -  يتمثل كما قد يكون من منطلق اسالمى ،وطنى فـى تقريـر     -دى على المستوى العقائ
وانفقـوا  (بهاستخلف الجماعة في االنتفاع  للمال، وانهالمالك األصلي االسالم ان اهللا تعالى هو
حق االنتفاع بمصادر الثروة الرئيسية قـال  بالتالى  للجماعة  وان ).مما جعلكم مستخلفين فيه

 .)روه احمد وأبو داود( )الناس شركاء في ثالثة الماء و الكالء والنار() لى اهللا عليه وسلم ص(
يكون بان تتولى الدولة إدارة إنتاج هذه المصادر باعتبارها وكيل للجماعة ونائب عنها وهو ما 

ذهب بشاطئ العراق ألخذ ) عنزا ( لو أن عناقا (عن عمر بن الخطاب  وتطبيقا لذلك ما ورد
ـ (الماوردي وماورد عن   .)بها عمر يوم القيامة ن أمـور سـبعة   والذي يلزم سلطان األمة م

عمارة البلدان باعتماد مصالحها ، أو باعث نفس أو مال ،حفظ دين األمة من عدو للدين: أشياء
، معاملة المظالم واألحكام بالتسوية بين أهلها واعتماد الشدة في غير تحريف في أخذه وعطائه

  ).39ا
��ردي، أدب ا
���� وا
��!، ص  ...)(فصلها
األرض المحمية من (فى بيت مال المسلمين والحمى - ملى  على المستوى الع - كما يتمثل 

حمى ) ص(فمن المتفق عليه أن الرسول ) االنتفاع الفردي لتكون النتفاع المسلمين جميعا
أبو عبيدة، إالموال، )( رواه احمد(أرض بالمدينة يقال لها النقيع لترعى فيها خيل المسلمين 

،وحمى  )206، أبو يعلي ، األحكام ، 164 ، الماوردي ، إالحكام السلطانية ، ص298ص 
 .)299، إالموال، ص ةأبو عبيد(عمر أيضا أرضا بالربدة وجعلها مرعى لجميع المسلمين

يعانى القطاع العام فى كل النظم االقتصاديه   :القطاعين العام والخاص المنافسة بين مشكله 
تصفية وابط فان هذا يعنى ت المنافسه بينهم بدون ضولو ترك،  من منافسة القطاع الخاص

الن المنافسة مضاربة ، والقطاع العام بحكم طبيعته االقتصادية ال يستطيع أن  ، القطاع العام
وتدور أغلب مضاربات القطاع .  بينما المضاربة هى قانون القطاع الخاص  ، يضارب

نتجة فيه عن أن يجرد القطاع الخاص القطاع العام من أكفأ العناصر المبالخاص على األجور 
إغراء العاملين فى القطاع العام باالستفادة من او ب ،طريق تشغيلهم فى مقابل أجور مرتفعة 

استقرار األجور فى القطاع العام وارتفاعها فى القطاع الخاص بأن تكون لهم عالقة عمل 
الى  منسوبةال السالبهالظواهر  هو مصدر كثير من ، وهذا االزدواجبالقطاعين فى الوقت ذاته

   .القطاع العام 
كما يرى  انصار موقف الغاء القطاع تصفية القطاع العام فى   هذه المشكله حل و ال يكمن 

ولكن يكمن فى وضع  ضوابط للمنافسه بين القطاعين العام والخاص ، ومن هذه ، العام 

                                                 
  

  



 دهالضوابط  دعم القطاع العام ، وتفعيل الرقابه فيه ،وان يكون لكل قطاع مجاالت محد
أن تنتقل قوة العمل أو غير الممكن  من بحيث يصبح  و بالتالى.مقصورة عليه وحده 

من القطاع العام الى القطاع الخاص أو  ...االستثمارات أو األدوات أو البضائع أو الخدمات
  . العكس 

كل توافر المقدره على توظيف عدم هو التخلف االقتصادى  :مشكالت التخلف االقتصادى 
 ،ذات المهمة الموكولة الى القطاع العام ذا التوظيف هووه، المادية والبشرية المتاحةالموارد 

الى هذا التخلف االقصادى  السلبيات المنسوبة الى القطاع العام ترجع  وهنا نجد ان كثير من 
،وبالتالى ال يمكن القضاء عليها اال بالعمل المشترك والتدريجى على القضاء على التخلف 

القطاع العام ماليا وفنيا وبشريا  دعم و ، ى بالقضاء على اسبابه الذاتيه والموضوعيهاالقتصاد
  .الموكولة إليه  المهمهأى تنمية إمكانياته الى الحد الذى يتكافأ مع ،
 معينه تتبعوحدات اقتصادية  انصار موقف الغاء القطاع العاميختار : عدم الربحيهمشكله  

النه وهو تقييم خاطئ   ،ويقترحون بيعها أو تصفيتها ،  خاسره هاويقولون أن ،القطاع العام 
كل وحدة إقتصادية من وحدات القطاع العام على حدة تبعا لما اذا كانت  يقوم على اساس تقيم

تقيم كل وحدة على أساس أدائها أو عدم أدائها  بينما الصواب هورابحة أو خاسرة رأسماليا ، 
   .زء كل هو القطاع العام كج للدور االقتصادى المحدد لها

أن حجم العمالة فى القطاع العام كما يرى انصار موقف الغاء القطاع العام  :مشكله العماله
لقوة العمل بفصل " الكلى " وحل هذه المشكلة ال يكون بالتبديد ، أكثر مما يلزم اقتصاديا 

مؤسسات الصناعية إنما يكون الحل بالتوسع فى القطاع العام ، بمزيد من ال ، العاملين
ولن يكون هذا . والتجارية والزراعية لتظل فرص العمل دائما أكثر من قوة العمل المتاحة 

  .من النشاط االقتصادى جديده  ممكنا إال بدعم القطاع العام وتنشيطه وامتداده الى مجاالت 
 73��� ?!��� ا����اء( =/��3 ا!\���: ا� $  
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والمقصود بانها قـراءه  هذه الدراسه هى قراءه نقديه اسالميه للتفسير السياسى للدين ، : تمهيد
نقديه انها تتجاوز كل من موقفى الرفض المطلق والقبول المطلق للتفسير السياسى للدين  الى 

اب فيه ، ورد ورفض ما هو خطـاْ فيـه ،   موقف نقدى اى قائم على اخذ وقبول ما هو صو
ان هذا النقد يستند الى  النصوص يقينيـه الـورود   : والمقصود بان هذه القراءه اسالميه اوال

، كما يسـتند الـى مـذاهب السـلف      -على مستوى االصول-قطعيه الدالله كمسلمات اولى
و ثانيـا ان    ._ ع على مستوى الفرو-واحتهادات اهل السنه كنقطه بدايه الى اجتهاد سياسى

هذه القراءه ترفض النقد الموجه الى التفسير السياسى للدين من جانـب تيـارات التغريـب    
وابرزها الليبراليه التى تستند فى نقدها للتفسير السياسى للدين الى العلمانيه القائمه على  فصل 

�%��q �  وهو فى الحقيقه ليس موقفا نقـديا . عن الدوله-السياسه–الدين  Lq� ،    X#�qا� Gq�1 م%q!
  .ا�	'�&
�� وا�����0q،      :تعريف qا� ��q� 0q0 ا������*R����C G# ���� Aه+��� ه% �� G����ا� ����وا��

  Gqت ا��*W9وا و�!%م 1��C Gآ� واW*�ت ا����0  ��� ا��� وا�����0 ، و�C 0(D'�ف #G ه+ا ا���آ�
    �q*C0 ارq��19 rq�N و &��q'C 0��1 �	7(�� 0ا���� :��O 0Oدر     ��q� وى�q� G��q����و،  qط  و و�

    0q����� ا��� �Lq�F� ��q ا� 0Oدر G�10 ا����ا� L�F�# ف�'�� ا��� وا�����G# 0 ا�ر0O، و�
��    –هG ا�و�0 qا� Gq0 ه��q�%'0 وا���ا� .     Lq89ا %qه ��qا� �q	(��-     ع اى ان�q�وا�����0q هGq ا�

       0q���� 9 �qD0 و�q�	D�#  qF� ء\qF�� LqD0 ا�q��f	� 0������ ��      ا�qا���آ� Gq# ف�q'ا ا��+qه TqO��، و
�0f وا�	���q8  آ�qد   Eر ا�%Qا�� G# 0	��	ت ا���	�F	ا� G# �7� �	"ا A+ه	ت ان ه+ا ا��*W9وا

 G�1 L�#باستنادها الى العلمانيه  نفت والغت اى عالقه للدين بالسياسه الليبراليه والتى.  



ياسى للتعبير عـن هـذا   وقد استخدم البعض مصطلح االسالم الس:مصطلح االسالم السياسى
هناك الكثير مـن االشـكاليات المتعلقـه     -وكما اشار الكثبير من الباحثين  -المذهب، لكن 

بالمصطلح ، فالمصطلح يوحى بانه ليس ثمه اسالم واحد ، وان هناك اسالم سياسـى واخـر   
لـذا نفضـل اسـتخدام    ). السياسى(الى الفرع) االسالم(غير سياسى، فضالعن  نسبه االصل

طلح التفسير السياسى للدين وليس مصطلح االسالم السياسى، مع مالحظه ان المصـطلح  مص
االخير يصدق فى وصف احد االخطاء التى وقع فيها التفسير السياسى للدين وهو نسبه االصل 

  .وليس العكس اى نسبه الفرع الى االصل) السياسه(الى الفرع)االسالم(
 وا�q*Wت     آ	� ذآ� :العالقه بين الدين والدوله qآ��C Gq�1 م%q!� ���� G����ا�����"� ���!� #�ن ا��

           0qا���� :q��O 0qOدر Gqت ا��q*W9وا qا ا���آ�+qه Gq# ف�q'C 0q(D0 ، و�����وا� ��ا����0  ��� ا�
   rq�N و &��q'C 0��1 �	7(��،   مـذهب   ونجد جذوره فى اطار الفكر السياسى االسـالمى فـى

ينفرد دون الجماعـة باالسـتخالف عـن اهللا فـي      ن الحاكمالقائم على ا االستخالف الخاص
وقال به الشيعة فـي حـق    ،وهو مذهب قال به بعض الخلفاء األمويين والعباسيين ،األرض

أن االسـتخالف   ،ووجه الخطاْ فى هذا المـذهب هـو  )رضى اهللا عنه(على أالئمه من أحفاد 
انتهى هذا  ) عليه وسلمصلى اهللا(وفاه الرسول بوبختم النبوة و،الخاص مقصور على األنبياء 

، والقول بهذا المذهب يعنى المساواه بين الحـاكم والنبـى فـى    النوع من أنواع االستخالف
فهذا الحل لمشكله العالقه بين الدين والدولهوالذى يقدمه التفسير السياسى للدين يقارب  .الدرجه

يودى رفوض اسالميا النه هوم .نظريتي الحكم بالحق االلهى والعناية االلهيهالحل الذى قدمته 
إلى محدود بالزمـان والمكـان نسـبى    ) الدين(إلى  تحويل المطلق عن قيود الزمان والمكان 

أو العكس اى تحويل ما هو محدود بالزمان والمكان نسـبى فيهمـا    ،)الدولة أو السلطة(فيهما
المحـدودة   مإلى مطلق اى إضفاء قدسيه الدين و اطالقيته على البشـر واجتهـاداته  ) الدولة(

التشـريع الـذي جعلـه حقـا هللا       و هو ما رفضه اإلسالم حين ميز بـين ، بالزمان والمكان 
مرفوض من اإلسالم ألنه يرفض إسناد السلطة الدينية  ،كما انهواالجتهاد الذي جعله حقا للناس

(    الىأو الروحية إلى فرد أو فئة تنفرد بها دون الجماعة  اى الكهنوتية أو رجال الدين قال تع
من المفسرين قالوا ليس المراد من  ناألكثر و )واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اهللا 

فهـذه   ،ونـواهيهم المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم  األرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم بل
جـب  مخولـه  بمو ) التي عبر عنها القران باألمر بالمعروف والنهى عـن المنكـر  (السلطة 

االستخالف العام للجماعة﴿ كنتم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهـون عـن   
�� وا�����0q   المنكر ﴾ qت ا����0 ��� ا��*Wوا وآ	� ذآ�"� ���& #�ن ��TO ه+ا ا��'�ف #�C Gآ�

 G�1 L�# �7 آ�د� �	ا" A+ه	العلمانيـه  التـى نفـت والغـت اى عالقـه للـدين       ان ه+ا ا�
في األصل جزء من الديانة  فصل الدين عن الدولة ،وقد كانت العلمانيه تها الىبدعو.بالسياسه

 ،إلي تيار فكرى معين ظهر في مرحله معينه من مراحل التاريخ االوربـى  تالمسيحية تحول
في موقفه مـن   ىانتهى إلي أقامه نظام علمان، تحول إلي ثوره ضد تدخل الكنيسة في الحكم 

ليبرالي في موقفه من   ،في موقفه من االقتصاد راسمالى ،المجتمعفردى في موقفه من  ،الدين
 .الدولة كان محصله عوامل ثقافية ونفسيه وتاريخية وحضارية سادت أوربا نحو سبعه قرون

فان جوهر ،أضافه إلى أن هذا الحل ال يعبر عن الحل اإلسالمي للمشكلة وبناءا على هذا فانه ب
التي (اسالمى هو أن تستبدل القيم واآلداب والقواعد االسالميه الدعوة إلى العلمانية في مجتمع 

بالقيم واآلداب والقواعد الغربية لتحقيـق قـدر مـن     ،)تشكل الهيكل الحضاري لهذا المجتمع
  .)التغريب(الشعور المستقر باالنتماء إلى الحضارة الغربية 

قوم على أن عالقـة الـدين   ي ه الصحيح لطبيعه العالقه بين الدين والسياسه الحل اإلسالميو 
 ال خلط (عالقة وحده فهي، )ال فصل(وتمييز ) اوتطابق ال خلط( وارتباط بالدولة عالقة وحدة

القواعد القانونية التي ال تخضع للتغير والتطـور  الن السلطة في اإلسالم  مقيده ب) او تطابق
والتي  ،بقواعد النظام العاموالتي تسمي في علم القانون  ،مكانا وزمانا وبالتالي ال يباح تجاوز



﴿ . إذا هي القواعد اآلمرة أو الناهية التي ال يباح مخالفتهـا ،تسمى باصطالح القران الحدود 
لْكت وددح ا فَالَ اللّهوهتَدن تَعمو دتَعي وددح اللّه مه لَـِئكفَُأو  ون229: البقرة( ﴾ الظَّاِلم :  (﴿ 
لْكت وددا حا فَالَ للّهوهبالن اإلسالم ميز بين )ال فصل( كما أنها عالقة تمييز)187البقرة.(﴾  تَقْر

النوع السابق من القواعد القانونية والتي اسماها تشريعا، وجعل حق وضعها هللا تعالى وحـده  
،والتي والقواعد القانونية التي تخضع للتطور والتغير زمانا ومكانا.استنادا إلي مفهوم  التوحيد 

محلها الفقه في اإلسالم ،والتي جعل سلطة وضعها للجماعة استنادا إلي مفهوم االستخالف قال 
  .تعالى ﴿ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اهللا﴾

إذا حاصرت ) "صلى اهللا عليه وسلم(حديث بريدة بن الحصيب قوله  عنثبت في صحيح مسلم 
حكم اهللا ورسوله فال تنزلهم على حكم اهللا ورسـوله فإنـك ال    حصناً سألوك أن تنزلهم على

  ".تدري أتصيب حكم اهللا فيهم أم ال ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك
لما كتب الكاتب بين يدي عمر بن الخطاب حكماً حكم به فقال هذا ما أرى اهللا أمير المؤمنين و

  .لمؤمنين عمر بن الخطابال تقل هذا، ولكن قل هذا ما أرى أمير ا: فقال" عمر
القرانـى   لحاكميهامصطلح فى بعض قطاعاته يفهم والتفسير السياسى للدين  :لحاكميةامفهوم 

وهذا المذهب قديم كان أول من .  السلطة في الفكر السياسي الحديثمصطلح  يقابل  على انه 
ث قال به الـبعض  وفي العصر الحدي، " ال حكم إال هللا " قال به الخوارج الذين رفعوا شعار 

بعض مقوالت أبو علي المودودي التي يوضح في مقولة الحاكمية هللا مافهموه من استناداً إلى 
إن محور نظرية اإلسالم والسياسية تتمثل في نزع جميع سلطات األمـر  ... (وحدة مثل قوله 

ه مـن  كذلك استندوا إلى ما فهمـو )الن ذلك أمر مختص باهللا وحدة..والتشريع من أيدي البشر
ويترتب علي هذا المذهب أن إسناد السلطة . كتابات سيد قطب الذي نقل مفاهيم المودودي فيها

  .للجماعة مناقض إلسناد الحاكمية هللا مع انه نتيجة له
وكان علي ابن أبي طالب هو أول من تعرض لهذا المذهب بالنقد فقال في معرض حديثه عن 

مة حق أريد بها باطل ، نعم انه ال حكم إال هللا ولكـن  كل" (.. ال حكم إال هللا " شعار الخوارج 
هؤالء يقولون ال إمرة إال هللا، وانه البد للناس من أمير بر أو فاجر، يعمل في إمرته المـؤمن  
ويستمتع فيها الكافر ويبلغ اهللا فيها األجل ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتؤمن به السـبل  

فعلي بن أبى طالب يقـر إسـناد   ،  )يسترح من فاجر ويؤخذ به للضعيف حتى يستريح بر و
، ولكنة ينكر فهم هذه الحاكميه بمعني السلطة التي أشار )نعم انه ال حكم إال هللا ( الحاكميه هللا 

( ، ثم يبين ضرورة السلطة ألي مجتمع)ولكن هؤالء يقولون ال إمرة إال هللا ( لها بلفظ اإلمرة 
، ثم يبين أن السلطة ممارسه للسـيادة خـالل الزمـان    )جروانه البد للناس من أمير بر أو فا

الخ واهللا تعالى ...والمكان ومن أشكال هذه الممارسة جمع الفيء ومقاتلة العدو وتأمين السبل 
  .منزه عن ذلك

الوارد في القرآن يراد به السلطة، وهـذا غيـر   ) الحكم ( كما يستند هذا المذهب إلى أن لفظ 
إذا ورد في القرآن منسوباً إلى اهللا تعالى فانه يعني السيادة التكليفيـه  صحيح إذا أن هذه اللفظ 

والتكوينية ، وإذا ورد منسوباً إلى اإلنسان فأنه يعني الفصل في الخصومات والقضاء كما  في 
قوله تعالى  ﴿و داؤود وسليمان إذا يحكمان في الحرث ﴾ وقوله تعالى ﴿وإذا حكمـتم بـين   

  ﴾الناس أن تحكموا بالعدل
خذ الكتاب بقوة  يكما يعني الحكمة النظرية كما في قوله تعالى عن يحي عليه السالم ﴿ يا يح

واتيناه الحكم صبيا﴾ وقوله تعالى عن إبراهيم عليه السالم ﴿ ربي هب لي حكمـا وألحقنـي   
بالصالحين﴾ في تفسير البيضاوي أن لفظ الحكم ورد في القران بمعني الحكمة النظرية وفصل 

  .تالخصوما
 السـياده مصـطلح   الحديث هوفي الفكر السياسي  مصطلح الحاكميه المصطلح الذي يقابل و

الحاكم هو الشارع ، و ال حكم إال هللا تعالى ال حكـم  ( ويتضح لنا هذا في قول اإلمام الغزالي 
غيرة،وأما استحقاق نفوذ الحكم فليس إال لمن له الخلق واألمر، فإنما النافذ حكم المالك علـي  



والسلطان والسـيد و  ) ص( لوكه وال مالك إال الخالق، فال حكم وال أمر إال له، أما النبي مم
األب والزوج فان أمروا أو أوجبوا لم يجب شئ بإيجابهم، بل بإيجاب اهللا تعـالى طـاعتهم ،   

فالحاكم عند الغزالي هو الذي ).فالواجب طاعة اهللا تعالى وطاعة من أوجب اهللا تعالى طاعته 
) ص(أما النبـي  ( كما انه مصدر السلطة ) الحاكم هو الشارع( وضع القانون ابتداء له حق 

والسلطان والسيد واألب والزوج فان أمروا أو أوجبوا لم يجب شئ بإيجابهم بل بإيجـاب اهللا  
  ). تعالى

لم يستخدم في الفكر السياسي اإلسالمي، فمصطلح السلطة كما في الفكر السياسي الغربي  اما
﴿ هلك عني سلطانية﴾ ﴿يا معشر اإلنس : تق من كلمة سلطان التي وردت في القرآنوان اش

و األرض فانفذوا، ال تنفذون إال بسلطان ﴾  توالجن إن استطعتم إن تنقذوا من أقطار السماوا
ومنه سمي من اسند ) األمر( والمصطلح المقابل له في الفكر السياسي اإلسالمي هو مصطلح 

وُأوِلي  الرسوَل وَأطيعواْ اللّه َأطيعواْ آمنُواْ الَّذين َأيها يا ﴿ ). أولي األمر(و) يراألم( إلية السلطة 
  :و هو المصطلح الذي استخدمه الخلفاء الراشدين والصحابة )59: النساء( ﴾  ...منكُم اَألمرِ

لهذا مضي لسبيله والبد إن محمد قد " تحدث أبو بكر عن السلطة فقال ) ص(فعند وفاة الرسول
ال يصـلح إال   األمـر إن هذا " قال عمر بن الخطاب يصف السلطة و".من قائم يقوم به األمر

وتحدث علي ابن أبي طالب عن إن موت ".بالشدة التي ال جبرية فيها وباللين الذي ال وهن فيه
  .بعده األمرأن تنازع ... قد أعقبه تنازع الناس في السلطة فقال) ص(النبي

 -ويقوم التفسيرالسياسى للدين على اسـاس ان االمامـه  : المامه بين اصول الدين وفروعها
هى اصل من اصول الدين، وهذا المذهب قال به الشيعه،  ولكنه يخالف ماذهب اليه  -السلطه

واعلم أن الكـالم فـي    (اآلمدي  اهل السنه من ان االمامه من فروع الدين ال اصوله   يقول
وال من اُألمـور الالبـديات ، بحيـث ال يسـع المكلَّـف      ُأصول الديانات ،  إلمامة ليس منا

ل فيها ؛ فإنّها قَلّما بل لَعمري إن المعرض عنها َألرجى من الواغ، اإلعراض عنها والجهل بها
  التعصب واألهواء ، وإثارة الفتن والشحناء ، والرجم بالغيـب فـي حـق األئمـة     تنفك عن 

  ء ، وهذا مـع كـون الخـائض فيهـا سـالكاً سـبيل التحقيـق ، فكيـف         والسلَف باإلزرا
  لكن لما جـرت العـادة بـذكرها فـي أواخـر كتـب       . إذا كان خارجاً عن سواء الطريق 

  المتكلمين ، واإلبانة عن تحقيقها في عامة مصنفات اُألصـوليين ، لـم نَـر مـن الصـواب      
، لسـيف  363ص : ية المرام في علم الكالم غا( )خَرق العادة بِتَرك ذكرِها في هذا الكتاب 

  ) .الــــــــــــــــــــدين اآلمــــــــــــــــــــدي
  ، وإنّمـا ذكرناهـا فـي علـم الكـالم        وهـي عنـدنا مـن الفـروع    « : اإليجي  يقولو

ــا   ــن قبلنـــــ ــياً بمـــــ ــف (» تأســـــ   ) .395ص : المواقـــــ
إعلم أن النظر في اإلمامة أيضاً ليس من المهمات ، وليس أيضاً مـن   (الغزالي ويقول االمام 

معقوالت ، بل من الفقهيات ، ثم إنّها مثار للتعصبات ، والمعرِض عن الخوض فيهـا ،  فن ال
أسلم من الخائض فيها ، وإن أصاب ، فكيف اذا أخطأ؟ ، ولكن إذ جـرى الرسـم باختتـام    
       المعتقـــدات بهـــا ، أردنـــا أن نســـلك المـــنهج المعتـــاد ؛ فـــإن  

ص : اإلقتصاد فـي اإلعتقـاد   ( )النِّفار فطام القلوب عن المنهج ، المخالف للمألوف ، شديد 
234. (   

ــولو ــازاني  يق ــق ،   (التفت ــروع َألي ــم الف ــة ، بعل ــث اإلمام ــي أن مباح ــزاع ف   ال ن
  لرجوعها إلى أن القيام باإلمامة ، ونصب اإلمـام الموصـوف بالصـفات المخصوصـة ،     

  ، ال من فروض الكفايات ، وهـي ُأمـور كليـة تتعلـق بهـا مصـالح دينيـة أو دنيويـة        
  ينتظم األمر إالّ بحصولها ، فيقصد الشارع تحصـيلها فـي الجملـة مـن غيـر أن يقصـد      

ــّل أحــد  ــن ك ــة دون    .حصــولها م ــام العملي ــك مــن األحك ــي أن ذل ــاء ف   وال خف



ــة  ــد ( )اإلعتقاديــــــ ــرح المقاصــــــ   ) .271، ص 2ج : شــــــ
  

بوجـوب   القـول  لدين علـى لالتفسير السياسى ويقوم : وجوب الخروج على السلطان الجائر
 انهم العلماء بعض،اما اهل السنه فيرى  وهو مذهب الخوارج ،الخروج على السلطان الجائر

يرون عدم جواز الخروج على السلطان الجائر ويستندون الى بعض نصوص علمـاء اهـل   
يجب خلع السلطان الجائر إن ( السنه كقول االمام الغزالى في كتابه االقتصاد في االعتقاد انه 

لكن ). تهيج قتال، وان لم يكن ذلك ممكنا إال بتحريك قتال وجبت طاعة ،وحكم بامامتةقدر بال 
ألن ذلك   -هذه النصوص ال تفيد أن اهل السنه انكروا جوار خلع الحاكم الظالم بصوره مطلقه

يدخل في النهي عن المنكر، ولكنها تفيد انهم اختلفوا في كيفية خلعة وأين ومتى ، فقالوا بعدم 
لعه باعتباره استثناء خاص بظروف زمانية ومكانية معينه سنوضحها في أمارة الغلبة، جواز خ

أنة يجب خلعة إن قدر علـي  (وهذا التفسيرلموقف اهل السنه  واضح في قول االمام الغزالي 
وهذا ). إن يستبدل عنة من هو موصوف بجميع الشروط ومن غير إثارة فتنة وال تهيج قتال 

اذا موقف اهل السنه ليس الوجوب  ..ور الحديثة بالتداول السلمي للسلطةاألمر ممكن في العص
  .بل االباحه المشروطه بضوابط معينه
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َأنزَل  ومن لَّم يحكُم بِما (استنادا الى قوله تعالى يطبقون النظام القانونى االسالمى دون تمييز 
 ونرالْكَاف مه لَـِئكفَُأو اتخذوا ضا الى الخوارج الذين يويرتد هذا المذهب ا  )44:المائدة)(اللّه

،وما عليه اهل السنه هو وجوب التمييز بين عدم الحكام والخروج عليهمهذه اآلية حجة لتكفير 
لم او فسق، وعدم االلتزام بالشرع مع انكاره فهو كفـر  االلتزام بالشرع مع االقرار به فهو ظ

{  ]. 45/المائـدة  / 5[} ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الظالمون { بدليل قوله تعالى 
روى علي بن أبي طلحة  ].47/المائدة / 5[} ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون 

 :هم الْكَافرون قال َأنزَل اللّه فَُأولَـِئك من لَّم يحكُم بِماو: عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى
أخرجه الطبري فـي   .ظالم فاسق من جحد ما أنزل اهللا، فقد كفر، ومن أقربه، لم يحكم به فهو

ذكره أبو عبد اهللا بن بطة فـي   لإللباني سلسلة األحاديث الصحيحة. جامع البيان بإسناد حسن
  .حكم بغير ما أنزل اهللاإلبانة ال

إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفراًً " ينسب البن عباس في رده على الخوارج لذا 
ــة  ــن الملــــ ــل عــــ ــر : ينقــــ ــر دون كفــــ   "كفــــ

كفر دون «: وقد جاء عن السلف ما يدعمها، وهو قولهم في تفسير اآلية(الشيخ األلباني  يقول
رضي اهللا عنه، ثم تلقاه عنه بعـض   د اهللا بن عباسصح ذلك عن ترجمان القرآن عب ،«كفر

ــابعين ــرهم التــــــــــــــ  )وغيــــــــــــــ
المقوله السابقه بلفظها ذكرها  ) :ما يزرع اهللا بالسلطان أكثر ما يزرع بالقرآن (مقولهتفسير 

مكتبـة  . ، ط95ص  ،تهذيب الرياسة وترتيب السياسة للقلعـي   :انظر( اهل االدب والسياسه
عثمان بن عفان ،وهى صياغه لغويه لمقوله )للمبرد  اللغة واألدب لكامل فياالمنار، األردن و 

أخرجه بن عبـد البـر فـي     ()ما يزرع اإلمام أكثر مما يزرع القرآن (  )رضي اهللا عنه  (
أن من يكف عن ارتكـاب  : معناه ()  8/390 :اللسان(قال ابن منظور في ) 1/118التمهيد 

فة القرآن واهللا تعالي، فمن يكفـه السـلطان عـن    العظائم مخافة السلطان أكثر ممن تكفه مخا



فالمقوله اذا تشير الـى الضـروره    ).المعاصي أكثر ممن يكفه القرآن باألمر والنهي واإلنذار
  .االجتماعيه للسلطه ولكنها ال تشير الى المساواه بين الدين والسلطه فى الدرجه 

ير الموضوعى االجتماعى فى شكله ان التفسير السياسى للدين يركز على التغي :منهج التغيير
: اوال:السياسى ويتجاهل التغيير الذاتى الفردى ، كما انه يخلط بين مراحل التغيير وهى 

وقوله صلى اهللا  )فَاتّقُواْاللّه ما استَطَعتُم(ومن ادلتها قوله تعالى ) االستطاعه(مرحله الممكن 
مرحله ما ينبغى ان : ثانيا)  متفق عليه)( مستطعتاما إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه (عليه وسلم

ومرجع هذا .   )17: لقمان)( االمور ِإن ذَِلك من عزمِ (ومن ادلتها قوله تعالى ) العزم(يكون
المرحله المكيه (التى اقرها االسالم، وهى ماثله فى السيره النبويه  قاعده التدرجتجاهله ل الخلط

إن قومك قد شدوا هذا (  البنهعمر بن عبد العزيز ه فى بيان ، كما هى ماثل)والمرحله المدنيه
ا في أيديهم ، لم آمن أن هأريد مكابرتهم على انتزاع األمر عقدة عقدة، وعروة عروة، ومتى

الدماء، واهللا لزوال الدنيا أهون علي ، من أن يراق في سببي محجمة  يفتقوا على فتقاً تكثر فيه
أتي على أبيك يوم من أيام الدنيا إال وهو يميت فيه بدعة ، ترضي أن ال ي من دم ، أو ما

  حلية األولياء()سنة ، حتى يحكم اهللا بيننا ، وبين قومنا بالحق وهو خيرالحاكمين  ويحيي فيه
  . )2/128صفة الصفوة البن الجوزي  - 5/282

ثالثه اساليب  اما اساليب التغييرالتى يتبناها انصار التفسير السياسى للدين فيمكن حصرها فى
  :هى
يستند بعض انصار التفسير السياسى للدين الـى   :واماره الغلبه  )االنقالب(القوه النظاميه )ا(

تكاد تكون المرحلة التالية لمرحلة التحرر كاسلوب للتغيير، وهى كظاهره االنقالبات العسكريه 
فشـل تطبيـق    وهذه الظاهره  هـى حصـيله   .من االستعمار على مستوى العالم الثالث كله

انعدام أو ضعف التقاليد الديمقراطية : الديمقراطى لتخلف فى العالم الثالث نتيجه ل الديمقراطية 
تطبيق المفهـوم الليبرالـي    إلىبفعل االستعمار وما صاحبه من تخلف ثقافي ومادي، إضافة 

االسـتناد الـى    وقد استندوا فى تبرير .القائم على سلبية الدولة بالنسبة للممارسة الديمقراطية
االنقالبات العسكريه الى طلب الرسول صلى اهللا عليه وسلم للنصره واماره الغلبه ،غيـر ان  
طلب الرسول للنصره هو حكم خاص بالرسول صلى اهللا عليه وسلم فى المرحله المكيه امـا  

ر ، اتفق علماء اإلسالم علي أن البيعة عقد مرضاة واختيار ال يدخلـه إجبـا  فقد اماره الغلبه 
وبالتالي فان البيعة التي يدخلها اإلجبار غير شرعية ويجب إزالتها، ولكن  ما يرونة هـو أن  
. هذه البيعة غير الشرعية قد تظل مستمرة في بعض الظروف دون أن يعني هذا شـرعيتها  

من هذه الظروف أن نموذج الدولة السائدة في عصرهم كان محتوما عليها أن تكـون مقاتلـة   
ا ،بالتالي فان القيادة القويه ضروريه لبقاء الدوله، فإذا ضعفت القيادة أدي ذلـك  غزوا و دفاع

إلى توقف الدولة عن القتال، وبالتالي الفتك بها وتمزقها ، وعلي هذا فانه في حاله عدم وجود 
القيادة التي تتوافر فيها الشرط الشرعية، ووجود القيادة القوية التي لم تتوافر لهـا الشـرعيه،   

وهناك أيضا .ه يجب استمرارها بحكم الضرورة ال اإلقرار بشرعيتها حتى ال تتمزق الدولة فان
ظروف مماثله لها  وهو انه في أوقات الخطر الذي يتهدد االمه كلها يجـب تأجيـل الـدفع    

، وتحالف كل قوي األمة لمواجهة العدو ،ال إلغـاء  ةال الغائ) خلع الحاكم الظالم( االجتماعي 
وبهذا فان علماء اإلسالم بقولهم بإمارة الغلبة لم يقرروا  قاعدة صالحه لكل زمان . هذه القوي

ومكان وإنما اجتهدوا في حل مسالة طرحها واقعهم الزماني والمكاني أخذا بقاعدة الضـرورة  
فليت شعري من ال يساعد علي هذا، ويقضـي بـبطالن   ( .... ويدل علي هذا قول الغزالي 

ت شرطها، وهو عاجز عن االستبدال بالمتصدي لها، بل هـو فاقـد   اإلمامة في عصرنا لفوا
القول أن القضاة معزولون وان الواليات باطلة و االنكحـة  : للمتصف بشرعيتها ،فأي أفضل

بحكـم الحـال   أم القول باإلمامة منعقدة والتصـرفات والواليـات نافـذة    ...... غير منعقدة 
ويجب علي العقل  ب وان الشرين خير باإلضافةأن البعيد مع األبعد قريومعلوم  واالضطرار



ثالثها اسـتبدال  ( ... وفي حاشية الباجوري)41الغزالي  االقتصاد فى االعتقاد ،ص( )اختيارة 
شخص مسلم شوكة فتغلب علي اإلمامة ولو غير أهل لها، فتنعقـد امامتـه وتنفـذ أحكامـه     

تغلب علـي اإلمامـة بجـامع    استيالء شخص ف: والطريق الثالث " قال الشربيني " للضرورة
 )لينتظم شمل المسلمينللشرط المعتبرة في اإلمامة علي الملك بقهر وغلبة بعد موت اإلمام ، 

  .) 66الشربيني، مغني المحتاج، ص(
ستند بعض انصار التفسير السياسى للدين الى استخدام اكما  :غير النظاميه والتترس القوه)ب(

تـوافر   ، غير انه يجب ان للتغيير كاسلوبماعات المسلحه القوه غير النظاميه ممثله فى الج
حتى تكون  -باعتبارها اعمال عسكريه  -اعمال هذه الجماعات  شروط وضوابط الجهاد في

هذه الجماعات بعض األعمال التي يترتب عليها قتل المسـلمين  بعض  وقد بررت  شرعيه ،
   غير صحيحر، وهذا التبرير بقاعدة التترس اى جواز قتل المسلم إذا تترس به الكاف

ن من أباحه جعل له شروط وأل).االشتباك العسكري( ن التترس ال يكون إال في حاله الحربأل
اىـال  ( ضـرورية /1: أن تكون المصلحة منه: ال تنطبق على هذه األعمال هذه الشروط هي
ب عليه أن اى أن عدم قتل الترس يترت( كليه/ 2).يحصل الوصول إلي الكفار إال بقتل الترس

القرطبـى ،  ). ( أن تكون المصلحة حاصله قطعا( القطعية/ 3).يستولى الكفار على كل االمه
هناك من الفقهاء مـن حـرم التـرس     واخيرا فان  .)285، ص16الجامع ألحكام الفران، ج

كاإلمام مالك استنادا إلي االيه﴿ ولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطـاوهم  
لو تزايلو لعذبنا الذين كفروا .. ليدخل اهللا في رحمته من يشاء.. م منهم معرة دون علمفتصيبك

 .عذابا أليما﴾ فااليه تفيد وجوب مراعاة الكافر في حرمه المسلم
كما استند كثير من انصـار التفسـير    :لسلطه و الموقف من الليبراليهلالتداول السلمى  )ج(

للسلطه والديمقراطيه كاسلوب للتغيير ، استنادا  الى موقف السياسى للدين الى التداول السلمى 
عدم مخالفه أو عدم االتفاق على مخالفه  االسالم للتعدديه السياسيه بشرط هأباحفقهى قائم على 
شكل من أشكال التعددية  التي اقرها اإلسالم ويؤكدها التاريخ  هاأن وباعتبار ، القواعد األصول

االشعريه، الحنابلـة،  ( ية الفكرية الدينية حتى في إطار أهل السنةحيث نجد التعدد ،االسالمي
حتى في إطـار أهـل   ) الفقهية( كما نجد التعددية القانونية )الطحاويه،أهل الظاهر،الماتريديه

إقرار علماء اإلسالم للتعددية ،يقول ابن وكذلك ...).  المالكي، الشافعي،الحنبلي الحنفي(السنة
أهلها مجمعون على ما أمر به اهللا ورسوله من غير زيادة أو تقصان فهم األحزاب التي ( تيميه

وإذا زادوا في ذلك أو نقصوا مثل التعصب لمن دخل ... مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم
الصـاوي، شـرعيه   )(فهذا من التفرق الذي ذمه اهللا ورسـوله ... في حزبهم بالحق والباطل

إقرار علمـاء اإلسـالم لحريـة    و ). 112االسالميه، ص االنتماء إلي األحزاب والجماعات 
وإذا بغت طائفة على المسلمين وخـالفوا رأى الجماعـة   (ألمعارضه السياسية يقول الماوردى

وانفردوا بمذهب ابتدعوه و لم يخرجوا عن المظاهرة بطاعة اإلمام وال تحيزوا بدار اعتزلوا 
     .) األحكام السلطانية )(العدل وأجريت عليهم أحكام اتركوا ولم يحاربو... فيها 

فيه ( في المبسوط على موقف اإلمام على بن أبى طالب من الخوارج بقوله ىويعلق السرخس 
دليل على أنهم ما لم يعزموا على الخروج فاإلمام ال يتعرض لهم بالحبس والقتل وفيه دليـل  

  )126-125، ص10ج()التعذير بعلى أن التعرض بالشتم لإلمام ال يوج
يجب تقرير أن  غير انه يجب اضافه جمله من الضوابط لهذا االسلوب فى التغيير، ومنها انه

النشاط السياسي  لألحزاب االسالميه ليس صراع ديني بين مسلمين وكفار بل صراع سياسي 
مبنى على  التقريرهذا .إطار االجتهاد في وضع حلول للمشاكل التي يطرحها الواقع ىيدور ف

بخالف الشيعة الذين قرروا ( من فروع الدين ال أصوله) السلطة( نة أن االمامهتقرير أهل الس
كما هو مبنى على عدم  ).أن االمامه من أصول الدين وبخالف الخوارج الذين كفروا مخالفيهم

وان طائفتان من المؤمنين اقتتلو فأصلحوا " نفى القران صفه األيمان عن الطوائف المتصارعة



كما هو مبنى . "داهما على األخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلي أمر اهللابينهما فان بغت أح
على  -على بن أبى طالب ومعاوية(على أن الصحابة  اختلفوا في مسالة السلطة إلي حد القتال

  . دون أن يكفر احدهم األخر) رضي اهللا عنهم... وعائشة
التي  و ذات شكل ليبراليى احزاب ان ال تتحول هذه االحزاب االسالميه ال ومن هذ الضوابط

،فيصـبح  هي المعادل السياسي للنظام الرأسمالي القائم على المنافسة الحرة مـن اجـل الربح  
  .نشاطها السياسى شكل من اشكال التجاره بالدين

تخليص الديمقراطية من حيث هي نظام فني لضمان سلطة الشعب ضـد  ومن هذه الضوابط 
وذلك بالديمقراطية ذاتها ..) أي من العلمانية والرأسمالية والفردية(ة استبداد الحكام من الليبرالي

وهذا الموقف نجد له سندا من دستور المدينة الذي  اقر الحريات الدينية  .ال بإلغاء الديمقراطية
  .)اليهود( والسياسية لغير المسلمين
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يعانى المجتمع السوداني من تخلف النمو االقتصادي المتمثل في عجزه عن 
لموارده المادية والبشرية المتاحة له إلشباع حاجاته المادية  لاالستغالل األمث

  .والمعنوية المتجددة
اد قبلي جماعي بسيط مكتفى بذاته فاالقتصاد السوداني كان أساسا عبارة عن اقتص
الرعي،الزراعة التقليدية،التجارة (غير مستند إلي العلم أو التقنية الحديثة

  ....)التقليدية
وقد قامت محاوالت لتحديث االقتصاد السوداني في العهد التركي،وفى مرحله 

خطوط السكة (االستعمار االنجليزى حيث تم بناء كثير من البنيات التحتيه
واستخدام ...) مشروع الجزيرة(وبناء مشاريع عديدة...) ،بناء المدنحديد

التكنولوجيا الحديثة حينها،غير هذه المحاوالت تمت في إطار استغالل إمكانيات 
السودان المادية والبشرية لخدمه مصالح  المستعمر البريطاني حيث تم ربطه 

راعه القطن لتزويد اقتصاد أحادى اإلنتاج متمثل في ز(باالقتصاد البريطاني 
، كما تمت في )مصانع النسيج البريطانية بالمواد الخام وكسوق للسلع البريطانية

  .إطار وضع بذره النظام االقتصادي الراسمالى
وبعد االستقالل استمر تطبيق النظام االقتصادي الذي وضعه المستعمر مع قليل  

د المايوى تمت محاوله باستثناء يدايه العه...) سودنه الوظائف(من  التحوالت
( إللغاء النظام الراسمالى وأقامه نظام اشتراكي ورغم تحقيقه لبعض اإلنجازات

إال انه )توسيع قاعدة الضمان االجتماعي كالتعليم والصحة وبعض مشاريع التنمية 



فشل ألنه استند إلي فلسفات وأفكار بعيده عن القيم الحضارية للمجتمع  ،ولبعده 
ال - واستناده إلي البيروقراطية، وانحيازه إلي الجماعيةعن الديمقراطية 

  ...وما تفرزه من تواكلية،وانعدام التخطيط -االجتماعية
ثم استمر تطبيق النظام االقتصادي الراسمالى وان تسارعت وتيرة تطبيقه بعد  

المتغيرات الدولية االخيره تحت شعار العولمة وأداتها الخصخصة،وفى طل  هذا 
السوداني،وانفتح هذا االقتصاد على  دث مزيد من التحديث لالقتصاالتطبيق حد

العالم الخارجي،وارتفعت نسبه االستثمارات االجنبيه فيه،كما تم إنشاء العديد من 
غير أن كل هذه التحوالت االقتصادية لم ...البنيات التحتيه والمشروعات الجديدة

ت قطاعات واسعة من تحل مشكله تخلف النمو االقتصادي في السودان، وظل
  .  التحوالت هالشعب بعيده عن التمتع بثمار هذ

الجمود ، (أن استمرار تخلف النمو االقتصادي السوداني يرجع إلى أسباب ذاتية 
شيوع أنماط التفكير شبه الخرافي وشبه 

متفاعلة،وكجزء من ...)االستعمار،التبعية االقتصادية(وموضوعيه...)االسطورى
  .ري للمجتمع السودانيتخلف النمو الحضا

احد هذه األسباب  هو التناقض بين النظام االقتصادي الراسمالى  الذي تم تطبيقه 
في السودان عبر مراحل ونظم متعاقبة والقيم الحضارية للشخصية السودانية، فهذا 
النظام االقتصادي هو تنظيم للتمرد على القيم الحضارية المشتركة للشخصية 

قيمه المشاركة الحضارية،حيث إن عالقات اإلنتاج في ظل هذا  السودانية وأوالها
النظام االقتصادي تصبح مصدر لالنانيه والفردية التي تتحول من خالل أطرادها 
إلى قيمه اجتماعيه تفسد عن طريق عن العدوى بالتفاعل باقي القيم الحضارية 

، ارتفاع نسبه المشاكل االسريه، التفكك األسرى(للشخصية السودانية في االسره
اتخاذ المفكرين لموقف ( في الفكر) تحول العلم إلى تجاره( في العلم...) ,الطالق

الدفاع عن الواقع ، بدال من اتخاذ موقف الدعوة إلي تغييره بتقديم حلول للمشاكل 
الخ )... التدهور االخالقى في كافه مجاالت الحياة( في األخالق..) التي يطرحها

الفردية التي تتقدم على أشالء اآلخرين : للقيم الراسماليهنرى األثر المخرب 
،والنظام الراسمالى بحكم طبيعته نظام استغاللي، وال يمكن الى إنسان في ظل 

الراسماليه إال إن يكون طرفا في عالقة استغاللية مستغال أو ضحية استغالل  
مثالي وحسن بشكل مباشر أو غير مباشر ،إزاء هذا ال تجدي النصائح والوعظ ال

النية، بل أن حسنى النية هم ضحايا جاهزة لالستغالل، وال يمكن إلغاء االستغالل 
وباقي القيم السلبية إال بالعمل على مقاومه النظام االقتصادي الذي يكرس للمربع 

و يفرز هذه القيم السلبية، واقامه نظام ) الفقر والجهل والمرض و البطالة(المخرب
قيم الحضارية للشخصية السودانية و يهدف إلى تحقيق اقتصادي يعبر عن ال

  .مصلحه المجتمع السوداني ككل
يتم إال من  واالنتقال مما هو كائن إلي ما ينبغي أن يكون اى التقدم االقتصادي ال

ويأخذ  خالل ما هو ممكن، وما هو ممكن اقتصاديا ال يتم إال بالعمل المشترك
الدولة في اداره االقتصاد مع العمل على التأكيد على دور :إشكال عديدة منها

وتجاوز موقفي الرفض المطلق أو القبول المطلق . إصالح القطاع العام



و اتخاذ موقف نقدي منها ) االليه االساسيه للعولمة في شكلها الليبرالي( للخصخصة
العمل على وقف خصخصة المؤسسات أالستراتيجيه والسلع : قائم على

لقطاعات والسلع األخرى بالرجوع إلي اراطية خصخصة وضمان ديمق الضرورية،
وتوجيه القطاع الخاص واالستثمار االجنبى نحو المجاالت .الشعب ورقابه ألدوله

االنتاجيه التي تحقق الفائدة للمجتمع ال المجاالت االستهالكية على حساب 
( وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني .وتفعيل مؤسسات الضمان االجتماعي.المجتمع

والتعاون االقتصادي مع . باعتبارها احد ضمانات تحقيق الغايات السابقة) كالنقابات
 .المجموعات االقتصادية العربية واالفريقيه واالسالميه والعالم ثالثيه
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و تأكيد .للتعليم دور اساسى في التأكيد  على القيم الحضارية للشخصية وتطويرها
التفكير العلمي القائم على الموضوعية والسببية،والتفكير العقالني القائم على 
العقالنية والمنطقية والروح النقدية والشك المنهجي،والفهم الصحيح للدين، وذلك 

  .لتعليميةمن خالل األهداف ا
وقد ساد في السودان نمط من التعليم التقليدي ممثال فى الخالوى ، وكلمة خالوي 

وخال الرجل وأخلى ".. جمع وأحدها خلوة من الفعل خال جاء في لسان العرب 
خال المكان : "وقال صاحب القاموس المحيط" وقع في موضع خاٍل ال يزاحم فيه

د اتخذت الكلمة انطالقا من معناها اللغوي ولق.." خلوا وخال وأخلى وإستخلى فرغ
وتأثرا بأرباب الطرق الصوفية المنتشرة في أنحاء السودان معنًا محددا وأصبح 

لنفسه خلوة يستطيع أن يمارس فيها عبادته وتعادل الخلوة "يقصد بها اتخاذ الفكي 
العزيز عبد "( مسجد وتقابل مكتب أو كتاب في أكثر البالد اإلسالمية –المسيد  –

 ،)100   – 98ص  1جـ 1947القاهرة . التربية السودانية : عبد المجيد 
في مصر أو المغرب ويعلل ) الزاوية ( في السودان تقوم مقام ) الخلوة ( وكانت 

البعض أحجام السودانيين علي إطالق لفظ الزاوية علي مكان التعبد والتعليم إلي 
القرن السادس عشر كانت الزوايا قد  أنه لما ظهر السودان اإلسالمي في أوائل

ساءت سمعتها وأصبح أهلها ممن يشترون الدنيا بالدين ، فأبى السوداني أن يطلق 
هذا اللفظ علي مكان تعبده وانقطاعه هللا ولتعليم العباد وأثر استعمال كلمة خلوة لما 



ف عون الشري. راجع د(تدل عليه من العزلة واالنصراف عن شئون الدنيا ولذاتها
  .742قاسم، قاموس اللهجة العامية، ص 

. القران الكريم المكان المعد لتعليم األطفال مبادئ الكتابة والقراءة) خلوة(تعتبر و
حتى القرن التاسع عشر الميالدي وما قبله ) الخالوي (وتحفيظ القران، وكانت 

به المدرسة تقوم بتعليم الكبار والصغار مبادئ، القراءة والكتابة كالدور الذي تقوم 
يتعاون على  والخلوة يؤسسها صاحبها على حساب الخاص وأحياناً. بتدائية اليومإلا

ويلتحق األطفال .إنشائها أهل القرية ثم يحفزون الشيخ الذي يتولى مهمة التعليم بها 
بالخلوة في سن مبكرة، ولم يعرف السودان التعليم المدني إال بعد الغزو التركي 

 .العقد الثاني من القرن التاسع عشر الميالدي المصري للسودان في
واصل الكلمة الفقيه اى العالم :علي معلم الكتاب أو الخلوة) الفكي (وأطلقت كلمة 

. الذي قام علي دراسة الدين والشريعة اإلسالمية دراسة علمية في معاهد العلم 
د الورع ويطلق أيضا علي الشخص المثقف أو الحجة في مادته الرجل إذا كان شدي

  . والتقوى أو علي الشخص الذي يعالج المرضي 
ثم جاء االستعمار وعمل على إلغاء التعليم التقليدى وإدخال التعليم الحديث  واعتمد 
سياسة الكيف والنوع على حساب الكم باحتضان القوى االستعمارية للعناصر 

معات التي أنشاها المتفوقة من المتعلمين وأتاحه فرصه إكمال ثقافتهم سواء في الجا
أو في معاهدها وجامعاتها عن طريق البعثات ) التذكارية كمثال نكليه غردو(

  .بهدف تغريب هذه العناصر وعزلها عن مجتمعها
وبعد االستقالل حاولت الدولة عبر النظم المختلفة وبدرجات متفاوتة اعاده دور 

لمشاكل التي تحول التعليم في بناء الشخصية الوطنية لكن كانت هناك جمله من ا
ففي محاوله لحل  مشكله الكم تم التوسع في قبول .دون أن يؤدى التعليم هذا الدور

وقد تم وضع البرامج التعليمية أساسا في .الطالب لكن على حساب الكيف والنوع 
الفترة االستعمارية ،وبعد االستقالل حدثت محاوالت للتغيير، لكن هذه المحاوالت 

كما يسود في التعليم السوداني .لى حدوث اختالالت منهجيهكانت جزئيه وأدت إ
دون االستعانة بالوسائل غير )ةاللوحة التعليمي(استخدام الوسيلة التعليمية التقليدية

  .التقليدية
كما يعتمد التدريس على الطريقة التقليدية اى اإللقاء دون استخدام الطرق غير 

لخصخصة وإلغاء الدعم الحكومي مما أدى كما اتجه التعليم إلى سياسة ا.التقليدية 
  .إلى اإللغاء الفعلي لحق التعليم ونقض مبدأ المساواة وتكريس الطبقية التعليمية 
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باب هم شريحة من المجتمع تندرج تحت إطار مرحله عمريه معينه لها الش
خصائصها الفسيولوجية والفكرية والوجدانية المشتركة،رغم تباين أفرادها طبقا 

  . متعددة  لمعايير
وإذا كان التقدم الحضاري الى مجتمع ال يتحقق إال بمشاركه كل أو اغلب  أفراده 

ي أن التقدم الحضاري الى مجتمع ال يتحقق إال في الحياة العامة، فان من البديه
بمشاركه الشباب فيها، غير أن هناك الكثير من المشاكل التي تحول دون مشاركه 

ووضع الحل الصحيح مشكله مشاركه الشباب في الحياة . الشباب في الحياة العامة
فكرية العامة لها  ال يمكن أن يتم بمعزل عن البحث في تاريخ المجتمع بمظاهره ال

  ...والثقافية والعلمية
فالمشاركة هي جزء من  العديد من المظاهر السلوكية والفكرية االيجابية التي  

تميز الشخصية السودانية التي مصدرها القيم الحضارية لهذه الشخصية ،فهي 
مالزمه لنمو المجتمع السوداني،وفى ظله فان كل جيل يرث هذا القيم الحضارية ثم 

كما أن السلبية واالنعزال عن حركه المجتمع هي جزء من .  ايطورها وينميه
العديد من المظاهر الفكرية والسلوكية السلبية التي مصدرها تخلف نمو الحضاري 

وبالتالي فان تحقيق . المجتمع السوداني نتيجة لعوامل ذاتية و موضوعية متفاعلة
اء هذه المظاهر السلوكية مشاركه الشباب في الحياة العامة ال يمكن أن يتم بدون إلغ

وتأكيد ).تخلف النمو الحضاري(والفكرية السلبية ومنها السلبية بإلغاء سببها 



من زاوية أخرى . وتطوير القيم الحضارية للمجتمع السوداني ومنها قيمه المشاركة
فان هذا تغيير واقع ضعف أو انعدام مشاركه الشباب في الحياة العامة ال يتم بالقفز 

الواقع، بل بالتدرج باالنتقال به مما هو كائن إلي ما هو ممكن ما ينبغي  على  هذا
 . إن يكون

وللتعليم دور اساسى في اإلعداد لمشاركه الشباب في الحياة العامة، غير أن هناك 
التوازن ( عدد من المشاكل التي تعوق تحقيق التعليم العالي في السودان لهذا الدور 

ض مستوى ومحدودية البحث العلمي،البرامج التعليمية بين  الكم والكيف ، انخفا
  ).،طرق التدريس ،التمويل

لذا فان قيام التعليم بدوره في اإلعداد لمشاركه الشباب في الحياة العامة ال يتحقق 
إال من خالل حل هذه المشاكل باستحداث أساليب التعليم القائمة على مشاركه 

تستند إلى واقع اتجاه التعليم إلى سياسة واستحداث أساليب وطرق تمويل . الطالب
الخصخصة وإلغاء الدعم الحكومي المباشر دون أن تؤدى إلى اإللغاء الفعلي لحق 

الطالبية  توتفعيل الدور الخدمي والثقافي واالكاديمى واالجتماعي لالتحادا. التعليم
  بدال عن االقتصار على النشاط السياسي 

إعداد الشباب للمشاركة في الحياة العامة، فضال ويلعب االقتصاد دور أساسيا في 
عن أن النشاط االقتصادي ذاته هو احد أشكال هذه المشاركة،غير أن هناك العديد 
من المشاكل التي تحول دون قيام النظام والنشاط االقتصاديين بهذا الدور، واهم 

ع عن هذه المشاكل هي مشكله تخلف النمو االقتصادي المتمثله في عجز المجتم
لموارده المادية والبشرية المتاحة له إلشباع حاجاته المادية  لاالستغالل األمث

والمعنوية المتجددة،حيث يحول تخلف النمو االقتصادي دون مشاركه قطاع واسع 
من الشباب وفئات أخرى من المجتمع في حل المشاكل العامة وانشغالهم بالمشاكل 

ا ينبغي أن يكون اى التقدم االقتصادي كشرط واالنتقال مما هو كائن إلي م.الخاصة
يتم إال من خالل ما هو  موضوعي لتفعيل مشاركه الشباب في الحياة العامة ال
التأكيد على دور الدولة في :ممكن، وما هو ممكن اقتصاديا يأخذ إشكال عديدة منها
وتفعيل مؤسسات الضمان .اداره االقتصاد مع العمل على إصالح القطاع العام

  .جتماعياال
والعمل السياسي هو المظهر األساسي للمشاركة المباشرة الشباب في الحياة العامة 
غير أن هناك العديد من المشاكل التي تحول دون مشاركه الشباب طبقا لهذا البعد، 
أهم هذه المشاكل هي  مشكله التخلف الديمقراطي التي تمثل البعد السياسي لمشكله 

انعدام أو ضعف التقاليد الديمقراطية وحل هذه :ثل فيالتخلف الحضاري ، وتتم
المشكلة يكون مساهمه الجميع في حل مشكله  التخلف الديمقراطي بتشجيع 

وان تكون وسائل ممارسه الديمقراطية . الممارسة الديمقراطية على أوسع نطاق
 إحدى الخدمات التي تقدمها الدولة
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شاع في الخطاب السياسي السوداني مؤخرا استخدام مصطلح التهميش، غير أن 
كثير من هذه االستخدامات خاطىء، ألنه يقوم على الخلط بين دالالته المتعددة ، 

تحديد  بن هذا الخلط، يجوللتوصل إلى استخدام صحيح للمصطلح،والتحرر م
،وتحديد )اى النسق الفكري الذي ظهر من خالله(الداللة التاريخية للمصطلح

الدالالت المتعددة للمصطلح والعالقة الصحيحة بينها، وتحديد الداللة التي يعنيها 
  .همستخدم المصطلح باستخدامه له، و طبقا للنسق الفكري الذي ينطلق من

خية لمصطلح التهميش إلى  كتابات ما أطلق عليه اسم حيث ترجع الداللة التاري
مدرسه التبعية التي يمكن اعتبارها محاوله لتطوير أو تجديد الماركسية ، وابرز 


آV وا�*
اف أو ا�<��w ا�Pي ا��+5م  أ�3@��3
 .دروادها � ��ZX�  وذ��
 (wوا�<�� )ةالدول الرأسمالية المتقدم(ا��
آV ��23�6 ا���YOت ا��B�A��O. -3@ دول

   .ا��� �
-Z<�� وا���=Oلوا��YOH @H �sAت ا��&�3. ،)الدول النامية
وقد ساهم في شيوع استخدامه في الخطاب السياسي السوداني بصيغ متعددة   
تبنى بيان الحركة الشعبية لتحرير السودان  ) الهامش،المناطق لمهمشة،التهميش(
  .تأثرا بااليديولوجيه الماركسيةم للمصطلح، 1983الصادر عام ) المانفستو(



وإذا انتقلنا إلى تحديد دالالت  مصطلح التهميش يتضح لنا أن المصطلح على تعدد 
دالالته  هو مصطلح سالب وليس موجب، بمعنى أن المصطلح يصف مشكله 

وال يتضمن اى حل لهذه المشكلة ، فاالتفاق على ) هي مشكله التهميش(معينه 
دون االختالف حول طبيعة حل هذه المشكلة، لذا  ليحو وجود مشكله التهمبش ال

فانه من غير الصحيح الحديث عن مدرسه أو مذهب في التهميش، الن اى مذهب 
  .لمجوعه من المشاكل) الصحيحة أو الخاطئه (هو مجموعه من الحلول 

ولمصطلح تهميش دالالت متعددة  ألنه يعبر عن مشكله متعددة األبعاد ،فهناك 
سياسية ممثله في انفراد حزب أو فئة بالسلطة دون الشعب، وهناك داللته داللته ال

بالثروة دون باقي الفئات،وهناك داللته ) طبقه(االقتصادية ممثله في انفراد فئة 
ممثله في ) أنثى/ ذكر(العرقية ممثله في االستعالء العرقي ،وهناك داللته النوعية

غير أن هناك  من يستخدم المصطلح ... شيوع الثقافة الذكوريه التي تقصى المراْه
مقصورا على دالله واحده مع إلغاء دالالته األخرى ،فمثال االستخدام الشائع 
للمصطلح في الخطاب السياسي السوداني يكاد يقصره على داللته العرقية، ثم 
 يقصر االخيره على استعالء عرقي يمارسه العرب أو الشماليين على من سواهم ،

�:��S وإذا uYا�(ا u� �?Y�:� 5,� {-�03.(ا���+5ام  ا����ا�6^�\} ا� ( uو�
�@ z5H أو;�، �R )>B:��9 أن ا����Oء ا��
�Y ه( �@ -^��R ا�Z(ر ) ا��:Z}(ذا��

ا�^&�� و0R(د �B آ2 ا�,���Hت ا�^&�3. وا�s�(-3. ا�0(دا�3. آ���X6 ��+�� ا�:�( 
 <>/R 2 ،آ�� ا��Aا�0(دا�� آ u��,��� �H���;ا�� ��3 ا� u� �R
X:H ��>B .-و
ا��

�3 �> �+��� -=3
ه� ��Z^� ،أ�� ا�,���Hت -
H دا�3. ذات أ'(ل)� �H��; ه:�ك
 ��Yوا �>B z5R�E

-�3 -����:9 ا��
�Y آ���R53-V وا�H ره��&�Hا @A�R 53ة ا���S)ا�
 .3&�sآ. ا�
��6 إ*�ر ا��<�w3 وا�R هPا أن ��Bت �:<� ا��4رت ا��u� ���6 ا�6

R
كما ان كثير من الجماعات السودانية ذات   ).ا��(د ا�6
ة(
 ا�0(دان��6
احدي دالالت لفظ األصول العربية تتعرض لالستعالء العرقي نتيجة الخلط بين 

وهي داللة ال تزال تستخدم  -ما يقابل األعراب في القرآن -عربي بمعنى البدوي
م ينتقل إلي التمدن ، حتى اآلن للداللة على من ال يزال في طور البداوة، ول

اجتماعي متقدم عن أطوار التكوين االجتماعي القبلي  نوالعروبة كطور تكوي
أما لفظ شمالي فذو دالالت .والشعوبي يتضمنهم فيكملهم ويغنيهم ولكن ال يلغيهم

جغرافيه متعددة فيعنى كل السودان ماعدا الجنوب، و يعنى سكان الواليه 
مع لفظ عربي طبقا لالستخدام السابق ألنه ينفى صفه  ، غير انه ال يتطابق(الشمالية

كما .العروبة عن القبائل ذات األصول النوبية وهم نصف سكان الواليات الشمالية
آ�� أن هPا  أن الواليات الشماليه ليست اقل تهميشا من غيرها من الواليات،


اد �B. ا���+5ام ����R  ��ZX:��9 أن ا��<�w3 ا��30�� وا��X�Yدي R�:9 ا�/
-��Z�0. وا��
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 المثقفـين هناك العديد من المظاهر الفكريه والسلوكيه السلبيه التـى تسـود بـين    
هـذه   .هى توجد فى مجموعهم ان لم توجد فى جمـيعهم  السودانيين، فالمتعلمين و

النمو الحضـارى للمجتمـع    تخلف المظاهرالسلبيه هى افراز امتداد الحياه فى ظل
...) االستعمار،التبعيه(وخارجيه..) كالتقليد، الجمود(السودانى نتيجه لعوامل داخليه

بمقدرة المثقفـين   ألنها تفتكمتفاعله ، و فى ذات الوقت فانها احد اسباب استمراره 
  .قادة حركة التطور االجتماعي في كل المجتمعات هم الذين

أي الـذين لهـم   (بين المثقفين  التمييز اوال يجب :الخلط بين المثقفين والمتعلمين
والمقـدرة علـى    ،ومعرفة حلولها ،المقدرة الفكرية إلدراك المشكالت االجتماعية

الذين ال يعرفـون مـن   (أو األكاديميين  ، والمتعلمين)العمل الجماعي الالزم لحلها
معاهده المتخصصة، ويجهلون عالقتـه  جامعاته ومراكزه والعلم إال ما تعلموه في 

  .)أو ال يهتمون بتلك الصلة ،بمشكالت الواقع االجتماعي

التى يعبر عنها (السلوكية السلبية الفرديةالفكريه ومن أهم هذه المظاهر  :الفرديه  
ومرجع هذه النـزعة الفردية عند بعض المثقفـين   ،)االنانيه عامه الناس بمصطلح

كانوا في المجتمعـات المتقدمـة    أنهم قادة حركة التطور في كل المجتمعات، وإذا
قوة نادرة؛ ذلـك  كالسودان   الناميهفإنهم في المجتمعات . كثرة تفيض عن الحاجة

فـال تسـتطيع   . دةألنهم أكثر معرفة وعلماً ومقدرة على العمل من الكتلـة السـائ  
يمكـن أن  . مجتمعاتهم أن تستغني عنهم، وبينهم وبين سواد الشعب ثغرة فاصـلة 



يضاف إلى هذا أسباب عدة، منها أن برامج التربية والتعليم والثقافة واإلعالم فـي  
. كانت لفترة طويلة من وضع القوى االستعمارية لخدمة غاياتها الناميهالمجتمعات 

القة االجتماعية التي تربط الناس بمجتمعاتهم في مصـير  ومن غاياتها إضعاف الع
. واحد حتى ال تعود هذه الروابط إلى وعن الناس التـزامهم بتحريـر مجتمعـاتهم   

ومنها احتضان القوى االستعمارية للعناصر المتفوقة من المتعلمين وإتاحة فرصـة  
ي األذهـان  إكمال ثقافتهم في معاهدها وجامعاتها عن طريق البعثات، وهنا تدس ف

ومنها ميراث الممارسـة الليبراليـة ذلـك    . مثُالً عليا غريبة عن مجتمع المبعوث
المذهب الفردي الذي يتجاوز تجميد اإلنسان إلى إطـالق الفـرد مـن التزاماتـه     
المترتبة علي انتمائه إلى مجتمعه؛ فيتحول المجتمع إلى ساحة صـراع فـردي ال   

يخجل منها صاحبها، بل يفخر بها بقـدر مـا    إنساني؛ وتكون الفردية فيه قيمة ال
  .يكون لها من ضحايا من أفراد آخرين
غير أن هذه الفردية قد تأخذ شكالً سـلبياً، أو  :الفردية السلبية والفردية االيجابيـة 

أوشكالً إيجابيـاً  . أما الشكل السلبي؛ فيأخذ شكل العزلة عن الجماهير. شكالً إيجابياً
التشبث بالقيادة، والتوقف أو االنعزال، أو التمرد علـى  كاالستعالء على الناس، و

مـن أشـكال الفرديـة االيجابيـة     . العمل الجماعي ما لم يخضع الناس إلرادتـه 
البيروقراطية؛ فالبيروقراطيون هم قطاع من المتعلمين يشكلون جزءاً من مـوظفي  

ناقضـها مـع   عدم ت(الدولة، يفرطون في توفير الشرعية الشكلية للقوانين واللوائح 
كأدوات وضعت لتنظيم حياة ( مع إهمالهم لمضمونها ) قواعد الدستور، أو القانون

، كما تستخدم فئة منهم السلطة الممنوحة له لتعويض سنوات )الناس وحل مشاكلهم
وال يمكـن مقاومـه   . الفقر باالختالس أو تعويض سنوات الذل باالستبداد بالنـاس 

حق الشكوى ،ال بمنح المـوظفين الحضـانة ضـد    البيروقراطية إال بمنح الشعب 
  .الشكوى

عـدم   المظاهر السـلبيه  هذه ومن  :تجاوز المثقف لدوره والوصايه على الشعب 
معرفه كثير من المثقفين السودانيين لحدود دورهم االجتماعى ، مما يؤدى فى كثير 

مـن   من االحيان لتجاوزهم لهذا الدور، ومن اشكال هذا التجاوز محاولـه كثيـر  
المثقفين السودانيين فرض وصايتهم على الشعب السودانى ،  ومن اشـكال هـذه   
الوصايه  التحدث بالنيابه عن الشعب السودانى، والحديث عن المشاكل التى يعانيها 

وهى المشكالت المتجدده التـى   بين مشكالت التنميه يزيتمالشعب السودانى، دون 
المكانيات المتاحه مايشـبع بـه حاجاتـه    يعانيها الشعب وهو يحاول ان ينتج من ا

بين الشـعب وحـل    تتعلق بالعقبات التى تحول التىمشكالت التقدم و ...المتجدده
فمصدر معرفه النوع االول من المشاكل هـو   مشكالت النوع االول من المشاكل ،

، بينما مصدر معرفه النوع الثانى هو الواقع الموضوعى والقـوانين   الشعب نفسه
ومن اشـكال هـذه الوصـايه    ... التى تضبط حركته) السنن االلهيه(هالموضوعي

الوطنيـه،  (عالقـات انتمائـه المتعـدده    محاوله بعض المثقفين ان يحددوا للشعب
عن هذه العالقات ،  -تلقائيا-، و المواقف التى يعبر من خاللها...)القوميه، الدينيه

صحيحه للتعبير عن هذه بينما دور المثقف مقصورعلى تحديد االساليب والطرق ال



العالقات، اوتحديد الصيغه السليمه للعالقه بين عالقات االنتماء المتعدده هـذه،وال  
ومـن اشـكال هـذه     .يتجاوزه الى ايجاد او الغاء هذه العالقات او التعبير عنهـا 

الوصايه سعى كثير من المثقفين للسلطه استنادا الى تفسير خاطى لمقوله صحيحه 
. قادة حركة التطور االجتماعي فـي كـل المجتمعـات    هم الذين المثقفين هى ان

وهو االجتهاد فى وضع حلول للمشـاكل  ( والمقصود بهذه المقوله ان دور المثقف
وهو تنفيذ الحلول التـى راى  (سابق على دورالسياسى ) التى يطرحها واقع معين

رى سابق علـى  ، وبالتالى فان التغيير الفك)الشعب او اغلبه انها الحلول الصحيحه
  .التغيير السياسى

من هذه المظاهر السلبيه ان المثقف السودانى فـى محاولتـه   : بين التغريب والتقليد
االجابه على السؤال المتعلق بكيفيه تحقيق التقدم الحضارى للمجتمع السودانى ظـل  
يدور فى حلقه مفرعه مضمونها اما القول بإلغاء القيم الحضارية للشخصية السودانيه 

؛ متناسيا ان أن محاولة اجتثاث أي شخصـية مـن   )التغريب(واستبدالها بقيم جديدة 
او القـول باإلبقـاء علـي    . جذورها محاولة فاشلة لن تؤدى إال إلى حطام شخصية

؛ متناسيا ان هـذا يعنـى اإلبقـاء علـى     )التقليد(الشخصية السودانيه كما هي كائنة 
ولم يفلح المثقف . افرزها التخلف الحضاريالمظاهر الفكرية والسلوكية السلبية التي 

السودانى فى الوصول الى اجابه جدليه مضمونها الغاء المظاهرالسـلبيه للشخصـيه   
قـيم  الابقـاء   ،وفـى ذات الوقـت  )تخلف النمو الحضـارى (السودانيه بالغاء سببها 

هذه المظاهر  للشخصيه السودانيه لتسهم سلبا فى بناء شخصيه مطهره من الحضاريه
 . .جديده وايجابا فى انتاج مظاهر ايجابيه سلبيهال

يلتقيان فى النتيجه رغم تناقض المقـدمات التـى   ) التغريب والتقليد(ان كال الموقفين 
 شيوع نمـط التفكيـر البـدعى    ينطلقان منها ، فالمجتمع السودانى مثال يعانى من  

 ، سبتها إلى الـدين التي تكتسب قدسية ن أنماط من الفهم الخاطئ لإلسالم؛ متمثال فى
الن ( للمجتمع السـودانى الحضاري النمو يساهم في اإلبقاء على واقع تخلف  وهو ما

ومن أسباب استمرار هذا  .)التفكير البدعى هو حاضن التفكير الخرافى واالسطورى
التيار التغريبي يرى أن التقدم ال يمكن أن يتم ،ان  و الفهم الخاطئ له  الجهل بالدين

بهذا يكرس للجهل بالدين وسط المثقفين الـذين مـن    وهو،الدين أو تهميشه إال بإلغاء
تثقيفه، وتوعيته باإلسالم وقيمه الحضـارية   المفترض أن يكونوا طليعة المجتمع في
الذي يساهم في اإلبقاء على واقـع التخلـف    اإلنسانية، ومحاربه الفهم الخاطئ للدين

لى ان التيار التقليدى يخلط بين الـدين   باالضافه ا. الحضاري، وتقديم فهم صحيح له
الصحيح وقيمه االنسانيه والحضاريه والمظاهر السلبيه التى افرزها واقـع تخلـف   

  . للمجتمعات المسلمه النمو  الحضارى

) التغريب والتقليد(واخيرا نالحظ ان من احد اسباب الدوران فى هذه الحلقه المفرغه 
ول المطلق لفكره مـا والـرفض المطلـق    ان من خصائص التفكير االسطورى القب

لنقيضها ، وهو ما يتحقق هنا فى الموقف من قيم المجتمع الحضـاريه، اى القبـول   
  ).التغريب(او الرفض المطلق لها)التقليد(المطلق لقيم المجتمع الحضاريه 



ومن هذه المظاهر السلبيه اتصاف المثقفين السودانيين :النخبويه  بدال من الطليعيه
المثقفين السودانين  كون يبدالً من ان  هإنويه بدال من اتصافهم بالطليعيه، اى بالنخب

الفكرى للمجتمع السودانى بتبنيهم لنمط تفكير اجتهادى علمى عقالنى لتغيير اطالئع 
النمو الحضارى بتبنيهم لنمط تفكير بدعى شبه لواقع تخلف  أصبحوا انعكاسا مفإنه ،

اقى فئات المجتمع ، مع رغبتهم فى التميز خرافى شبه اسطورى شانهم شان ب
وايه هذا شيوع انماط من . عن هذه الفئات... الوظيفى واالقتصادى واالجتماعى

بين جميع فئات المجتمع بما فيها  البدعىو السطورىو ا التفكير و السلوك الخرافى
���� ا���A ا�19!�د ����D"�0 ا#	� ا"	�ط  ا�����D ا��aا#G ا�0�e�I  .الفئات المتعلمه

و 1م ا���ام ��	0 .... ��� ا�%دع و��اء  ا��D و�Zب ا���L و��اء  ا4��اج آ
��ا�!*%ل ا�	'�& ���D  و������� ا��#X ا�	'�& و�� ا"	�ط ا�����D ا�9'%رى  ...ا�\

�� �E8 أي #�Dة (�±#�Dر ا�N4ى ، ا�I; ا�	'�&  &!Eا�� ��"�D�، أو .)إ"�Dر إ
�� آ%"�7 �8د�� أم آ�ذ��ا���� (ا�)\�1 ا�!'���  &!Eة دون ا���D# �EQ� ��(، ذ�aCا

ان و ا���aل O%ا���7م أو ا� G��C 0!�'� 0#��� Le��%آL!0  ا��#���آ%���0 
وده*%��Le ا�	��#0 ا�N9ىE�  0�!'(� و�� ا"	�ط ا�����D ا�*G1. )ا��)��X   (،ا��

�3 ا9و���ء!C 0 ا9"*��ء*C�� Gور#��7 ا� ...  
فهـى   عالقه المثقف السودانى بالسـلطه اما:المثقف بالسلطه والدورالنقدىعالقه 

 ،ا�!*q%ل ا�	'�q&     او   ايضا تدور فى حلقه مفرغه مضمونها اما الـرفض المطلـق  
 ���� ا9 Tوا�%ا� ����" je�qQN �q	Gq'     )ا��#X ا�	'�q& وا�!*q%ل ا�	'�q&    (ان آ� ا�	%� �q	ه

 الـذى  الى نظام هو التقييما��!���q ا���	Gq وا��!�"Gq    و������G #�ن  ،ا�����Dا��aا#G وا�9'%رى
ـ  النقـدى  القول المطلق والرفض المطلق إلي الموقف ىجاوز كل من موقفيت ذا الموقـف  ، ه

النقدى يمثل جوهر دور المثقف فى المجتمع، والذى ينبغى ان ينصب التقيـيم الموضـوعى   
للمثقف، الذى ينصب علـى مواقفـه   ، بخالف التقييم الذاتى -متمثال فى فكره -للمثقف عليه 

  )....السياسيه واالجتماعيه(الذاتيه وانتماءاته الشخصيه 
ان تغيير اى مجتمع ال يتم بالقفز علـى الواقـع بـل    : عدم انجاز التغيير الفكرى

 بالتدرج باالنتقال به مما هو كائن إلي ما هو ممكن الى ما ينبغي إن يكون فالتغيير
المرحله االولى هى مرحله التغيير الفكرى، والمرحلـه   البد ان يتم عبر مرحلتين

ونالحظ ان السياسة السودانية ظلـت تحـاول   . الثانيه هى مرحله التغيير السياسى
مرحلـة التغييـر    إنجـاز إلى مرحلة التغيير السياسي دون ان تكمل  االنتقالدائماً 

انجاز التغييـر   ،الن المثقفين السودانيين لم يؤدوا دورهم االساسى،  وهو الفكري
وايجابـا  شبه الخرافي وشبه االسـطوري ،   البدعىمحاربة التفكير ب الفكرى سلبا
  .التفكير االجتهادي العلمي والعقالني بانتاج ونشر
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لكل مفهوم دالالت متعدده ، فهناك داللته العامه اى :  تعدد دالالت مفهوم تحرير المراْه
المصطلح كمفهوم مجرد، وهناك داللته الخاصه اى ما يكتسبه المصطلح من معنى كمحصله 
لتطبيقه في واقع اجتماعى معين زمانا ومكانا ، وهناك داللته المشتركه اى المعنى الذى 

رك في فهمه كل الفلسفات والمناهج ، وهناك داللته المنفرده اى المعنى الذى تنفرد بفهمه تشت
  .فلسفه ومنهج معينين وبالتالى تتعدد بتعدد هذه الفلسفات والمناهج 
مشتركه، تتمثل في تحرير  -فاذا تناولنا مفهوم تحرير المراْه  فاننا نجد أن له دالله عامه

ك في فهمه كل الفلسفات والمناهج، ومضمونها أن تحرير المراْه من المراْه كمفهوم مجرد تشتر
القيود التى تعوق فعاليتها كعضو فى المجتمع هو احد الشروط  االساسيه لنقل اى مجتمع من 

  .التخلف الحضارى إلي التقدم الحضارى
زمانا كما أن له دالله خاصه تتمثل في تطبيق مفهوم تحرير المراْه في واقع اجتماعى معين 

ومكانا ، فهى هنا ال تتحقق اال عندما ال تتناقض مع الهيكل الحضارى للمجتمع المعين  ، 
والذى يتضمن مجموعه القواعد التى تحدد للفرد ما ينبغى أن يكون عليه موقفا و اتجاها و 

ومثال  . سلوكا، اتجاه االخرين من طبيعه ومجتمع، يكتسبه االنسان من انتمائه لمجتمع معين
الدالله الخاصه لتحرير المراْه في الغرب ، اى محصله تطبيق مفهوم تحرير : ذه الداللهله

والدالله الخاصه لتحرير المراْه في الشرق المسلم اى . المراْه في واقع المجتمعات الغربيه
  .محصله تطبيق مفهوم تحريرالمراْه في واقع المجتمعات المسلمه

ذى تفهمه فلسفه ومنهج معرفه معينين من مصطلح تحرير اما داللته المنفرده فهى المعنى ال
المراْه،ومثاله المفهوم الليبرالى لتحرير المراْه، المفهوم الماركسى لتحرير المراْه، المفهوم 

  ...االسالمى لتحرير المراْه
على مصطلحى حريه ) المراْ ه( وهنا نالحظ غلبه مصطلح تحرير :تحرير ام حريه ام حقوق

، ومرجع ذلك فى راينا هو سياده المفهوم الليبرالى ، والمستند الى فكره )هالمراْ(وحقوق 
من القيود المفروضه  التحررالقانون الطبيعى ، والذى يركز على الجانب السلبى للحريه، اى 

على حركه  االنسان، ويتجاهل جانبها االيجابى متمثال فى ضوابط هذه الحركه، بينما الحقوق 
اليجابى للحريه، فالحريات فى المجتمع تصبح حقوقا، اى امكانيات للفعل تعبير عن الجانب ا

  . محدوده بواسطه القانون بمجاالت اخرى على ابعاد المجتمع االخرى
كما ان هناك ثالثة مواقف من مفهوم تحرير  :المواقف  المختلفة من مفهوم تحرير المراْه 

  :تقدم الحضاري للمجتمعات المسلمه وهىالمراْه هي ذات المواقف من مشكله كيفيه تحقيق ال
ويقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة يكون   ):التقليد(الرفض المطلق 

بالعودة إلى الماضي، والعزلة عن المجتمعات المعاصرة، وبمنظور علم أصول الفقه الوقوف 



هوم تحرير المراْه اى فهو موقف يقوم على الرفض المطلق لمف. عند أصول الدين وفروعه
  .رفض كل دالالته بحجه انها جميعا  تتناقض مع االسالم

ويقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة ال   ) :التغريب(القبول المطلق 
يمكن أن يتم إال باجتثاث الجذور وتبني قيم المجتمعات الغربية ، وبالتالي فهو يقوم على 

م تحرير المراءه اى قبول كافه دالالته ، فهو موقف يستند إلى التغريب  القبول المطلق لمفهو
الذي مضمونه أن تستبدل القيم واآلداب والقواعد التي جاء بها االسالم بالقواعد واآلداب 
والقيم االوربيه التي كانت محصله تطور هذه المجتمعات لمده سبعه قرون وهو ما يؤدى 

إلى الحضارة الغربية وهو القاعدة النفسية الالزمة لنمو الوالء إلى قدر من الشعور باالنتماء 
  ...). الفردي،الراسمالى،العلماني( للنظام الليبرالي

ويقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري يتم باستيعاب ما ال   ) :التجديد(الموقف النقدي 
كانت من  يناقض أصول اإلسالم التي تمثل الهيكل الحضاري للمجتمعات المسلمة سواء

  . إبداع المسلمين ، أو إسهامات المجتمعات المعاصرة األخرى
و بالتالي فإن هذا الموقف يتجاوز موقفي الرفض أو القبول المطلقين لمفهوم تحرير المراْه 
إلى موقف نقدي يقوم على التمييز بين داللتي المفهوم ، فاإلسالم ال يتناقض مع الداللة 

رير المراْه اى  تحرير المراْه كمفهوم مجرد تشترك في فهمه كل العامة المشتركة لمفهوم تح
أما الداللة الخاصة المنفردة  للمفهوم اى ما اكتسبه من معنى كمحصله . الفلسفات والمناهج 

لتطبيقه في واقع المجتمعات الغربية منذ القرن السابع عشر حتى اليوم والذي تنفرد بفهمه 
، فيقوم الموقف االسالمى )الليبرالية كفلسفة ومنهج للمعرفةهما (فلسفه ومنهج معرفه معينين

منها على اخذ وقبول ما ال يناقض أصول الدين وواقع المجتمعات المسلمه، ورد ورفض ما 
  .يناقضهما 

وطبقا لهذا الموقف فان الدعوه الى تحريـر المـراْه فـى     :المساواه فى المفهوم االسـالمى  
طلق من جمله من المفاهيم الكليه  التى تمثل اصول االسـالم    المجتمعات المسلمه ينبغى ان تن

اهيم تقرير االسالم للمسـاواه بـين المـراْه    فويترتب على هذه الم... كالتوحيد واالستخالف 
والرجل ، والمفهوم االسالمى للمساواه يقوم على ان تحكم العالقه بين المراْه والرجـل فـى   

ى نشاْه تلك العالقات ، وهو ما يتحقق فى الشريعه بمـا  المجتمع قواعد عامه مجرده سابقه عل
ومن االدله على تقرير االسالم للمساواه . هى وضع الهى سابق لعالقات البشر رجاال ونساءا 

صلى (وقول الرسول ). ولهن مثل الذى لهن بالمعروف( قوله تعالى:على الوجه السابق بيانه 
وكذلك تقرير االسـالم   .) اخرجه احمد فى مسنده()لانما النساء شقائق الرجا)(اهللا عليه وسلم

وكذلك تقريره ان  المراْه مساويه للرجل .ان المراْه مساويه للرجل فى سائر التكاليف الشرعيه
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالرجل راع فى اهله ومسئول عن رعيته،  (فى المسؤليه

  ...).عيتهاوالمراْه راعيه فى بيت زوجها وهى مسئوله عن ر
ويترتب على ما سبق ايضا رفض االسالم للمفهوم الخاطى للمساواه والذى نجده  :نفى المثليه 

فى الدالله الخاصه لمفهوم تحرير المراْه فى الغرب والذى يقرنها بالمثليه، اذ االخيره تعنى ان 
و �t�I  ا نفاه القـران تكون المراْه مثل الرجل فى التكوين واالمكانيات و المقدرات الذاتيه وهو م

  ?9=>�Iآ اذ  -كما يرى تيار التقليـد   -غير ان هذا ال ينفى المساوه على الوجه السابق بيانه  ا�WIآ
ان التفاوت فى المقدرات الذاتيه سنه الهيه تشمل الناس كلهم ال المراْه فقط، وهـوجزء مـن   

ذاتيه دون ان يلغى ذلـك  مفهوم الدرجيه الذى يقرر تفاوت الناس فى المقدرات واالمكانيات ال
  .المساواه بينهم

تناول االحكام الشرعيه التى اتخذها كـل مـن   يمكن  واستنادا الى المفهوم االسالمى للمساواه 
فـى   بين المراْه والرجلكادله على نفى المساواه  -رغم تناقضهما  -تيارى التقليد والتغريب 

  ... شهاده المراْهو القوامهك:االسالم 



ولتحرير المراْه اذا جانب سلبى يتمثل فى رفع  القيود التى تعوق   :اْه  وحقوقها مشاركه المر
فعاليتها كعضو فى المجتمع،وجانب ايجابى يتمثل فى مشاركتها فى حركه تطـور المجتمـع    

المؤمنون والمؤمنات بعضـهم أوليـاء بعـض    و( وهو ما عبر عنه القران بمصطلح الموااله
ــن    ــون عــ ــالمعروف وينهــ ــأمرون بــ ــون   يــ ــر ويقيمــ   المنكــ

ولحركه  التطور االجتماعى  خطوات ثـالث   .)التوبه)(الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون اهللا
  .حقوق المراْه  فى االسالم طبقا لها–تصنيف –سنقوم  بتقسيم 

وقـد اقـر   .اول هذه الخطوات هى معرفه المشاكل التى يطرحها الواقع المعين :حق المعرفه
طلب العلم (قوله صلى اهللا عليه وسلم : المعرفه والتعليم ومن ادله ذلكاالسالم حق المراْه فى 
، واضاف بعضهم للروايه ومسلمه ، وقـال الـبعض بعـدم وجـوده     )فريضه على كل مسلم

فىالحديث انما لفظ مسلم يقع على الذكر واالنثى وهو اصطالح الشارع فى سـائر الخطـاب   
خذوا نصف دينكم من هذه (ه صلى اهللا عليه وسلم وكذلك  قول..). يا ايها الذين امنوا(الشرعى

وجاء فى كتاب الطبقات الكبرى ان عدد من روى عن الرسول من النساء نيـف  ). الحميراء 
  . وسبعمائه امراْه 
ثانى هذه الخطوات هى ابداء الراى بما هو حل لهذه المشاكل ، وقد قـرر   :حق ابداء الراْى

ومن ادله ... ا فى المشاكل السياسيه واالجتماعيه واالقتصاديهاالسالم حق المراْه فى ابداء راْيه
المؤمنـون  (ذلك اعطاء القران حق االمر بالمعروف والنهى عن المنكر للمراْه مثـل الرجـل  

واخـذ الرسـول   ..). والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر
حبـذا  (ل مع ام سلمه فى صلح الحديبيه وقال صلى اهللا عليه وسلم  براى النساء كما هو الحا

وان سمراء بنت ). رواه الشيخان( )رايك يا ام سلمه لقد انجى اهللا المسلمين بك من عذاب اليم
نهيك االسديه ادركت الرسول صلى اهللا عليه وسلم  وعمرت وكانت تمـر باالسـواق تـامر    

واعتراض المراْه . م الجمل وخروج عائشه رضى اهللا عنها يو. بالمعروف وتنهى عن المنكر
  ).اصابت امراْه واخطا عمر(على عمر حين فكرفى تحديد المهور فقال عمر 

اخر هذه الخطوات هى العمل تنفيذا للحل ، ومن هنا جاءت حقوق المـراْه فـى    :حق العمل
 اعتبار القران العمل اساسا للجزاء الدنويوى واالخروى للرجال والنساء: العمل  ومن ادله ذلك

فاستجاب لهم ربهم انى ال اضيع اجرعمل عامل منكم مـن ذكـر او انثـى بعضـكم مـن      (
وقد عملت المراْه فى عهد الرسول فى مجاالت عديده ، فقد اشـتهر فـى الطـب    ...). بعض

والمتمريض رفيده االنصاريه التى ورثت الطب عن ابيها فى الجاهليه فلما اسلمت جعل لهـا  
طبقـات ابـن   )( 7اسد الغابه، ج(يها الرجال والنساء جميعا خيمه فى مسجد الرسول تداوى ف

انقلوه الى خيمـه  ( ولما اصيب سعد بن معاذ فى الخندق قال صلى اهللا عليه وسلم. )8سعد،ج
،وفى مجال الحرب اورد البخارى بابا كامال اسماه باب غزوالنسـاء وقتـالهن مـع    )رفيده 
وولى عمر ). 84، ص5االسالميه، ج صحيح البخارى، ط المجلس االعلى للشئون( الرجال

ولم يعترض الفقهاء اجماعا على حق . الشفاء على سوق المدينه ، وكذلك ولى سمراء االسديه 
لن يفلح قوم (المراْه فى العمل سوى االمامه الكبرى التى رفضها البعض استنادا الى الحديث 

ط فى صحه الحكم فقط، وقـال  اما القضاء فقد قال الجمهور الذكوره شر). ولوا امرهم امراْه
ابو حنيفه يجوز ان تكون قاضيا فى االموال ، وقال الطبرى يجوز ان تكون قاضـيا علـى   

محمـد  (وهوقول ابـو حنيفـه  -القضاء -االطالق، وقال ابن حزم جائز ان تلى المراْه الحكم
  ).37المهدى الجحوى، المراْه بين الشرع والقانون ص

اذا فقد ظهراالسالم فـى مجتمـع    :لمعاصره وتحرير المراْه المجتمعات المسلمه ا: خاتمه  
يعيش في ظالم التخلف الحضارى ، والزم ذلك فرضه لكثير من القيود التى تعـوق فاعليـه   

فانتقل به في فتره وجيزه إلي نور التقدم الحضارى ،والزم ذلك عمله على . المراْه كعضو فيه
التهديـد  ( مراحل تاليه ونسبة لظروف خارجيـة  غير انه فى.تحرير المراْه من هذه  القيود 

أنماط من الفهم  متمثال فى شيوع نمط التفكير البدعى االستبداد، (وداخليه ...)المغولي،الصليبي



قفل باب االجتهاد وسـاد التقليـد،   ... ) التي تكتسب قدسية نسبتها إلى الدين الخاطئ لإلسالم
ثم أصطدمت هذه المجتمعات بشـعوب اوربـا    .وعندها توقفت المجتمعات المسلمه عن التقدم

التي حررتها الليبرالية فأنهزمت ، وهنا خضعت لألستعمار، وقد عمل االستعمار علي نشـر  
التغريب الذي يمكن تعريفه بأنه قدر من الشعور المستقر باالنتماء إلي الحضارة الغربية علي 

اديـا الـى   ) الموضوعي(ستعمار و اال) الذاتي( وهكذا فإن الجمود  .حساب الوالء اإلسالمي
  .فرض قيود على فاعليه المراْه كعضو فيها الزم ذلك التخلف الحضارى لهذه المجتمعات و 
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المعنى اللغوي ف لتعبير عن دالالت ومعاني مختلفة،يستعمل مصطلح الليبرالية ل
اى  :داللة عامة مشتركة: للمصطلح هو الحرية،غير أن لمصطلح الليبرالية داللتين

وداللة خاصة  ،الحرية كمفهوم مجرد تشترك في فهمه كل الفلسفات والمناهج
اعي منفردة اى ما اكتسبه مفهوم الحرية من معنى كمحصله لتطبيقه في واقع اجتم

 ،)واقع المجتمعات الغربية منذ القرن السابع عشر حتى اليوم(معين زمانا ومكانا
  ) .هما الليبرالية كفلسفة ومنهج(وهو المعنى الذي تنفرد بفهمه فلسفه ومنهج معينين

أن مصلحه المجتمع ( منهج إلي فكره القانون الطبيعي، ومضمونهاالليبراليه ك ستندت
). مل كل فرد فيه على تحقيق مصلحته الخاصةككل تتحقق حتما من خالل ع

أن تحرير الناس من القيود القول  فييتمثل  بعد سلبى اذالمنهج الليبرالي فل
النه لم االيجابي  يفتقر الى البعدالمفروضة عليهم شرط الزم لتغيير الواقع،ولكنه 

تحقيق التوازن بين مصلحه الفرد ومصلحه  موضوعيه لضمانضوابط  يضع
   .الجماعة

المفهوم الليبرالي للحرية قائم على أن حرية المجتمع ككل ستتحقق طبقا لهذا فان  و
حتما من خالل سعى كل فرد لتحقيق حريته الخاصة،استنادا إلي فكره القانون 

فهو يركز على الحرية الفردية ويتجاهل حرية الجماعة، كما انه يركز . الطبيعي
  .جانب االيجابي للحرية ممثال في ضوابطهاعلى الجانب السلبي للحرية ويتجاهل ال

تطبيق المنهج الليبرالي على المشاكل التي فان ) ايديولوجيه(اما الليبراليه كمذهب 
الديمقراطية (من النظريات في الدولة رطرحها الواقع الغربي أدى إلى ظهور الكثي

) صاد الحرالراسماليه أو االقت(واالقتصاد) سيادة القانون(والقانون) الليبرالية
ومذاهب في الدين ) الفن للفن(واألدب) الفردية(واالجتماع واألخالق

والتي يمكن ") المذاهب البروتستانتية المختلقة "حركات اإلصالح الديني (المسيحي
   .أن نطلق على مجموعها المذاهب والنظم الليبرالية

لدولة،اى العلمانية أماعالقة الدين بالدولة فتقوم في الليبرالية على فصل الدين عن ا
كانت في األصل جزء من الديانة المسيحية، وتحولت إلي جزء من النظام  التي



الليبرالي كنظام متكامل للحياة جاء محصله عوامل عديدة سادت أوربا نحو سبعه 
  . قرون

  :مواقف  مختلفة من الليبراليةثالثه هناك فى اطار المجتمعات العربيه والمسلمه و
، و يستند إلى أن تحقيق التقدم )التقليد(لرفض المطلق لليبراليةفهناك موقف ا 

الحضاري للمجتمعات المسلمة يكون بالعودة إلى الماضي، والعزلة عن المجتمعات 
  .المعاصرة

، ويستند إلى أن  تحقيق التقدم )التغريب(وهناك موقف القبول المطلق لليبرالية 
إال باجتثاث الجذور وتبني قيم  الحضاري للمجتمعات المسلمة ال يمكن أن يتم

  . المجتمعات الغربية
الذي يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري ) التجديد(وأخيرا هناك الموقف النقدي 

تمثل الهيكل الحضاري  التى  يتم باستيعاب ما ال يناقض أصول اإلسالم
 سواء كانت من إبداع المسلمين ، أو إسهامات المجتمعات،للمجتمعات المسلمة
  .المعاصرة األخرى

ولما كانت المذاهب و النظم المالئمة لتحقيق المبادىء الكلية الصالحة لكل زمان 
. ومكان والتي جاء بها اإلسالم، في زمان ومكان معين خاضعة الجتهاد المسلمين

فانه يمكن للمسلمين االستفادة من إسهامات المذاهب والنظم الليبرالية بشرط اتفاقها 
  .دىء الكلية و واقع المجتمعات المسلمة مع هذه المبا

بخالف التصور الليبرالى الحرية في التصور اإلسالمي طبقا لهذه  االصول فان 
تكوينيا بالسنن االلهيه التي تضبط حركه الوجود، ) مقيده( ليست مطلقه، بل محدودة

وتكليفيا باألوامر والنواهي التي جاء بها الوحي ،وهذا التحديد هو ضمان 
وعي مطلق  لتوافر هذه المقدرة،وبالتالي تحقيق الحرية بتحقيق التوازن بين  موض

  .أبعادها المختلفة

 ال خلـط (عالقة وحدهيقوم على انها  القة الدين بالدولة للعالحل اإلسالمي ان  ما ك
القواعد األصول التي مصدرها الن السلطة في اإلسالم مقيده ب) كما فى الثيوقراطيه

كما فـى   ال فصل( كما أنها عالقة تمييز. ة الورود القطعية الداللةالنصوص اليقيني
الن اإلسالم ميز بين النوع السابق من القواعد القانونية والتـي اسـماها   ) العلمانيه

والقواعد الفروع،والتي محلها الفقـه  . تشريعا، وجعل حق وضعها هللا تعالى وحده
  في اإلسالم ،والتي جعل سلطة وضعها للجماعة

 فلسفة االقتصادية االسالميه تلتقي مع الفلسفة االقتصادية الليبرالية في تقريرهـا وال
للحرية االقتصادية، إال أنها تختلف عنها في وضعها لمجموعه من المبادىء الكلية 
التي هي بمثابة ضوابط موضوعيه مطلقـه للحريـة فـي المجـال االقتصـادي      

واستخالف الجماعـة فـي االنتفـاع    إسناد ملكية المال هللا تعالى وحدهـ ، :أهمها
بالمال،وان الفرد وكيل عنها في االنتفاع المال على الوجه الذي ال يتنـاقص مـع   

حق التصـرف  (أما الفلسفة االقتصادية الليبرالية فتنطلق من إسناد الملكية.مصالحها
للفرد أما على مسـتوى المـذاهب الـنظم واإلشـكال الفنيـة      ) المطلق في الثروة

المالئمة لتحقيق هذه المبادىء،فانه يمكـن للمسـلمين االسـتفادة مـن      االقتصادية



إسهامات المذاهب والنظم االقتصادية الليبرالية في هذا المجال بشرط اتفاقها مـع  
  .هذه المبادىء الكلية وواقع المجتمعات المسلمة 

ريرهـا  كما تلتقي الفلسفة السياسية االسالميه مع الفلسفة السياسية الليبرالية فـي تق 
للحرية السياسية، لكنها تختلف عنها في تقريرها لمجموعه من المبادىء الكلية التي 

إسـناد  : هي بمثابة ضوابط موضوعيه مطلقه للحرية في مجال السياسـة أهمهـا  
هللا وحدة،واسـتخالف الجماعـة بإسـناد    ) السـلطه المطلقـه    -السيادة(الحاكمية

يل عنها لهـا حـق تعيينـه ومراقبتـه     إليها،وان الحاكم نائب ووك) السلطة(األمر
) السـلطة المطلقـة  (أما الفلسفة السياسية الليبرالية فتنطلق من إسناد السيادة.وعزله
أما على مستوى المذاهب النظم واالشكال الفنية السياسية المالئمة لتحقيق . للشعب

 فانه يمكن للمسلمين االسـتفادة مـن  . هذه المبادىء الكلية في زمان ومكان معين
في هذا المجال بشـرط  ) الديمقراطية(إسهامات المذاهب والنظم السياسية الليبرالية 

  .اتفاقها مع بشرط اتفاقها مع هذه المبادىء الكلية وواقع المجتمعات المسلمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ؟ا
��0ل �K ه�
 ا���ذ ا������ ����� ا����م/�ى 
	� ���� .د

sabri.khalil@hotmail.com  
د ا���qqqد ا�F	�qqqل،  qqq�C%ه �qqq(رْا� Gqqq# دqqqا ا���+qqqه TqqqO����qqqت ا�F	�qqqل ، و���C دتqqq�C
 هq+  ا�q��9د ، وه)�E(q� �qول �q���C ا�F	�qل ��qN �qل           qا� Gq�1 ����C Lآ�\آ�Cو

  : C)�ول آL ا���د 
أ�� ا�*� ا�	%�  �1%Z�F	�qل ��	Lqf   : )ا)'��ق(ا�$�� ا#�"�!  /ا

# 0� �!*Rق، و��C9ا G# ا�����ت ا��� �� 01%	F�nن ا��Vه�ة ا�F	���� ه� "�&، اى 
��دا�7C �%اء آ�": ��ه�ة آ%"�� او إ"��"��  � r��C)��(#. (  

        +qqه ،�qq7Cدا��� ��qq� ت�qqا���� �qq� �qq1%	F� �qq1 رة�qq*1 �qq�%�أن ا� qqF" �qqا��� Gqq�#
، وا�����qت هC �q%ز�Tq ود�oq اq�4%ان وا�Dq>9ل       )اq�4%ان وا�<�Dqل   (ا�	��دات ه� 

 ���� %E" G�1.   ت�qا���� �q� �1%	F��Cآ�Aq وAq�C�C   ( وا�	%��!G ه� 1*�رة �1 
 ���� ( �7Cدا���  ). در�Oت ا���� ا�	%��!�( ��� 

��q أن �qD%ن 1��0q ا��qI او          *(� �q�د �"²��qن qEC �qا�� ����q�	ا� آ	� ��@	� ه+ا ا�*�
 L�	O 0�8 0��1 &�'(� �(�  .ا��Vه�ة او ا��	L ا�

�/�را�+ا', ��	-� ا)!�,ا�(ا�$�� ا�+ا'  /ب(:  �q�أ
       ���q	Fا� Gq�14ا Lqf	�� �Cا+qر ا�%qQا�� �q# Lqf	��# ل�	F�� �Cا�+ا اى ��	�q# Lqf   . ا�*�

       �q# ن�q�"ر  ا�%qQ�� ي+qا� Gq�14ا Lqf	ن ا���²"� �F� �1%Z%	& ا��آ%ن ه+ا ا�)
      0qرآ� �q	آ Tqا�%ا� �q8�(1 ذات L�DqIC ه% إ9 إ�1دة ��ا��Vه�ة  ا�F	���� Q���# ،%ر 
         �q����� TqZ�N G*q�" GCا+qر ا�%qQا ا��+q0 ان هqV��� Tq�ة ،�O ن #� 8%رة��ا�"

O	�qد، "*�qت، ��q%ان،    (آ	� أن ا�%ا�T ��	�\ ����)%ع.  #G ا�	�Dن وا��'%ر �Nل ا�\��ن
 ا�	Lqf ا14�Gq           ...) ا"��نq�F� ��q�� &q�" Gq�1 ن%qD� ع%q" Lqل آ�q	O و������� #�ن ،

  .�� ا�+ي ��Q%ر  ا�"��ن #� ا�)%ع ا�	�
���q� T      ):ا#�34 ا2	ـ�5 ( ا#�34 ا1��2/ ج�qFا� �q�%	ا� �q�ا

�� �qqD%ن   qq(1 &qq!E�� ى+qqا� ���qq	Fا� �qq�%	ا� Gqq# Lqqf	��# GCا+qqوا� G1%qqZ%	ا� ��qq�*ا�
   �1%qZ%	ا� &q�(ه+ا ا�)   �q���	Fه�ة ا��qVا� ( q�F�      ن�q�"²� ر%qQ�	ا� Gq�14ا Lqf	ا�

�	Yqq� �qqدى إ�Gqq إ�qqWرة "qq%ع ��qq ا9"���qqل   ) �qq��" �qq���C ي%qq@1( ذ�qqaCا Gqqدى إ�Yqq� ،
�%�� �FC  ا�)�q& او ا��qVه�ة هq% اE��9��qن      .     Lqf	�� �q@��(�وإذا  آ�"q: ا��qVه�ة 



  %qه�7 ه�FC ��%��� ا9"���ل �Yدى ا�aCذ  ����ا14�G ا�F	��� YCدى إ�G إ�Wرة "%ع 
  .ا��9!*�ح

  
  
  
  
  
  

�'�م ا��/� ود<<� � �  
ى �
	� ����.د��  

  ::::م ا��^2م ا��^2م ا��^2م ا��^2ا���5د ا����5 ��/<(ا���5د ا����5 ��/<(ا���5د ا����5 ��/<(ا���5د ا����5 ��/<(::::أو�أو�أو�أو�
  :يجب التمييز بين الدالالت المتعددة لمفهوم العقل 

فـي كـل زمـان    مشتركه بين جميع الناس  عرفية مفاعلية العقل  فى ذاته ك :الداللة األولى
  . ومكان

،والتي تختلف طبقا لمستويات الوجود التي يحاول المعرفيه  أنماط هذه الفاعلية: الداللة الثانية
طبقا للجهة المنظور منها إلى ذات المشاكل التي يطرحها الواقع المعين  ،أو) وجوديا(تفسيرها 

  ).انماط التفكير العلمى والفلسفى والدينى( )منهجيا(أو طبقا لمضمون هذه المشاكل
بأنماطها المختلفة في محاولتهـا حـل مشـاكل     المعرفيه محصله هذه الفاعلية :الداللة الثالثة

في زمان ) قبيلة،شعب، أمه(اى التراث الفكري لجماعه معينه طرحها واقع معين زمانا ومكانا،
  :ويمكن تقسيمها إلى مستويين. معين

األساسي، الحضاري  ويتضمن مجموعة  القواعـد  ) المعرفي(الهيكل العقلي :المستوى األول
التي تحدد لكل فرد ما ينبغي أن يكون عليه موقفه واتجاهه وسلوكه في مواجهة الغيـر مـن   

  .الظواهر والناس، يكتسبها من انتمائه إلى مجتمع معيناألشياء و
المتجانسة بين كل األفـراد الـذين   ) المعرفية(فهذا المستوى يشير إلي مكونات الوحدة العقلية

  ينتمون إلى مصدر حضاري واحد،
المكتسب على هيكلها األساسي، فهذا المستوى يشير ) المعرفي( البناء العقلي :المستوى الثاني

بما هو بناء مكتسب على هيكلها األساسي من مصادر بيولوجيـة  ) المعرفي(تفرد العقليإلي ال
  .الخ...وفسيولوجية وفكرية واقتصادية وروحية 

�3��d�3��d�3��d�3��d : : : : 5د�5د ��5د ��5د ��� �/R
�� �/R
�� �/R
�� �/R
��   ��R
وقد تعددت تعريفات العقـل طبقـا لتعـدد     ::::ا���9�O ا���9�O ا���9�O ا���9�O     �ت ا��^�2 وا���
��R   �ت ا��^�2 وا���
��R   �ت ا��^�2 وا���
��R   �ت ا��^�2 وا���
إلسالمي يستند إلـى األسـس   والتعريف ا. الفلسفات ومناهج المعرفة المستخدمة في التعريف

  :التالية
ينظر إلي العقل  باعتباره نشاط أو فاعليه معرفيه  ، لذا لم يرد في القران لفـظ عقـل    :أوال

وآـ+�* (�)ـ&   ً ﴿ ...)نعقل، تعقلون، يعقلون( بل ورد بصيغه الفعل  .بصيغه االسم
  .﴾ا1/"ت ��	م /.��	ن 

  :والعقل كفاعليه معرفيه محدود : ثانيا
محدود بالوحي في إدراكه لعالم الغيب المطلق عن قيود الزمان والمكان، يقول الشاطبى فهو /ا
فهذا أصل اقتضى  للعاقل أن ال يجعل العقل حاكما بإطالق، وقد ثبت عليه حاكم بإطالق وهو (

وان يجعل األصول التي نزل بهـا القـران   (... ويقول البوشنجى عن تعريف اإليمان) الشرع
  ).من الرسول غايات للعقول وال يجعلوا العقول غايات لألصول واتت بها السنن

وا3  ﴿كما أنه محدود بالحواس في إدراكه لعـالم الشـهادة المحـدود زمانـا و مكانـا     /ب
أ=>$45 �; �:	ن  أ��"458  � 8.�#	ن 6�7" و$.ـ& �5ـ4   

 .﴾ا��#C وا�B)"ر وا�6A@? �.�45 8<5>ون



وجودية محاوله تفسير الوجود، ومن الناحية المنهجية حـل  أن وظيفة العقل من الناحية ال:ثالثا
  .المشاكل التي يواجهها اإلنسان

رفض النظر له باعتباره ذو وجود مطلق ، اى قائم بذاته التعريف اإلسالمي للعقل إذا ي :رابعا
ومستقل عن الحواس في إدراكه لعالم الشهادة، والوحي في إدراكه لعالم الغيب كما في التيـار  

،يقول عالء الدين الطوسي في كتابه الذخيرة أو تهافـت   الغربيه في الفلسفة) المثالي(قالنيالع
فقوته االدراكيه أيضا وان كانت أتم قواه وأقواها ليس من شانها أن تدرك حقائق (... الفالسفة

جميع األشياء وأحوالها حتى األمور االلهيه إدراكا قطعيا ال يبقى معه ارتياب أصـال، كيـف   
لفالسفة الذين يدعون أنهم علموا غوامض اإللهيات باستقالل العقل ويزعمون أن معتقـداتهم  وا

أذكياء أجالء قد عجزوا عن تحقيق ما بمرأى أعينهم حتى اختلفـوا فـي    اتلك يقينية وان كانو
  )..حقيقته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�'�م� �  ��7 ا����د( وا���[� ا�
�آ	�
�� ������ ا����م��ى �
	� ���� ا!.د���  sabri.khalil@hotmail.com  �ذ ا�

T	�F	�� �"%"�!ا� ��V(و�� أ"�7 ا�����C Mف ا�Eا� �����ا� �D� آ��"�� ،#� ا�F" �(ا4ول ،وه :
 0(1 �*�� ��وا�Z &� 0� �"�f	�ن "��ذ ه+ا ا�!�"%ن  ،)������دة(�0 �& وTZ ا�!�"%ن ا��اء وه% 

 �*�� ��ر ا���'�، أ�� ا���'� #�7 و�% ���آ�ا  ه% Q�1)0 �����'�، #�����دة 1�� ه+ا ه� 
�	�ر�� ا����دة.  




�}*�~ ا
���دة -1 �م �'Q�B و:K}*�~ ا
#�آ��� آ�	�a��� �� ��ا���D ا������ ا���
 "�*�ً� إذ ����O آ�	� �O B�'Q	ن ا�s# ،M�Eا� �����ا� �D�م #� ا�a��	0 ا�O%ا� ��دة 1���ا�

I��1 8�� �	� �0 ا���'� 9 ���	ه� �� ��6 ذا0C و9 #�"���  �*�C �(�C9 L8أ �� �!�
��%ك #�"�� ا�!ا�G ����*�� �1 ا��!���I�،  �7رآ0 �7�# ��6  X�� �7�	���� ��9 آ�ن�7+  ا�

  .�����'� �1 ا�*��%��
 B�'Q� %7# ���)� ه+ا #� و��@�E�،  Bآ	�0اأ�� ا�	'Q�B ا�+ي �!���0 #� ا���D ا������ ا���

ا��Eآ� ه% ا��Iرع ، و �D� 9 إ9 
 �D� 9 G���C ��6ة،وأ�� ا��E!�ق "�%ذ ( �%ل ا���م ا��\ا�� 
&��aإ9 ا� ;��� ،ا��DE #��3 إ9 �	� �0 ا�a�& وا4��، #s"	� ا�)�#+ ��D ا�	��; 1�� �	�%آ0 و9 

ب وا�\وج #�ن أ��وا أو أوO*%ا ا���'�ن وا��� و ا4و) ص( أ�� ا�)*�  ،#� ��D و9 أ�� إ9 �0
 �� �1�Rو G���C 
�� ��F�s� L� ،�7��F�s� �> AFب ا
 �7�1�R G���C ، #��%ا�1�R AO ا

 0�1�R G���C 
  ).أوAO ا
ر ) ا��Eآ� ه% ا��Iرع( #���Eآ� 1) ا��\ا�� ه% ا�+ي �0 �& وTZ ا�!�"%ن ا��اء Q�آ	� ا"0 

ا��� وا4ب وا�\وج #�ن أ��وا أو أوO*%ا �� �AF <� وا���'�ن و) ص(أ�� ا�)*� ( ا���'� 
G���C 
  ). ��F�s� L� �7��F�sب ا

كذلك فان مصطلح السلطة كما في الفكر السياسي :مصطلح األمر كمقابل لمصطلح السلطة -2
وان اشتق من كلمة سلطان التي وردت في  ،الغربي لم يستخدم في الفكر السياسي اإلسالمي

��:"(��ه�* ! ﴿ :القرآن E﴾ ﴿ إن ;Gوا H)Iا <>.� "/

و اBرض  تا��:.�4 إن �K8+وا �; أJ:"ر ا��#"وا
فإنها كما هو واضح ال تعني السلطة  ﴾A"(�+وا، � �K8+ون إ� ���:"ن 

( باعتبارها ممارسة السيادة ،والمصطلح المقابل له في الفكر السياسي اإلسالمي هو مصطلح 
 َأ�Rُِ�%ْا _َ�ُ)%ْا ا̈�ِ+�َ� َأ��7َ َ�� ﴿  ).أولي األمر(و) األمير( السلطة  ومنه سمي من اسند إلية) األمر

  )59: ا�)��ء(  ﴾ ...ِ�)Dُْ� َوُأْوِ�� ا4َْ�ِ� ا�̈�ُ�%َل َوَأ�Rُِ�%ْا ا�ّ�0َ
 ���EQوا� ����ء ا��ا<�a0 ا��aا�+ي ا�� B�'Q	و ه% ا�:  

ث أ�% ��D �1 ا���'� #!�) ص(#�) و#�ة ا���%لEC ل " �@� ��*��0 و9� � 	E��7+ا إن 
���� ���e �!%م �0 ا4".  

��0C و71  "ه+ا ا4���ICوروا #� "و�	� أراد ا��7 �����'� إ�G 1	� ��ل * Q� �	1 �8و �W
0��1 ��  " .إ��0 وا��!� ا4

ة ا��� O 9*��� #��7  ا4��إن ه+ا " و��ل 1	� �� ا�a'�ب ��Q ا���'� * I��� 9إ B�Q� 9
  ".و������ ا�+ي 9 وه� 0�#

ث 1�� ا�� أ�� A��R �1 إن �%ت ا�)*�* EC'� #!�ل) ص(و��زع ا�)�س #� ا��(C 0*!1أ � ...
  ا4��أن C)�زع ��.  

ت أ1%ا"� �!	: �7+ا " وA'N ا�E�� #� أهL ا���اق #� <nن ا���'� #!�ل * Oو %� 
أ�� وا
  ".أي ���م4�� ا


�#�آ� �]� hM
�'Q�B ا����دة، :���	� ا
��[�م أ L��!� 0�	آ�Eأ� B�'Q	أن ا� �(� BZإذا و
�'Q�B ا���'�، #�ن ه)�ك �+هA ��ى أن ا��Eآ	�� �C)� ا���'� #�  L��!� ��و�'Q�B ا4

M�Eا� �����ا� �D��� آ�ن أول �� ��ل �0 ا�a%ارج ا�+�� ر#�%ا <��ر .  ا�� A+ه	9 " وه+ا ا�
 
�M ��ل" ��D إ9 Eا� �Qو#� ا�� R�N Lو�nC Gا��)�دًا إ� X�*0 ا��Gْ  %�9ت أ%!� X�*�

 0�%� Lf��!%�� ا��Eآ	�� 
 و�ة  �# BZ%� %دودي ا���	ا� ��ا���م " ... 1 ���V" ر%E�إن 
�I*ي ا��� أ� T��Iوا�� ���j�a ..وا������� �C	Lf #� "\ع O	�T ��'�ت ا4 ��9ن ذ�; أ

% " ��
 و�ة	7# �� Gوا إ���ه�� ا�	%دودي #��7 آ+�; ا��)� L!" ا�+ي A'� �� آ����ت �� .
0� �F��" 0"ا T� 
�)��X ��)�د ا��Eآ	��  �1�	F�� �'��أن إ�)�د ا� A+ه	ه+ا ا� ��1 ACو���.  



 �1 0f� #!�ل #� ���ض �!(��� A+ه	ض �7+ا ا���C ��وآ�ن 1�� ا�� أ�� A��R ه% أول 
 و��D ه9Yء 
"�� ا"�D� 9 0 إ9 ،  � �& أر� �LR�� �7آ�	" (.. �D� 9 إ9 
 " <��ر ا�a%ارج 


�� و���	�T  ،وا"0 9� ��)�س �� أ��� �� أو #��O ،�!%�%ن 9 إ��ة إ9 Y	0 ا�C����	L #� إ
 0� +NYو� L*�0 ا�� ��YCو و#��7 ا��D#� و�*�[ ا
 #��7 اLO4 و�F	T �0 ا���ء و�!�LC �0 ا��

  )����ح �� #���O�� G�� ���@����B �� و 
��Eآ	�0 ا� #�7 ه+  Dو�D)� �) ،)"�� ا"�D� 9 0 إ9 
 ( ��Eآ	�0 
 ا#��� �� أ�A��R G �!� إ�)�د 

�Z ��*� �Wورة  ،)و��D ه9Yء �!%�%ن 9 إ��ة إ9 
 ( �	�)� ا���'� ا��� أ<�ر ��7 ���ª ا���ة 
T	�F��W �*�� أن ا���'� �	�ر�0 �����دة  ،)وا"0 9� ��)�س �� أ��� �� أو #��O( ا���'� 4ي 

 L*�ا� ���nCو وا�� ...�Nل ا�\��ن وا�	�Dن و�� أ<�Dل ه+  ا�		�ر�� O	T ا���ء و�!�C�� ا��
�)\  �1 ذ�; G���C 
  .وا

 ª�وه+ا B�E8 ��6  ،ا�%ارد #� ا�!�_ن ��اد �0 ا���'�) ا��DE ( آ	� ���) ه+ا ا�	+هA إ�G أن �
��0 وا��D%�)��  إذا أن ه+  ا���ª إذا��Dدة ا�����0 ��)� ا�"�# G���C 
، ورد #� ا�!�_ن �)�%�ً� إ�G ا

  G���C 0�%� �#  �	ت وا�!@�ء آ��%Qaا� �# LQ�و ﴿وإذا ورد �)�%�ً� إ�G ا�"��ن #n"0 ��)� ا�

وإذا ﴿و�G���C 0�%  ﴾داؤود و���#"ن إذا 5P#"ن � اO>ث 

4�#5 � ا�K"س أن 5U#	ا �"�.@لW﴾ 

=+   /" P ﴿	� ��)� ا�DE	� ا�)���V آ	� #� ��E� �1 G���C 0�% 1��0 ا���م آ

"�XY 45Oا ?"K�8ة وا	م  ﴾ا��5"ب ����0 ا����1 إ��اه�� 1 G���C 0�%و�

﴿ O"(�"� E�O5#" وأW [ \ر�  ه﴾  �DEا� ª����� ا�*�@�وي أن �C �#
��ت%Qaا� LQ#و ���V(ا� �	DE)� ا��	ورد #� ا�!�ان �.  


��*� ا���Mدا إ
�K W[�م اGM�k_ف�  :�_�O ا
���دة 
 َأ9̈ ِ�ّ�0ِ َأَ�َ� ِإ9̈ اDْEُ�ُْ� ِإِن ...﴿ يقرر القرآن أن الحاكمية صفة ربوبية : إسناد الحاكمية هللا وحدة

وْاُ*ُ�ْCَ 9َ̈ذِ�َ; ِإ̈��ُ  ِإ �ُ� )40: يوسف) ﴾ %َنَ�ْ�َ�ُ	 9َ َأْآfََ� ا�̈�(ِس َوَ�ـDِ̈� اْ�َ!́�ُ� ا�́
وإسنادها إلى غير سواء كان فرد أو فئة  ،هللا تعالى وحدة) السيادة ( وعلى هذه فإن الحاكمية 

 �Dُ�َ َوَ�ًا َوَ�ْ� aِ�̈�َْ+ َوَ�ْ� َواnَ�ْْرِض ا�̈�َ	�َواِت ُ�ْ�ُ; 0ُ�َ ا̈�ِ+ي﴿ أو حتى الشعب هو شرك في الربوبية 

�ً�ا  َ#َ!َ̈رُ  َ<ْ�ٍء َ& ُآLَ̈وNََ� اْ�ُ	ْ�ِ; ِ#� َ<ِ��ٌ; 0ُ�ِ̈!ْCَ﴾  )ن����  ).2:ا�
�� N�& ا�D%ن إ��7ر 8��0C: ا
#�آ��$ � �S ا
����  –أ G���C 0�	D� آ�ن �	ا��7  ،� G���C 0"وا

�ً���DCو �ً(�%DC 0C��8 : 0����DCو ��(�%DC 0�	ن ه� ��آ%D7+ا ا�� ���	ن ��آ�#.  
1.��(�%Dا�� ��	آ�Eا�:��C 0((� أي أن�	ن ����اه� و ا�"%Vآ� ا4<��ء وا��� �DEC G�   ﴿�َ(̈�ُ 

�� Nََ�ْ%ا ا̈�ِ+�َ� ِ#� ا�̈�0ِِ Lُ*ْ�َ ��ََو َFِCَ �ِ(̈�ُ�ِ 0ِ�̈ا�  ��ً�ِ*ْCَ ﴾ ) 62: األحزاب.  (  

 ﴿  مضمونها وجوب أن تحكم قواعد شريعته حركة الفرد والمجتمع: الحاكمية التكليفيه. 2

���ُ� َوَْ�َ�َNْ0ِ ْ�ا�#ِ ��: ا�I%رى( ﴾ ُأِ"�Aُ َوِإCَ 0ِ�ْ�ََ%̈آْ�ُ: 1ََ�0ِ�ْ َر́�� ا�̈�0ُ َذDُ�ُِ� ا�̈�DْEُ#َ 0ُِ	0ُ ِإG�َ َ<ْ�ٍء ِ
10.(  
كانت اآلخرة في التصور اإلسالمي قائمه على الظهور  اولم: الحاكمية هللا في اآلخرة - ب

 َ�ْ�َ� Dَ�ََ� ا�̈�0َ َ�ْ ِإ̈ن ِ#��7َ ُآµL ِإ̈"� اDْ�َ�َْ*ُ�وا ِ+�َ�ا̈� َ��َل﴿  لحاكميه ستكون له تعالى وحدةاالذاتي فان 

 ).48: غافر( ﴾ اْ�ِ�َ*�ِد
$Mإ�[�ر ��آ�� �S ����0
 أن ا�)  :ا�GM_ف ا�� G���C 
0C ا��a�� ا��Eآ	�0 �+اه+ا #�ن ا

 - �ر�� ا����دةه� �	ا��G  - ا4�� -ا���'���ن ا�) ا���7  ،#� ا4رضه� ا�F	��1 #� إ��7ر
  . �G# �7 ا9رضإ��7ر  اى #� ا�\��ن وا�	�Dن -ا��Eآ	��



و�'Q�B ،ا�F	�C  �1!��� ا�!�ان ا4�� <%رى ��� ا�	��	��  ا�G-ا4�� -ا���'� ا�)�دأ�� أد�� 
�'Q�B ا���'�   L��!� �(EZأو �	آ ��وآ+�; 1	%م ا�a��9ف  ،" وأ��ه� <%رى ��)�7"ا4

 ( �!%ل ا�	%دودي). �R�# :39( ﴾  اnَ�ْْرِض ِ#� َNَ��َ�َOَ �َeِ�Dُْ� ِ+يا̈� ُهَ% ﴿... #� ا�!�_ن � 
أن ا
 ��(�Y	ه+ا أن ا� ���)�V��# ، �7ه�  �)�� ���a��9ف و�� �!L أ"� 0��a�� ا�Y	ا� T�	O و1

 ��7 #�د أو أ��ة*���  9 ����)�� �Nف 1	%Y	ا��� _و���7 ا� �#�aو ه+  ا� 
��ء ا�N �7�أو  آ
0!*R.(  

  
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

��O�ا� 
  �:<¡ ا��=33

ى �5�6 23�4. د&' 

من الواقع القائم  ،في كل زمان ومكان المسلمين،منهج التغيير االسالمي يهدف إلى االنتقال ب
و الذى ... السياسى،االقتصادى،االجتماعى،الحضارى:االستكبار - االستضعاف على ثنائيه

 :بكل اشكاله االستخالف، إلى   يمثل ما هو كائن
 هلوق والذى يمثل ما ينبغى ان يكون، وادلته... السياسيه،االقتصاديه،االجتماعيه،الحضاريه

و!@ ا3 ا�+/; K�c	ا �45K و!#�	ا ا�)"O"ت ﴿تعالى

﴿ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في  وقوله تعالى ﴾����4�K��d � اBرض 
  .هم الوارثون﴾ونجعل هاألرض ونجعلهم ائم

بل بالتدرج باالنتقال به مما هو  ،وهذا التغيير ال يتم بالقفز على الواقع :التدرجحول قاعده 
التدرج التي قررها  استنادا الى قاعده ما ينبغي أن يكون ما هو ممكن ، الى إلى، كائن

  :،وهنا يجب التمييز بين نوعين من انواع التدرجاإلسالم



من ( اى التدرج فى بيان درجه االلزام فى القاعده الشرعيه المعينه :عالتدرج فى التشري: اوال
،ومن اشكاله التدرج فى بيان ...)الى الكراهه الى التحريم او من الندب الى الوجوب االباحه

ومن ثَمرات النَّخيِل والَْأعنَابِ {عند قوله  تعالى من االباحهدرجه االلزام فى شرب الخمر 
يسَألُونَك عنِ {عند قوله تعالى  الى الكراهه, ]67: النحل[} ن منْه سكَرا ورِزقًا حسنًاتَتَّخذُو

يا َأيها الَّذين { قوله تعالىو , ]219: البقرة[} الْخَمرِ والْميسرِ قُْل فيهِما ِإثْم كَبِير ومنَافع ِللنَّاسِ
اةَ وَأنْتُم سكَارى حتَّى تَعلَموا ما تَقُولُون ولَا جنُبا ِإلَّا عابِرِي سبِيٍل حتَّى َآمنُوا لَا تَقْربوا الصلَ

يا َأيها الَّذين َآمنُوا ِإنَّما الْخَمر والْميسر {الى التحريم عند قوله تعالى, ]43: النساء[} تَغْتَسلُوا
رِج لَامالَْأزو ابالَْأنْصوونحتُفْل لَّكُملَع وهبتَنطَانِ فَاجِل الشَّيمع نم غير ان  ،]90: المائدة[} س

  ).ص(هذا النوع من انواع التدرج قد انتهى بختم النبوه بوفاه الرسول
اى التدرج فى تطبيق القاعده الشرعيه وليس فى بيان  درجه االلزام فى  :التدرج فى التطبيق
إن قومك قد شدوا وهذا األمر (  البنهعمر بن عبد العزيز  قولمن ادلته القاعده  الشرعيه و

أريد مكابرتهم على انتزاعما في أيديهم ، لم آمن أن يفتقوا  عقدة عقدة، وعروة عروة، ومتى
الدماء، واهللا لزوال الدنيا أهون علي ، من أن يراق في سببي محجمة من  على فتقاً تكثر فيه

ال يأتي على أبيك يوم من أيام الدنيا إال وهو يميت فيه بدعة ، ويحيي ترضي أن  دم ، أو ما
  حلية األولياء()سنة ، حتى يحكم اهللا بيننا ، وبين قومنا بالحق وهو خيرالحاكمين  فيه

   )2/128صفة الصفوة البن الجوزي  - 5/282

  :وهذه المرحله لها مستويان ):االستطاعه( مرحله الممكن
منهج ذ�; ان المستوى االصلى لهذه المرحله هو المستوى االعتقادى،  :االعتقادىالمستوى 

اال الذين امنوا (الفعل وااليمان على العمل المعرفة االسالمي قائم على اسبقيه المعرفة على 
  .تغيير الفكر سابق على تغيير الواقعوبالتالى فانه طبقا له فان  , )وعملوا الصالحات

ان الحديث  توى ايضا بمصطلح الدعوه ، وهنا يجب مالحظه وقد عبر البعض عن هذا المس
هنا عن الدعوه كمرحله ال كفرض اذ أن الدعوة كفرض باقية إلى يوم الدين، وأن الدعوة هنا 
ليست دعوة كفار أو مشركين إلى اإلسالم  ، بل دعوة للمسلمين باالرتقاء من بواقعهم مما هو 

، كما ان  هذه الدعوة )  االستخالف(غى ان يكونالى ماينب) االستكبار -االستضعاف(كائن
ليست فردية بل هى دعوة اجتماعية منظمة، اى تتم عبر جماعه ،  ودليل ذلك بيعة النصح 

على أعمال اإلسالم ، ) ص(لكل مسلم في السيرة  ، التي هي جزء من بيعة المسلمين للرسول 
عبد اهللا تحدث يوم مات المغيرة بن فقد أخرج أبو عوانة في مسنده الجزء األول أن جرير بن 

أوصيكم بتقوى اهللا وحده ال شريك له فإني بايعت بيدي هذه على اإلسالم واشترط (شعبة فقال 



أخرج البخاري أتم منه، الجزء ) (على النصح لكل مسلم فورب الكعبة إني ناصح لكم أجمعين
 . بالنصح كشرط لإلسالمفإن كل مسلم مأمور ) ص(وإذا كانت هذه البيعة للرسول ). األول

المتضمن (نمط التفكير البدعى من  المسلمعقل ال رتحري هو سالبمضمون ولهذا المستوى 
هو تبنى نمط التفكير  مضمون ايجابي كما ان له  ،)لنمطى التفكير شبه الخرافى واالسطورى

 .)الغير متناقضين مع الوحى المتضمن لنمطى التفكير العلمى والعقالنى( ىاالجتهاد

مرحله االنتقال  المستوى الفرعى لهذه المرحله هو المستوى العملى ، اى  :المستوى العملى
قال تعالى   االستطاعهوالسنه لقواعد  تقرير القران :وادلته مما هو كائن إلى ما هو ممكن

 ماستطعتم ر فأتوا منهإذا أمرتكم بأم ( )ص(وقال  )فَاتّقُواْاللّه ما استَطَعتُم واسمعواْ وَأطيعواْ(

ما يرِيد اللَّه ِليجعَل علَيكُم من حرجٍ ولَكن يرِيد (ورفع الحرج قال تعالى  )متفق عليه)(
ونتَشْكُر لَّكُملَع كُملَيع تَهمعن متِليو كُمرطَهكَلِّفُ(والوسع قال تعالى]. 6: المائدة) [ِلينَ ال ي ا اللَّهفْس
 ربنَا ال تَُؤاخذْنَا ِإن نَسينَا َأو َأخْطَْأنَا ربنَا وال تَحمْل ِإلَّا وسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ

 ]286:البقرة]لَنَا بِه  تُحملْنَا ما ال طَاقَةَ علَينَا ِإصرا كَما حملْتَه علَى الَّذين من قَبلنَا ربنَا وال
َأي لَا يكَلَّف َأحد فَوق طَاقَته وهذَا من " لَا يكَلِّف اللَّه نَفْسا ِإلَّا وسعها " وقَوله  (يقول ابن كثير

هالَى بِخَلْقلُطْفه تَع  نْهَأشْفَقَ م ا كَانة ِلمعافخَة الرالنَّاس يه هذهو هِمانه ِإلَيسِإحو ْأفَته بِهِمرو
َأي هو وِإن حاسب " وِإن تُبدوا ما في َأنْفُسكُم َأو تُخْفُوه يحاسبكُم بِه اللَّه " الصحابة في قَوله 

يعذِّب ِإلَّا بِما يملك الشَّخْص دفْعه فََأما ما لَا يملك دفْعه من وسوسة النَّفْس وحديثها  وسَأَل لَكن لَا
  ).فَهذَا لَا يكَلَّف بِه الِْإنْسان وكَراهية الْوسوسة السيَئة من الِْإيمان

واصبِر علَى ما َأصابك ِإن ذَِلـك  (له تعالىو من ادلتها قو ) :العزم( مرحلة ما ينبغى ان يكون
   )17 :لقمان )(االمور من عزمِ

  ) 43: الشورى ()لَمن عزمِ اُألمورِ   ولَمن صبر وغَفَر ِإن ذِلك( وقوله تعالى 
مر اللَّه تَعالَى بِهـا َأي لَمـن   قَاَل سعيد بن جبير يعني لَمن حقّ الُْأمور الَّتي َأ (ابن كثيريقول 

  )الُْأمور الْمشْكُورة والَْأفْعال الْحميدة الَّتي علَيها ثَواب جزِيل وثَنَاء جميل

وهي مرحلة انبثاق جماعة من وهو المستوى االصلى  لهذه المرحله : المستوى العملى 
هذه الجماعة لها مهمة تحرير األمم والشعوب .القاعدة المسلمة التي كونتها جماعة الدعوة

االستكبار االقتصادي والسياسي والعالمي وقيادتها إلى _ المسلمة من كافة أشكال االستضعاف
قال تعالى :مرحلة االستخالف باالحتكام إلى هذه األمم والشعوب ال بالوصاية عليها وأدلة ذلك

شي حتى يهاجروا إن استنصروكم في الدين  ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من واليتهم من
، فاآلية ميزت بين جماعة )72: األنفال(فعليكم النصر إال على قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾ 

وفي السيرة تبدأ مرحلة ).المهاجرين(، وجماعة التمكين )الذين آمنوا ولم يهاجروا(الدعوة 



ر حتى تكوين دولة اإلسالم في التمكين ببيعتي النصرة لألنصار والهجرة للمهاجرين وتستم
في مكة عشر سنين ) ص(مكث رسول اهللا : أخرج اإلمام عن جابر قال.المدينة وما تلي ذلك

من يؤويني، من ينصرني : "يتبع الناس في منازلهم وفي سوق عكاظ ومجنة وفي المواسم يقول
تبايعوني : قال. …فتقدم سبعين رجالً من األنصار وبايعوه… حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة 

على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر على األمر بالمعروف 
وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه .. …والنهي عن المنكر 

، فالبيعة دليل على أن )إسناده جيد على شرط مسلم( 66"أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة
.معها) عقائدياً(عن جماعة الدعوة وإن كانت متحدة ) تنظيماً(جماعة التمكين مستقلة   

وما كَان (قوله تعالى وهو المستوى الفرعى لهذه المرحله ومن ادلتها :المستوى االعتقادى
ِليتَفَقَّهوا في الدينِ وِلينْذروا قَومهم ِإذَا  الْمْؤمنُون ِلينْفروا كَافَّةً فَلَولَا نَفَر من كُلِّ فرقَة منْهم طَاِئفَةٌ

ونذَرحي ملَّهلَع هِموا ِإلَيعج122:التوبه)(ر(  
الصـالحة   السيما في هذه األزمنة المتأخرة التي غلب فيها خلط األعمال( ابن تيمية ويقول   

ونـدفع عنـد    انع خير الخيـرين ، بالسيئة في جميع األصناف ، لنرجح عند التزاحم ، والتم
ترجح منها ـ فإن   االجتماع شـر الشرين ، ونقدم عند التالزم ـ تالزم الحسنات والسيئات ما 

والمتكلمـين ، والعلمـاء ،    غالب رؤوس المتأخرين ، وغالب األمة من الملوك ، واألمراء ،
   )2/168(االستقامة  )( والعباد ، وأهل األموال يقع ـ غالبا ـ فيهم ذلك

  
���� �K[� أI�ل ا
�	$ و
   ا
��[� ا

ى �
	� ���� ا! �ذ .د��  �����   ���sabri.khalil@hotmail.com��� ا����ما�

� و) أ(     �IPا �]��
  :اkر�*W ا
��*�2	� ا

�� ا�	)'& ا4ر�'���� �T و0O 1�	�ء أ8%ل ا��!0 ا�)! &��C &'(	�� ����# TZو��و�%ا و ��
آ	� ر#@%ا , #����*وا ا�	*��M ا�	���#�\�!�� ا4ر�'�� �� ا�	)'&, ا��Q%ر ا��9�� ��%O%د

 r*@� �1%" وا إ��0 ���1*�ر  ��"%ن�V"#� و��	�� ���)'& ���1*�ر  ��"%"� آ	�ر ا9ر�'� �%Qا��
�� ا"%اع ا�	��#� ) أو "	r(��آ� "%ع  ����)�D��%ا"�� "%��1 _ و������� أ�Z#%ا, )ا�Q%ري ا�

  . أ�Nي ��	��#� �Lf ا��9!�اء ا����F*� �	!���� ا�����Oت ا�"��ن ا��	���
) . #� رأ��7 (<����7   _ آ	� ��و�%ا aC��j ار�'% #� 1�� ا�	)'& �� ��X اN4'�ء ا���

�a� وا��9!�ل و�Oء ا�!��س ا��%84 Eا� ��fE*��� �1 ���س ا��	L�f #!�	%ا ا�	)'& إ�� �
�Vإ9 ا� ���)�7 ا"0 �!�)� 1)ه� ��)	� ه% 1) ار�'% 9 � 0Oة أوو�)�7 , ا9ر�'� #� 1

  . رO%01 إ�� "%ع �� ا��9!�اء ا���	� ا�!��e 1�� ��"%"�� ه	� ا����� وا�R9اد

� ) ب(�Ikا �]��
  O�ا�� ا
)1(����
���%ل 1�0 :ا LD� ان.  
��	��Wا���� وا� :ا�Ekاد) 2( 9%��� :F�"أ ��W�	��ت EC: ��وف Oة إذا و  .%ا�

���
  :�xوط ا
  أن �D%ن ��WYة #� ا��DE)أ(
  وان DC%ن �'�دة) ب(



  .وان DC%ن �)�D�� أي آ�	� ا"�!: ا���� ا"��� ا��DE)ج(
���

� ا��K �Kأ:  

  ا��*� وا��!��� ه% �I*0 ا��Q)�� وا��QE وا��9*��د: ا4ول
�"�fا�'�د: ا�  
M��fا� :��  .ا�وران وا�'�د وا��3D أي ا���� �T ا�	��%ل وO%د او 1
T�)�ط: ا��ا	ا� B�!(C :وض وه��� .��R!� ا�E+ف وا��9*��د_ و�I*0 ا�'��!� ا���*�� #� إW*�ت ا�

�%�� 1�	�ء ا84%ل �� ا�	)'& ا9ر�'� أ"�7  ��و� ا��a�X�� j ا�	����D ا�	�����8 
ا��K�� �t ا
��hر ا
��,5 ا
��hر ( ) إ���ء ا�	)'&(�*�� آ�"%ا �)�Vون إ�� ا�	)'& آ!�	0 �

$�
وا�E!�!� ا"0 إذا آ�ن ه)�ك ��X ا���	�ء "�Vوا إ��0 آ+�; ، #�ن أ6�A ا���	�ء "�Vوا إ��0  )ا
��%��� �Nل  �D� 0���F0 ا�	ت . آ!����V(ا� X#��# &'(	ا� ��)'& و1	ا� ����# ��� \�	�

�� إ����� ��	)'& و�Nn� �D+ ���	)'& آ��� أي ��	)'& . ا�	���#�\�!�� ا��%"�"����# �7�E� LEو�
�D��� را . آ!%ا"�� "0�1% �� +Nn� �(وه% ه  

 ���V()'& اذ آ%ن ا�	ا� ��و�� ا9ر�'�0 #� 1�E	�1 ا� ���و�7+ا أ��7 ه+ا ا�	%�� #� ر#T ا�!
�E�E8 �7"0 9 ��)� إ�	�1 .  


 ����C وإ"�7VC �7 #� ���1 آ	� آ�": #����� �7�	e�� &'(	0 1�� إ�)�د  ا� &E�� �!�'	ا� �	�!
 ���D> �# �7دةI)� ا0�7�9 : ا��ا� �# Lf	�� �(�%DC)��"ل ا�'*��� , )ا�!%ا%EC آ��� r*@C ا���

 �D��� ��	Lf #� ا�!%ا1 ا��� �Oء ��7 ا�%�� , )ا�	)'&(وC'%ر ا�"��ن و��آ� ا���DC و
��IآL ا�"��ن LE� r�9 وا����� ��� . آ@%ا �EC ���1 �(�%D)'& ا��	وا� G���D)'& ا��	ا�

0��  #�D	�0 و��)�0 و9 ��E� %7# ء��  . إ�
#�ن " ���#� ا�	��%م 1�� �� ه% 1��0"آ	� آ�": #����� �7���� C!%م 1�� ا"0 إذا آ�ن ا���� ه%

 ��I	) اي ا�%O%د �%Z%ع ا����( ا�	��%م �	� L� س%�E	دي ا��Iد ا�%O%ا� ��1 �Q�!� 9 L
�L ه% �I	L أ�@� ا�%O%د ا���*� آ	� دل 1��0 ) ا���%م ا�'*��� ا����F*�� (ا�%O%د ا�	E�%س 

  . و������� �	C �D'*�& �%ا1 ا�	)o7 1�� ا�	����F) ا���%م ا��)��.. (ا�%��
  
  
�0��) ج(M

� وا
��[� ا�Ikا �]��
  ا

 �(��3�Y 1�� ذات �%ا1  )ا��!0(وإذا آ�ن ��Fل ا��'*�& #� أ8%ل ا��!0 ه% ��Fل ا� 0"�#
�0 ا���	�ء ا�	��	%ن #� ا�	�Fل ا���	� أ�@�a+ا ا��� �	�ا�� o7(	ا� , ��و� أدرك 1دا 

1�	�ء ا84%ل �!�!� أن ا�	)o7 ا��I� ��%84ك �T ا�	)o7 ا���	� #� ا�!%ا1 �!%ل 
 3e��ا�وران  O	�0 آ��fة �� �%ا1 1�� ا�'A إ"	� �F���� :�*W�� وه�()ا�!�ا#� #� ا�(

0��  )��K89  ,103 ,126ه� ا
 #" ��� ���Kي ا��_م ص, ���K ا
��hر())    "
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

��:�ان!8   ,	������; ا� و�+اه$�ا�=�>  ا

�� ������ ا����م.د���ى �
	� ���� ا! �ذ ا���lil@hotmail.comsabri.kha   

$����
����$ وا
���6 ا�)j ا�!�_"� #� ا��pت ا���	�� وا�D%"�� آ���� �q��O �qQCن   ان  :اk��ت ا
... ا�I	3 و�)�زل ا�!	� وC���� ا���Eب و���QC ا����ح وإر��ل ا��1 وا�*�ق وإ"*�ت ا�q\رع 

�qqا� .  �� �qq��*'ا� ��aqq�C �qq# �qq�ا ا��%�a�qq�� وان ، �qq�ا�� �qqس إ��qq(ا� �qqا��qq*�1ر ذ�qqO ;qq\ء ��qq  ه
ود �����q ا��7qIدة 1�Gq ا�%qO%د        ) #� ��Fل ا����(ا�	�7%م ا���م ���*�دة qE	د ا�%O%��q� 9ل�q�9وا،

��qد �0q"%D ا���Lq1 ا�	'�q&       ) ا�+ي �)��qد �0q ا
 G��q�C   (ا�	'�& (�# �q��1����� 0#�qQCن  (، وا%	q@�
�'�!�q  ). ا���%��� 0 ���6"%D� د��(�# ��e��ة   " )�@q	%ن ا�4%ه��q  (وا�q�!ل ا���qF� �q# ."  &q�!Eو��

  :ه��Cن ا������ن ا"!�� ا�)j ا�!�_"� إ�� ��	��

�� �7��N ���6 :األصول &!E�� ا�1*�ره� ���6ت �D	� �7 وا���Cا+� �	e�!��9 ا�ه� ا��pت ذات ا�
   :ا�)j ا�!�_"� ها�� ا�)�س إ�� ��7E��Q #� آL ز��ن و��Dن و�C	Lf ه)� #� �����6

Gqqا: ا4و� �qqا�9ل ا�!�_"�qq  ه�qq�9ل ا�qqN �qq��)�qqس إ��qq ا
 وا�qq��%����� 0#�qqQC وا�4%ه��qq،وذ�; 
��(ا�!�1 �e�G ا9"�!�ل �� ���1 ا��7Iدة !� (  A��  )."���F(إ�� ���1 ا�

��"�f�1           : ا�%qZ%���دا0qC ذو وqO%د �ها�� ا�)�qس إ��q أ�3q ا�	o7(q ا���	�q آ�!���q أن ا�qD%ن و
   �qq#��	�� Lqq��7 و���#�qq�� �qq1 L!�qq��   0qq�#��� �qq1%ة إ�qqوا� Lqq!اس وا��%E��qq�﴿  رضBو� ا

 و� أ(��45KJ	#�� ت"/c ﴾) ار��ت+q21 -20: ا�.( ﴿ "K8"/c 4�/<K�



وC!��� أن ��آ�q هq+ا   ) ��1ة ا�	%Q#( :53) .��1%Z�:( ﴾� اA1"ق و� أ(���4

ل    q*�C 9 �(q�� �'*q@(��ـ�A ;Kـgوا �      ﴿ا�D%ن  45�XـJ ;ـ� h�= @J

 ﴿). 137: _ل 1	�qان  (﴾"ن !"XJـ� ا5kـ+�  اBرض j)"A>وا آ�i آ

 l��l و�; K�� @m� اU 3ـ	//@X8 3ا �K�� @m ;�A ﴾ ) �R�q#:3  .(

  .ا��.. ﴾��1ة ا��**��

  �q�9����q   ) ا���EC 9 �q	Lq ا��nو�Lq   (و�C@	� ه+  ا84%ل ا��pت ا�D%"�� ا�!'���q ا��� �(	q@�	ا�
   qq*W� 0qqأد� �qq��f	� �qqوه ، �qq���*'اه� ا�%qqVا� Xqq��    �qq�f��3qq ا�%�qq: أ" Gqq#ان ، و�qq!ز ا��qqF1ت إ�

      �q��*'ا� Tqا�%ا� r*q@C �qا�� �q�7)� ا���#� ا� �	�ا�� ME*ا� G�1 �7f� LOأ ���@�و�� ��)�س 
 .وا�"��"� 9 ا9آ���ء �	� #� ا�!�_ن

�q�9 ا�q�pت ا��� �q7# �!��q	�q��f        :ا
��وع� �q	e�!ا� L� �7Cا+� �	e�!��9 ��6 ا�وهG ا��pت ذات ا�
ث �q1 و�q8        و��qE�C �qت ا���q�pا �q# Lqf	�C�7 _��ت ا84%ل و�(	@C ت ا�������E�� Le!�& ا�

����a	ن ا�%Dا� ��Iه.  

��9  ) . ا��� �EC	L ا��nو�L(و�C@	� ه+  ا���وع ا��pت ا�D%"�� ا�V)�� ا�

�����
����$ uKاه3 %���� ا���ت ا
 :وا

� إ
W ا
��ع:ا
�uه3 اPولIPت ا�: رد ا��pا �*���     �q"_�!ا� j(q�� ت�q��6 �q��f	� ��"%Dو ا� ��	��
9 و��Le �0 ،وذ�; �� �Nل <�و01 #� ا���aاج ا�)���Vت ا���	�� �� ه+  ا��pت 9 �� ا�D%ن 
��0، دون C	��\ ��� _��ت اq84%ل وا�	�@q	�q�·� �(ت ا��q�"%D ا�!'���q ا��q�9، و_��qت ا���qوع         "

 ��9وا�)j ا�!�_"� �'�& q�� �q1%د ا�\��qن وا�	�qDن �q�6       .وا�	�@	)� �·��ت ا�D%"�� ا�V)�� ا�
� TqqZ�N��qq'%ر �qqNل ا�\��qqن وا�����qq# �qq ا�	�qqDن � %qq7#	�qq��f اLqq84،أ�� ا����qq7#  ��qq% ا�qq7�Oد    

ود ���\��ن وا�	�Dن TZ�N ���'%ر وا����� � ������� %7# �7�#	Lf ا���ع E� G"��"ا   .ا+qأن ه �q�6
 L84ا ��ا�� L�F� A+ه	&(ا��'	ع وا�!) ا���ود(�_ن ا�E	ا� (  &q�وذ�; ��nو�L ا�)j ا�!�_"� ���

�(��� ��	�1 ���V" T� .   �q�	�ت ا���q��V(�1 أن ا�  �ً@#)     ��"�q�"ا� �q#��	ل ا��Dq>أ �q� LDqIآ (
ودة "�*�� �+ا �EC	L ا�Q%اب وا�n'a و������� #sن ا�1*�ره� �� ا�!�q_ن �Yqدي إ�" �q�q*� هq+ا      E�

�# Tا�+ي و� n'aإ��0 وه% ا� n'aا� ��pا ����C �# آ���ازي ���آX�� 0)  A�qQ ا�	����� ا�	�!
�� ا��	�ء:  (  q!�(�# ة ا4رض إ�� ا�7%اء�a�ع أ��Cار �� LQE� �'	ل أن ا��� ��إن �� ا�)�س 

ة ��د ا�7%اء C �W)\ل ��ة أ�Nى #+�; ه% ا�	'� #L'�n ا
 ذ�; ا�	+ه��q� ��� A أن  > ��ه)�ك 
 .ا�A�Q �)\ل �� ا��	�ء

0Oو ��7%د (ا�G*R�I ا�)!  �*�X أ"�Qر ه+ا ا�	+ه�Q1 �# A  و� G�1 ����Iءت ا��O
#��C ���� 1�%م و�� �aCج �	� أ��%  وان آ��fا �� ا�)�س �FCوزوا #� ا�1%ى 1�G  0ا���ب و

���Nn�	وا� ��� #�Zn#%ا إ��0 آL 1�� �+آ�  ا�	�!Eا�!�ان ا� ... �� B��Qا� ���وآ�ن ا�
��)�7 ا��EQ�� وا������� و ��DC أن �(�� ����7 آ�"%ا ا�1ف ���!�ان و1�%�0 و�� أودع #�0 و�� �*�

 �N9م ا�Dوأ� ����Dم ا���Dأ� ��م !C ���� <�ء �� ه+ا ا�	G1 �%ى  و��ل ا�	�اد ... ا�
 G���C 0�%!�﴿ Kn<A "�" ظ ﴾� ا��5"ب �; 7 ء%�E	ح ا�%���� )( !� _	�

�

�	�ان، �K $�0Kآ` #�ث ا
���،  ،�*O���N ا
	�&�وى، ��tات �S ا
����M ا ���1997 ،
 . ).13ص



آ	� و0O ا���م ا��\ا�� ا�)! إ�� ��X ا�+�� ��و�%ا ا�Q�"9ر إ�� أو "!X�� X ا�)���Vت 
�)'�& ا���F�� وا�N9*�ر ا���	���  ���)'!� د�)� 9  ��م . ا�!��(ا���	�� Q� 9 �� �"�fا�

�� ���)�ز�7�1 �+ه*�7 #�0 أ8ً� �� أ8%ل ا� Lا4"*��ء ه% ا��� &�QC ا�@�ورة �� 3
آ!%��7 أن آ�%ف ا�!	� 1*�رة �1 ا"	�Eء Z%ء  ��%�r ا4رض ��)0 و��� ا�I	3 و�� �� أن 
 G�1 م%!C �� 1 G(O�G ا��� و��Z أ��  #sن ه+ا أ!# ��ا�	)���ة #� إ�'�ل ه+ا �� ا�

��'� �����7 ر�*� #�  G!*C 9 �����و� ���و�� �� وإذا ��L �0 أن ه+ا .. 0 1���7��اه�� ه)
 �	� �fأآ �!��R ����  �Q(C �	� ع�Iر ا��Zع و�Iب #� ا����ع �� ��Iف ا��N G�1

��وت، �ون %�ر��،ص )(�'�� 0�1 �'��!0 5 E، ���_�
 )111ا
�`ا
�، %[�S. ا

���Q
�:ا
�uه3 اIPا W
)��7 �)� إ�� أن ا���7 ا�B�EQ �·��ت ا���	�� وا�D%"�� �: رد ا
��ع إ
ا��	��\ ��� _��ت ا84%ل ا��� �C@	�  أ�3 ا�	)o7 ا���	� وا�1%ة إ�G ا���	��0 وا��pت 
 �ID�� �	�ا�� o7(	ل ه+ا ا��	)�س ���9�و�� ��@� 0�f�ا�D%"�� ا�!'��� ا���9 ا��� ه� �	�f�� أ

�D%"�� �)�� و_��ت ا���وع ا��� �C@	� ا��pت ا.�1 ا��)� ا0�7�9 #� ا�'*��� وا�"��ن
��9����ه� �	� �)��7 إ��0 ا�*ME ا���	� �� "���Vت أ�EC ( :*W	L ا��nو�L(ا�C  �D	� وا���

�F���� �7�E8�� وا�N9*�ر �C T!��� أن ه+ا ا������ ا�7�Oد ��E	L ا�Q%اب وا�n'a ،وR*!� �7+ا 
  .B*QCG ه+   ا�)���Vت ا���	�� ه� O\ء �� ه+ا ا������ O 9\ء �� ا�)j ا�!�ا"

  
            

 
 
 
�م ��	م��I�5� � ا�kا   

أول ما يقابلنا في هذا التصور هو التمييز بين ملكية المال :إسناد ملكية المال هللا تعالى وحده
ففيما يتعلق بالملكية نجد أن القرآن يقرر أن الملكية صفة من صفات ربوبية . و االنتفاع به

�ٌ�  َ<ْ�ٍء ُآَ1َ Ĺ�G َوا�ّ��Iَ�َ 0ُء َ�� aْ�َُ�ُ& َ�ْ�َ)7َُ	� َوَ�� َوا4َْرِض اِتا�̈�َ	�َو ُ�ْ�ُ; َوِ�ّ�0ِ ﴿اهللا تعالىِ�َ﴾ 

  .)33: النور( ﴾  _�Cَُآْ� ا̈�ِ+ي ا�̈�0ِ ̈��ِل ́�� َو_Cُ%ُه� ﴿ ).17: المائدة(
فانتم عباد اهللا والمال مال اهللا يقسم بينكم بالسوية ال فضل فيه "وعن علي أبن أبي طالب 

وعلى هذا فان الفلسفة االقتصادية اإلسالمية قائمة على إسناد ملكية كل شئ ". ألحد على احد
وإسناد الملكية إلى غيره سواء كان فرد أو حتى الشعب هو شرك في . هللا تعالى وحده

 َوLِ�ُ ﴿الربوبية يقول تعالىُ	ْEَ�ْ0ِ ا�ا̈�ِ+ي ِ�ّ �ْ�َ +ْaِ�̈�َ ا �Dُ�َ 0ُ�̈ َوَ�ْ� اْ�ُ	ْ�ِ; ِ#� ِ��ٌ;َ< �Dُ�َ 0ُ�̈ َوَ�� َوَ�ً

µ��َِو �َ�وهو شكل من أشكال االستكبار إذ االستكبار  )111: ءإال سرا( ﴾DْCَِ*�ً�ا  َوَآ́*ْ�ُ  ا�+̈ل ́
ففرعون اسند :.وقد عرض القرآن النماذج له. صفة من صفات ربوبيته تعالى إلى غيره
و��H ] ��* �)> وه+? ا﴿ ملكية مصادر الثروة في مصر إلى نفسه

rU ;� ي<m ر"tBالذي أتاه اهللا إلى مالكه "وقارون بدال من إسناد ملكية المال  ﴾ا
 َ�ْ%ِم ِ�� َآ�َن َ��ُروَن ِإ̈ن ﴿أسنده إلى نفسه وعلمه فكان جزاءه الخسف) اهللا تعالى(األصلي 
G�َ%�ُ G�َ*َ#َ �ْ7ِ�ْ�َ1َ  ُ�(َ�ْCَ_َو �َ���0ُEَCِ ِإ̈ن َ�� اDُ�ُْ)%ِز َِ� َ��َل ِإْذ اْ�ُ!̈%ِة ُأوِ�� ِ��Qْ�ُ�َْ*ِ� َ�َ�ُ)%ُء َ

0ُ�َ 0ُ��َ�ْح َ�� َ�ْ%ُْCَ 0َ ِإ̈ن�ا�̈ ��َ AEِ�ُ �َ��ِ�ِ� Cَ)3َ َوَ�� اْ�¤Nَِ�َة ا�̈اَر ا�̈��Cَ_ 0َُك ِ#�َ	� َواْ�َ�ِ[ *اْ�َ
;َ*َ�Qِ"َ �َ�ِ ��َ"ْ َ�� ا�̈�0َ ِإ̈ن اnَ�ْْرِض ِ#� اْ�َ�َ��َد Cَْ*ِ[ َوَ�� ِإَ�ْ�َ; ا�̈�0ُ َأْ�َ�َ� َآَ	� َوَأْ�ِ�� ا�



AEِ�ُ  �َ�ِ�ِ� ا�̈�0َ َأ̈ن َ�ْ�َ�ْ� َأَوَ�ْ� 1ِ)ِي ْ1ِ�َ1َ �ٍ�G ُأو0ُ�ُ�Cِ ِإ̈"َ	� َ��َل *اْ�ُ	ْْ�َ �� َ�ْ*ِ�0ِ َأْهَ�َ; ِ
�َ��%َن ُذُ"%ِ�ْ�ُ �1َ �ُ7ِ�nَُل َوَ�� ْ	Oَ��ً َوَأْآfَُ� ُ�̈%ًة ِ�ْ)0ُ َأَ< ُهَ% َ�ْ� ا�ُ!ُ�وِن ُِ�ِFْ	ُ�ْا 
... * �(َ�ْ�َaَ#َ 0ِ�ِ  ِاِر َآ�َن َوَ�� ا�̈�0ِ ُدوِن ِ�� َ�)Qُُ�وَ"0ُ ِ#َ�ٍ� ِ�� 0ُ�َ َآ�َن َ#َ	� اnَ�ْْرَض َوِ�َ
�َ�ِ  �َ��ِQِ�َ(	ُا�{ )81- 76: القصص.(  

�! ا
����� ا
�I�G وا
����� ا
��د�� `���M
�� ه% إذا �%�� : �د �Yال ا��1ا�Z وه%ه)� �:ا
��د أو #�� أو ��G ا�A�I ه% � ��D�	ا� ا���م �� ا�	���D ا��8�a؟ وBZ �)� #�	� �*& أن ا�)
<�ك #� ا���%��� #��	���D ا��8�a ��	�ل C 9	Lf ا��Q%ر ا����� ��6 أن ا�	���D ا�	!Q%دة 

 G	�C ��a%ل ����د ا���Qف ا�	'�& #� ا�	�; دون ا�	���D ا��� �  (C	���D ا���*�(ه)� ه� 
 ���a��	�1 ا��	Fا� �E�Q����; ا�	�ل ودون ا�1*�ر  G���C 
ا��!� ���!%ا1 ا��� و�7�Z ا

ا #� . أ�8 �1 ���; ا�	�ل #� ا9"���ع �0�!�أ�� ا�	���D ا���د�� �	�)G ا"���ع ا���د ���	�ل 
 ا���Qف 1 0�#�G ا�%0O ا�+ي �د  ا��Iرع و1�G و!# �1�	Fا� �E�Q� T� X��(�� 9 0O

L��� �� 0EZ%(� 0 ا�+يO%ا� G�1 ا��ه� إ9 ��م.  
  :#��!%ل أن إ9 ��م ��1 �e�G ا�	���D ا�B�E8 ��6 �8�a، أد�� ذ�;

 * ��D�	إ��ار ا� G�1 Lه+ا د�� X�*ا� +aCوا وTZ ا���م � ا����� وT'� �7��%!1 L�O ا��
ود ه� ا��8�a وه% B�E8 ��6 إذ أن اE�" رة!� ��%!�� �7(1 
�VE%رات <���1 ز�O ا

G���C 
 �!� AFC)24( �E�Q� 9 �1�	Fا� �E�Q� ���	E� 0 آ�ن�Zن و��(�� 
و�� آ�ن �& ا
 �"���Dد �!%ل ا���
 آL�# L أو ا��)�ع TO�C 1�� إ��F�0 أو ا�)�7 1)0 إ�G (ا� &E� د%Q!	وا�

�1�	Fا�."  
�Q��E ا�F	��1 ا��� ��7 �& وه+ا د��1 L�G أن � ا��� ���	E� G���C رع�I0 ا��Zو �	إ" ��

 ��%!1 :"�D� �8�aا� ��D�	اد إ��ار ا��	د، إذ �% آ�ن ا���ا9"���ع أ�8 وأن آ�ن ا9"���ع �� ا�
�� وAO إ��C"0 أو ا9��)�ع E� 0(1& ا���د" ا����� ��Qص 9 � إذ ا�	!Q%د ���!�Qص")25(.  

�	E� TZص و�Q!إي أن ا�Eز #� ا�%F� 9ص و�Q!ا� �# %�  .�� �& ا���د و�+ا �F%ز ا��
8��ت ا���%��� 1�G ا�%0O ا�+ي *  �� ��D�	إذ ا� G���C 
 إ�G ا(�C ا�!�_ن �# ��D��إن آ�	� 

�(EZ�1 ا4"��م. أو M�Eض ا����... وأ�)ه� ا�!�_ن ��ة إ�G �%ا  وه% ا�F	��1 9 ا���د #� 
���D%ن �7# ��7 "�(� G(�	�ن%��.   

 * r!# ات�� T*� د���7 8�� ا�+م �)�7)26(إن ا�!�_ن أ�Zف آ�	� ا�	�ل إ�Z G	�� ا���1 A�6:  
﴿ ?uk ةuv &5� &/و!@د? * و �"� Cx أن * ا�+ي \�Pأ

  ).4-1: ا�7	\ة( ﴾آ� ��XK+ن � اO:#�* �"�� أ=�@? 

* أ}�K! z �"�� و�" آ�\  �"* hX8 /@ا أ�  y\ و8\ ﴿

� ("رًا �(��\y ذات﴾ ) ).3-1: ا�	�

���E | أوت  أو8  آ�"�� �<#"�� ��A	ل /" وإ�" �; ﴿

/" ����" آ"(h ا��"��� * و| ادر �" �W"��� * ��� "آ�
 *"�  ���"� E! E{ا *��)":�� E! *ه�﴾  ) ���E29-25: ا�.(  

�: #n�!�: أ) "ص(و#� ا��)� �0�% QC �����; إ9  �� ;� Lه  ����و �*�: �!%ل ا�� _دم 
:�(#n# :�أو أآ :���n#) "ي+� ).روا  ���� وأ�� �)*L وا���

                                                 
  33،56، ص 7بدائع الصنائع، ج انىالكاس  )24(
  320المرجع السابق، ص   )25(
  ا لمعجم المفهرس اللفظ لقرآن الكريم، محمد فؤاد وآخرون، مادة ما ل )26(



�: آ�	� ا�	�ل إ�Z G	�� ا�F	T #� ا�!�_ن �Zأ �	�7 47��)(�  ��: ﴿ +ْNُ �ْ� Cَُ'7ُ́�ُهْ� 8َََ�ً� َأْ�َ%ا7ِ�ِْ� ِ

  . )2)��ء ا�(  ﴾ َأْ�َ%ا7ُ�َْ� اْ�َ�َ��َ�G َو_Cُ%ْا  ﴿ ).103: ا��%�� ( ﴾.. ِ��7َ َوCَُ\́آ��7ِ
وامتدادا للتصور اإلسالمي للملكية نجد أن اإلسالم يقرر أن ملكية األرض له  :ملكية األرض

و أن اهللا تعالى استخلف الناس في  .)49الشورى (﴾ َواnَ�ْْرِض ُ�ْ�ُ; ا�̈�َ	�َواِت ِ�̈�0ِ ﴿تعالى وحده
ية االنتفاع دون ملكية النتفاع بها ،فملكية األرض في التصور اإلسالمي إذا مقصورة على ملك

  ).خالفا للرأسمالية(الرقبة 
إن ����D ا4رض �D%ن �	!ار ا��	1 L�G ا9"���ع ،��7 #! B8 �1 : أو9:و���1 AC�G ه+ا

�7 �7# �0 8��"ا"0 ��ل ) ص(ا���%ل (����� #�7 �0 و�� أآ�: ا���#��  �Zأ��� أر ��رو  " (
روا  ا�*�aري " (	� أرض ���: �4 #7% أ�& ��7و #� روا�� �� 1).ا�	 وا�)���e وأ�� �*�ن

  )وا�	
�ً�"�W : L� ;�7 وأد�� ذ���D�� 0(��� أ��� ) "ص(إذا �� ��	L ا���د 1�G ا9"���ع ��4رض "\1: 

 �Wث �)���� &� \F�E	� 3�7 �0 و��# ������ L'1 أر�W�W �Z �)�� ) "ص(و��ل " أرض 
 أG'1 ��ل �� ا��Eرث أرض ) ص(�ن ا���%ل وآ".�� ��	�ه� #�Fء ��6  #�	�ه� �7# �0�
إن ر�%ل ا
 �� �!'�; ��F�E\  �1 ا�)�س إ"	� أ�'�; ( ا��!�& #�	� آ�ن ز��ن 1	� ��ل �*�ل

رت 1�G 1	�ر0C ورد ا�*���� �� �7(� +a# L	���(  

��ل��)\  �1 إذا آ�": ����D ا�	�ل 
 و�  آ	� ��)� #���C 0"s:ا�GM_ف ا
�S ����0 ا��M�kع  G

د  E� 0 ا�+يO%ا� G�1 ل�	ع �����ا9"���ع �0، و�� ه)� آ�": �D	� ا���aف ا�F	��1 #� ا9"�
G���C ل%!� G���C ل�	ا� ;�� :﴿��A ��d��� 45�.$ "~ ا	وا(��﴾ 

)�E7: ا�.(  
 ������ ا�)�C �#" �7� 0e�I"0 وإ!�a� 
وإ"	� ��)� إن ا4�%ال ا��� #� أ���D إ"	� ه� أ�%ال ا

 ���%ا��D #� ا�E!�!�، وn� : ه����ف #��7، #�Qء #� ا�����N �D��Oع �0 و��	إ��ه� ���� �D�%�
���!%ا �)�7 #� �!%ق ا
 G���C و��1 �D���D إ9 ""n# ،)\�� ا�%آ�ء وا�)%اب	�7  قا"�� #��7 إ9 �(�

����ل ��6  إذا أذن �0 #�0  قآ	� �7%ن 1�G ا��LO إ9 " ��–� �D��O آ�ن أو �	1 ����a��
�D�*�"  

  :إ�� آ���� ذ�;
0 � ا��a�� ا�F	��1 #� ا9"���ع ���	�ل، #�ن ��F	��1 �& : أو9"�E*� ��84; ا��	إذا آ�ن ا�

ا�)�س <�آ�ء #� �W�W ا�	�ء و ) ص(ا9"���ع �	�Qدر ا��fوة ا���e��� دون ا���د وأد�� ذ�; ��ل 
ا�	��	%ن <�آ�ء #� "�M أ�N ا�	�B و#� روا�� و#� �) رو  ا�	 وأ�% داود(ا��Dء وا�)�ر 

  ).رو  أ�� ���O وأ�� �)*L" (�Wث ا�	�ء وا��Dء وا�)�ر و�)�0 ��ام
�� ا9"���ع ا���دي ��D%ن 9"���ع ا�	��	�� (إن ا��Iع �Oء ���E	G وه%  ��	E	ا4رض ا�

���	O(  
����  L�N �7�# G1	G أرض ���	�)� �!�ل ��7 ا�)!�T) ص(و�� ا�	��& 1��0 أن ا���%ل 

  )27()روا  ا�	(ا�	��	�� 
��F� G1	�T ا�	��	�� �7��Oة و����� �Zأ�@� أر �	1 G	�7  )28("و���1 ����� "و��ل ��1 �(7

 ،�	�(���F��، وادLN ���@��	� ا� �7"s# م%�V	د1%ة ا� &C�1 ا�)�س، وا ;��(O �	Zه)� ا
D�إذا ه �	7"s#، ن و"�� أ�� 1%ف����<��7	� ر��O إ�La" G وزرع، وان ود1)� �� "�� ا�� 1 :

��<���O 0ء"� ��Qخ  :D�إن ه ��D�	ا#��رآ�7 أ"� 9 أ�� �;"ه+ا ا� ��(�Y	ا� ���روا  " (�� أ
   .)ا�*�aري

                                                 
  206، أبو يعلي ، األحكام ، 164، الماوردي ، إالحكام السلطانية ، ص 298أبو عبيدة، إالموال، ص   )27(
  .299، إالموال، ص ةأبو عبيد  )28(



�ً�"�Wو�� إدارة إ"��ج ه+  : وأن ا"���ع ا�F	�� �1	�Qدر ا��fوة ا���e��� �D%ن ��ن G�%�C ا�
 Ae�"�1 و�	F�� Lدر ���1*�ره� وآ��Q	1)�7ا�.  

 G���C ا ﴿و��ل	.�nا ا3 و أ	.�nا أ	Kا�+/; ا� "�/�/

45K� <�Bل وأو] ا	� ﴾ا�>

 ���� ه+ا ا4�� إن �D%ن 4و���ء ا4 j�a��"و ��إي (د�: ا1 ��p�G وO%ب �1�R أو�� ا4
�Q��E ا�F	��1) ا�و�� &!E� �	� إدارة ا�"��ج.  
�%9  ا��وا إن <��� �0�% �� �Cك ��9 #�%ر0�W و�� �Cك د�� أو �Z) "ص(��ل  �"�# �(Cn��# �1�

 G���C)�7���� أ" ��(�Y	��� Gا�)*� أو�.(  
�� ورد �1 ا�E�� ا�*�Qي *  ;�+� �!�*'C'�ن"و��ا� Gإ9 ��م إ� ��ا��DE و ا���  : أر��� 

  ".وا�F	�� وا��7Fد
  ".�%م ا�!����ذه�R�I� A ا���اق N4+ ��7 1	� ) 1)\ا ( �% أن 1)��� "و�1 1	� �� ا�a'�ب * 
�� أ�%ر �*�� أ<��ء"و أورد ا�	�وردي *  ��1و : وا�+ي ��\م ��'�ن ا4 �� ���ª د�� ا4�

 ،0e�'1و  +Nأ �# ���EC ��6 �7E��Q��3 أو ��ل، 1	�رة ا�*�ان ���1	�د " M1�� أو ����
Eا� ��ة #� #Q��7، إ��Iد ا��	�7 وا�1�%�� ��� أه�م �����D�4وا ���V	ا� ������ G�1 ود

 Lأه ����0e #� ا4�%ر 1�G أن �D%"%ا �N ر���N1)�7 ا ��Q!C 9وز #��7 و�FC ��6 �� �7�!E���
�7��1 �"����ءة #�0 و ا4D29(ا�(.  

�ًf��W : د���� دون ��Qدر ا��fوة ا���e��� #�ن ��F	��1 أن ��Cآ0 �!� �)��T �0 ا� ��ا�!'�ع (أ
وإذا "��X ذ�; . 	����ة ��D"� وا�	�'%رة ز�)���Iط أن �D%ن ذ�; �� �!!E	�7E��Q ا�)ا��aص

�Q��E ا�F	��1 �%ا�'� ا�و��  &!E� ����ل ا4#�اد  �� +NnC �1 أن�	F�� �1 آ�ن�	Fا� �E�Q�
�7� Lووآ� Ae�(آ.  

��ل ا���د �%ى ا�\آ�ة وه% رأي �R�N، وأد�� ذ�; �� +NnC و�� أن   :و��ل ا�*�X أن F� 9%ز ��
 G���C ْا َأن ̈�اْ�ِ* 3َ�ْ�̈(��ل%�%َCُ �ْDَُه%Oُُو Lَ*َ�ِ ِ�ِقIْ	َ�ِْ�ِب ا��ْ� اْ�ِ*̈� َوَ�ـDِ̈� َواْ�َ	َْ �َ� وا�	��De اNِpِ� َواْ�َ�ْ%ِم ِ���ّ�0ِ _َ

 َوَأَ��َم ا�́�َ��ِب َوِ#� وا���e��� Lِا�̈�ِ*� َواْ�َ� َواْ�َ	َ��ِآ�َ� َواْ�َ�َ��َ�G اْ�ُ!ْ�َ�G َذِوي ُ�́*َ1َ 0ِ�G اْ�َ	�َل َو_GCَ َوا�̈)ِ*́��َ� َواDِ�َْ��ِب
 ا̈�ِ+�َ� ُأوَ�ـِ�َ; اْ�َ*nِْس َوِ��َ� وا�̈@̈�اء اْ�َ*nَْ��ء ِ#� َوا��Qِ̈�ِ��َ� �1ََهُوْا ِإَذا ِ�7ْ�َِِهْ� َواْ�ُ	%ُ#%َن ا�̈\َآ�َة َو_GCَ ا��Qَ̈ة
ا��ل ��7 �� ذهA إ�G إن #� "���� ا�!�R*� و#� C) 177: ا�*!�ة( ﴾اْ�ُ	̈�ُ!%َن ُهُ� َوُأوَ�ـِ�َ; 8ََُ�%ا

 :(� �	R�# �1 ارا�	�ل �& �%ى ا�\آ�ة و��L ا�\آ�ة ا�	��و�Z و ا4ول أB*8 �	� أ0O�N ا�
  .إن #� ا�	�ل �!� �%ى ا�\آ�ة C �W�� ا��p) ص(��3 ���: ��ل ر�%ل ا�0 

#� ا�	�ل ) ص(و��6  �%ل ا���%ل  سا"B8 0 �1 ا��I*� و��Fه و�Rوو"�+آ� ا�� �\م * 
�)�7"�& �%ى ا�\آ�ة  �7� ���a� 9 ���EQا� ��  ".��ل #7+ا إO	�ع �!'%ع �0 

 * G�1 �7�	�!# ال ا64)��ء%���ل 1	� �% ا��!*�: �� أ��ي �� ا����ت N4+ت #@%ل أ
���O�7	اء ا��!� ".ا�

�� #!�اءه��1�G ا64)� إن ا
 #�ض"و��ل 1�� * D� ��  ".ء #� أ�%ا��7 �!ر 
��ل ا���د O*�ًا �1 L�G ا���د أن ��'� �����Nر  وه% آ	� � +NnC و�� أن�ل ا�*�X ا"F� 9 0%ز ��

  :رأي �R�N وا4د��
ة وآ�": �!%م #�Fءؤا و���%ا* ����� �Zأر �	ا�� 1 ���)�� إ"�7 ��د"� ��C�)� : و1)Y	ا� ����� أ

�R�#،�7�	EC �7 #� إ9 ��م �1م��)� 1	�وأ� ���ه�F�7 #� ا���ل1�� �W �	1 ق : 
ا�	�ل ��ل ا
�� ا4رض <*� #� <*� :�	� �� 
�� ا�	1 L��L�*� �# 0 ا 9 %� 
  ".وا��*�د 1*�د ا
 وا

 أن �!%�%ا ��!�اF� �7e*�ه� "و�!%ل ا���م ا�� �\م * �� Lآ Lأه ��و#�ض 1�G ا64)��ء 
� #�!� �� �7	� �nآ�%ن �� ا�!%ت ا���'�ن 1�G ذ�; أن �� C!� ا�\آ%ات و�e�� �# 9 أ�%ال ا�	��	�

                                                 
  .39الموردي، أدب الدنيا والدين، ص   )29(



 3	Iوا� ��Q'� وا�	ا� �� �7�!� �D�	�ذ�; و Lf	� ��Qء وا���I�� *�س�ا� ���)0 و ا�+ي 9�
  ".و�1%ن ا�	�رة

�� �8در أ�%ال �)� أ��0 ��ل * (1 A��R ��أ �� ��و1" ;��0 � C\وج �0 ا�)��ء وCOو %� 
وا
�� "��دد0C ء�0 إ9 

  

 

 

 

   ا����5ا��,��u �/<(م 
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��ت و�)�هo ا�	��#� ا��� C)�و��0 ���د ا���� �"�7%م ا�	�F	T ا�	���ت ���C دت�C
0"n� ��eا�Oأن "��#0 إ �D	� را��، و���، ا��� : ���%DEت، ��6 ا��	�V(ع ا��%	F�

G�1 �7R�I" 0 ا��@%��  �!%م�# (��C 9و، B�ف ا��ا��	L ا��'%�1، ا�+ي � 9��7
  .1�G روا�r ا�م و ا�!�ا��

 �"�7%م ا�	�F	T ا�	� �1 �������ق  #�أ��� أن  ا������� ا�F" �("s# �����ا�
�"�7%م ا�	�F	T ا�	� Gأ<�ر إ� ����#�  أر�'% أول ���ا��%"�"�� ،و�D)0 �� �	�\  ا�

�F	و�� وا�	T ا�	"�،آ	� أن ا�	�Iرآ� #� ه+ا ا�	�F	T ا�	"� ا������ ��� ا�
 .1 �Q�!C�G ا�)a*�،  و��Eم �)�7 و�� �& ا�	%اR)� ا��	�ل و اA"�O4  وا�)��ء 

 �# ����أ���  أن ا���*�ا���  ا�F" �("s# �f�Eا9ور��0 ا� �"�7%م ا�	�F	T ا�	�C)�و�: 
  إ��D# G  ا�(��� 0#��� o7(� G"� #� ا��)�دا إ��	�1 Aه+�!�"%ن ا�'*��� ،و 

�� ا�Q��9د  0��%� �# G��	را� ،T	�F	ا�  �� 0��%��� ا��� ، #�دى #�  0��%�
�� ا�و��  0��%��ن ا�	�7%م ا���*�ا�� وا"0 �)�ءا 1�G ه+ا #. ،د�	!�ا�R ��*�ا�� #� 

��r*C �@�ورة !C��j دور ا�و� �"�� و#LQ ا�.#� ادار  ا�	�F	��  T�	�F	T ا�	
فيستبعد اجلماعات واملنظمات واهليئات ذات الطابع الديين من مؤسسات اتمع ( ا�و���1 

 ا��*اد ا��DEم).املدينZ A�Iدة ا����و �. 

 ���� وا�	�د�� ا���ر���aأFدي ا��	ا� o7(	ا� Gرآ3 #�"0 ا��)�دا  إ���حمصله تطبيق (

��ر�� ���� ���Qاع ��� ا�'*!�ت  ا� #�وا��� �Cى  )التاريخ يفاملنهج املادي اجلديل 
�7%م رآ\ 1�G  أن. ا�1*� أن ا�	�F	T ا�	"� ه% ���� ا��Qاع ا�'*!�	��  ����C



 Lه�FCد�� و�Q��9ا L��� دور ا��%ا�L ا�f!�#�� آ	� رآ\ 1�G ا�'��T  أوا��%ا L��
0� Gرآ�Iا�� T��R Lه�FCو �"  .ا��Qا� G1�	�F	T ا�	

و#G ا�Rر ا���D ا��9�G  ا� F"�8��	  T	�F	7%م ا��� �� ����a��%ا��  
�"#7)�ك ا��#X ا�	'�&  �	�7%م ا�	�F	T ا�	"� ��FE أن ه+ا ا�	�7%م ��'��& :ا�	

�T ا���م ) ا� أرآ�ن ا�)�Vم ا���*�ا��(�T ا���	�"�� X)���C (و ا���وه)�ك ).ا��!��
���	�F	T ا�	"� #� ا�!*%ل ا�	'�& �	�7%م ا�	�F	T ا�	"� ، اى ا���r ��� ا�!*%ل 

اى ...)ا���دي، ا��ا�	��G، ا���	�"�( ا�	�F	��ت ا�	��	� وا�!*%ل ���)�Vم ا���*�ا�� 
 ����6 ور�6 ا��Nف ).ا�����A(ا��*ال ا�!�� وا�!%ا1 ا��9��0 �!�� و�%ا1

 T	�F	ا����� ��� ا� L�O Gوه ��ا�	%���� #� ا�)���F إ9 أ"7	� ���!�ن #� ا�	!
  .ا���*�ا��� C ���1'��&ا�	"� و

أ�� ا�	%�� ا�+ي "�ا  �E�E8 #7% ا�	%�� ا�)!ي �� ا�	�F	T ا�	"� آ	�7%م 
 &�*'Cص ا��!�)�� ا�%رود اى و%Q(0 #� ا��f	� ��اN+ و�*%ل �� X��(� 9 أ8%ل ا�

�7@��(� �� X#��9، ورد ور(ا�!'��� ا��Fا�� ( T	�F� G1% إ�ه+ا ا�	%�� �
 &��� �"�)G�1 ي�V(%ى ا���	��1 ) ا��	�O9ا ������)o7 ا�	��#� ا��9�G وا� T�

�T وا�T ا�	�F	��ت ا�	��	� ، ) 1�G ا�	��%ى ا��'*�!�(ا������� ا��9��0، و���& 
 ���Nأو ا &�Cي(�%اء ا�V(%ى ا���	ا� G�1 ( �"�T ا��Q%ر ا���*�ا�� ��	�F	T ا�	

�� و�)o7 ،و����T وا�T ا�	�F	��ت ) ا�	��%ى ا��'*�!� 1�G(ا�	��) إ�G ا���*�ا��� آ
"� R*!� .ا������ ا�	���8ة � T	�F� G�آ	� ��ى ا"0 � ��7 #� ا���ر�� ا��9

 أ�'�ت أ� G� و��je�Qa ا����!� ،��6 أن ��آ0 ه+ا ا�	�F	T ا�	"�  ا��9
 L�%�� �F��" �	��	ت ا���	�F	�� ري�@Eا��'%ر ا� ��%C أو n'*� �F��" :��%C

0��Nدا �Oر�Nو� �1�����.  

الكالسيكي قد تبلور في سياق الليبرالي المجتمع المدني حسب المفهوم  إذا كانف
، القرن الثامن عشر الليبرالية في فالسفةا نظريات العقد االجتماعي كما نادى به

فانه قد وجه النقد لفكره العقد االجتماعي باعتبارها فرضيه ال يمكن إثباتها تاريخيا 
الوقت فانه في الفكر السياسي االسالمى نجد مفهوم البيعة يقابل أو وفى ذات . 

يقارب مفهوم العقد االجتماعي ، لكن يمتاز عنه بأنه ذو طابع واقعي عيني 
نائب ووكيل عن الجماعة لها حق  )السلطة التنفيذية أو الدولة(مضمونه أن الحاكم

. تعيينه ومراقبته   

لمدني التطوعية وعدم استهداف الربح وهو ما و من المقومات االساسيه للمجتمع ا
وكذلك مفهوم .يتسق مع  كثير من المفاهيم االسالميه كمفهوم اإلنفاق في سبيل اهللا

من "حصوله  تعاىل الشارع يريد الفعل الذي( وتعريفه انه.فرض الكفاية أو الواجب الكفائى

  ).به على وجه التعيني من غري نظر إىل من يقوم" املكلفني جمموع



كان المجتمع المدني يستند إلى مفهوم المواطنة ويتجاوز روابط وحده األصل  وإذا
فان الوثيقة المسماة الصحيفة كانت بمثابة تطبيق  ).االسره والعشرية والقبيلة(و الدم 

( عملي  إلقرار اإلسالم النظري بالمواطنة عالقة انتماء إلى ارض مشتركه 
ة يما هي عالقة انتماء إلى وطن، أو القومية بما فاإلسالم ال يلغى الوطني) . وطن

  .هي عالقة انتماء إلى أمه بل يحددها فيكملها ويغنيها

التطوعية،  تالمسلمة العديد من التنظيما العربيه ظهر في تاريخ المجتمعاتوقد 
التي ال تستهدف الربح ، و التي تمتعت بقدر من االستقالل عن الدولة ، والتي 

االسالمى اتفقت مع واقع العربى نواه لمؤسسات المجتمع المدني يمكن اعتبارها 
المسلمة في ذلك الزمان والمكان ،ويمكن تطويرها بما يتفق مع العربيه المجتمعات 

 ..،والطوائف الدينيةالطرق الصوفية و املساجدو األوقافك.الواقع المعاصر لهذه المجتمعات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

�� ����uvا R�@  �أ إ!\�H���أ &
ا�	��	�� #� ا��aوج �	!�C�0 ���¦ أو ا�*!�ء ) ص( #� 6\وة ا� ا���Iر ا���%ل : #� ا��)� 

�F� �� ª#�Eا���%ل ��أ��7 ��ل ا� +N�# وج�aأ�% إ9 ا� ��	��	*�� ا��أ6 �Dو� ) �� ��fآ G�وأ
  ).ا�)�س إ9 ا��aوج

��fا�� آ ª#�Eو<�وره� #� ( وروى ا� )) ا�	��� �)� أو ��aج إ�G ا��و #n<�ر #� أن �!�
  ).O	7%ره� ����aوج إ���7
 1�	�ء أهL ا��)� (1 �����( #�!%ل ا��\ا�� #� ����n : أ��� T�%� ر ) إذا%��%ا #� ا4��Nأ"�7 �% ا

����; ا���B�O... وAO ا����fD��� B�Oة �� ;���  .و4ن ا��fDة أ�%ى 
 *�D� G�أ ����*� �# 0�	�C ���8ر ( و��ل ا �	0 وإ"���*	� ����  ).ا�O���EQ	7%ر إ
* Gي ا��وا���� 1)0 إ�وذهA أ����O G ا�'*�ي، و ا�%��D ا��ازي ، وا�	 �� �)*L #� ا�

��7 وذهA ��@�7 إ�G ا"�!�د ا�O	�ع ��أي ا���W4 ا"�!�د ا�O	�ع ��a� L� إذا���fإذا  ��أي ا4آ
 G�7 إ�@�� Aوذه �Cا��%ا �%ه� 9 �*��%ن ���a���F و��D 9 ��	� إO	��1  ا4آ�f ا�!%لآ�ن 

  .إC*�ع رأي ا4آ���f أو�r!# G  أنورأى _�Nون 
ان د��L أ�N، آ���fا4" و�� أ�%ال ا��!�7ء * !# (1 �DEار ا���%GC ا�	��	%ن ....  r��Nوإذا ا

��ر وأر� ا�#� وا��Qة Dت ا�%	��fا�1*� ا4آ.  
أي  – ا�F	��1 -أي ا��N9ف –ا���)�  ا�	��	�� أن ��\�%ن 1)) ص( و أوG8 ا���%ل * 

�T ا"رواة �� ���O و��ل " أ��� �FC 9	1 T�� ���Z" ا64�*��، #!�ل 
��1 ا�	F�  " و��ل "
 �D��1 �V14اد ا%����".  

أي ا��fDة أ�� #� أ�%ال ا�	�F� ( ���D	��1أهL ا��)� وا( و�+ا ا��Nر 1�	� ا��)� 4"���7 ا�� * 
 ر<� ر�Z: �� ا������� ا�	���8	E� ��Iل ا�%!�#) B�O�C �# G���C 0�	D�  ��#�ن ��L و

 �� �7� �� �ً	DE� ;ذ� �# 
ا���%ل ��أي ا�F	7%ر ا�	�O%ح �W إ"�Dر  G���C ذ�; 1��L� ،�7 إن 
�� ا
 ����C ) ص(�)�7، ا�DE	� ا4و�� 1	L ا���%ل  0�# j" 9 �	�# �V147%ر ا	Fأي ا���

��8ح ا������ وا�	"� ا�+ي 1��0 أآ�f ا4�� #� دو��7 ا�!%�� #� ه+ا وه% رآ� �� أرآ�ن ا
�Qا��.(  

ور�	� B8 1!� إن رأي ا��R�N ���W4 ورأي ا�9��0 8%ا�ً� و��D ه+ا (  �!%ل 1* ا�!�در 1%د * 
"�در، وا�)�در �D� 9 �0 ، وا�	��وض <��1 رأي ا���W4 ه% ا�Q%اب ��دام آ�0 �*ي رأ�0 

 
�T ا�F	��1 ) " ص(و أ��س ذ�; �%ل ر�%ل ��Fدا  
  ".FC 9	T أ��� 1�� ���Z و� ا
أ ا64�*��*���L أن رأي ا64�*�� � �D%ن N'�، وه% B�E8 إذ :أو9: "! ا��1ا�Zت 1�� 

 &��'� ��B�O�C رأي ا64�*�� ��3 9ن �� �Cا  ا64�*�� ه% ا��أي ا�B�EQ��# ، B�EQ ه% 
��%�� 1�� و�1 ا�)�س #� و�1 ا64�*�� و9 و�1  ا�E!�!� وا�E!�!� ذات �1% ��6Z%�وO%د 

ا�4��� د��1 L�� �E8 أرا�7e و#� ه+ا ���%ون ، إ"	� ��BO رأي ا64��DE� ��* ا�	��واة ��� 
 +�(�� د ا�4���ت #� ��F	T وا���Cد ،و��C 9  ��*�64إذ أن ا T	�F	ة ا���ظ 1�� و�Eوا� �I*ا�



����	� إ9 ��Dه� وه� ��ب C	\ق ا�	�F	T ا�%ا� ، �W ا"D� �� 0%ن ��� ا4 �!*C �# TO������ت 
 ����±� G!*C ��*�64رأي ا B�O�C ا�+ي �*�ر T	�F	ة ا���ظ 1�G و�Eوا� �I*واة ��� ا���	ا� �DE�
�� أ�Wر �	�ر��  �7�!��C ���� ا�	��ر�Z وا�)! وا�1%ة إ�G رأ��7 وإ�)�ع ا�)�س �n� 0�EQد�� �

�7 �� أن آ�ن 1���7، �!%ل ا���I ... 64�*�� ا� �DEا� B*Q�# ��*�64ا G�1 �7أ��� LQEC أن Gإ�
 �Zر  ر<�	E�....)  Lf��� ا��	L ��أي ا4آ���f #�**0 أ"0 ه% ا4 
و�)0 ���� أن �� <��1 ا

%��%ن �)�7  ر#G ا4%Q�� �7"4  9 ��  ).ا���
��"�W : أن ا���%ل L��)م ا) ص\��� �� ���EQأن ا� M�� ��*�Eا� B�8 �7(�64�*�� #� أ�اث 

�1رZ%ا ه+ا ا�Q�B ، وا��د 1�� ه+ا أن ا�I%رى وا��\ام رأي ا64�D� ��*%ن #� أ�%ر ا���Eة #� 
 ،�7���a� أن ��  #� �F%ز �4\���� �Oء �7�# ��1ة  ���0، أ\��ا��� �� �Cد 1�� �7�# ��1ة 

7����a���ق 1�� C9ا ���*��� ا
 وأد�� ذا�; و��3  ��%� �C �"أ �(�!� :��W ��*�Eا� B�Q# ، �:  
��D و�%�� ) ص(��وك "��� ا���%ل -أ Gا�%8%ل إ� L*�)ص (L�� �*��7 ���3 ا�!�. "  

وآ�ن أو0O " أ"� 1* ا
 و ر�%�� و�� أ���N أ��  و�� �@��)�" ��	� ) ص(آ%��  -ب
C 0�#)*�0 " ��ل ا���م ا���!�"� " *B  #�0 و��ا��1اض ا��EQ�� أ"�7 �� �رآ%ا أن ا4�� أ8

�� ا�!�&، وا"0   (1 LQ� ��34("�� ���L ذ�; إ9 �%�� �� ا
 ) ص(��	� 1�G أزا�0 (.  
�f��W .:ت��pا Lf� �# ���Zو ��ه�O �7"%D� ��fDأن ا�!�_ن ذم ا�:  
 ﴿�̈Dَِوَ�ـ �َfَ%َن  9َ ا�̈)�ِس َأْآ	ُ�21: �%��( ﴾َ�ْ�َ(... ﴿�َLْ �ُْ�ُهfََن َ�� َأْآ%�ُ!ِ�ْ�َ ﴾  )63: ا��وم.(  

�� وا�@��� 9 آ�fة ا��	�ن ا��� ��ر ا���%ل Dة ا��fص( وا��د أن ا�!�ان ذم آ ( T	FC 9 �7"و أ
 0��Z ��1 . ا��\� ا�	E� ��Iت " �!%ل ا���pا X�� �� �Z�E	ا� 7 �0 ا���Iا�� ��وان 

 ��pا Lf�7+ا #� ا4�� ا�@�ل و#� ا�	�Iآ�� وأ�� �%اد ا4�� #) و��D أآ�fه� �7F�%ن ( 
���Z ��1 T	FC �	# 0��آ	� أن ه+ا #� أ�%ر ا��� 9 أ�%ر ا�"��، و����O%ع إ�G  )35(ا��9

 ��Dة ا��fة آ�fD��� اد�	أن ا� F" ت��·� ����a	ا� ��������ق ا��pت ا��� ورد #��7 ذم ا��fDة وا��
Fا� ����C ���� #� ا4رض(( ���� �fً� �%�90 ا���م ، # �fر )) أآ��Dأي ا� ) L�*� �1و


أن �	�ر�� ا�I%رى � �D%ن �Nn� ��%EQ'�ء آ��fة "�ده� إ�G ا��a�� ا�f!�#� .)36(".أي ا���)ا
��ء ا�I%رى و#�ض ا�%���8 إذ ه% ا��D*�ر ذ�� . وا���	� و���%اد�s� 3�� ��DI	ه+  ا� Lو�

�� ا�I%رى ��G ����� " أرى و�� أه��D إL�*� 9 ا��<�دو�� أر��D إ9 �� "ا�!�ان  �\	� �Dو�
و��D ا���م آ�ن �)�I أ�� و�����7 و��ه� �!��دة ( �!%ل �� �'A.ا�)�س آ�� �E�%ن ��Iآ��7 

ا�*���I وآ�ن ا
 ���� أن ��N و���� ������ ا4�� وإ1اده� ��!��دة ا��<�ة أن I��� ���C%رى وان 
L	� G�1 ربC  BEQC ة ����ف آ������ oe��" وذا �ً	��O ء�'aا� �D� �	7� �'aC ا��*�� وان

ر��، � ��N'�ه� �C 9 �7#�� ا�Q%اب إ9 إذا زاو�: ا�n'a، وا�a���7C 9 �e إذا آ�": ا��QE�� ا
 LVC إن �F��" :"�7 إذا آ�� A�Dا� ��وا�Q�Nر اN4'�ء وا���fات #� ���ة ا4�� ��3 #� <�ء 

 ��ر�*�7 ه+  ا4C ��aC�7 و����C ��aCده� و%O�7 وو��" �7(Dا�%���8 و� :EC L����8ة آ��'
��f ��%#�� ا���fات وا�a*'�ت ، أو  �I	او�� ا�\� �� T(	� ا�+ي L�1�G  ا���Eة ا�%ا���� آ��'

  .)C()37%#�� ا�E+اء
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       ، 0q����وا� ��qا� ��q�  0qت ا�����q*Wوا qآ��C G�1 م%!� ���� G����ا������� ذآ�"� ���!� #�ن ا��
           ��q'C 0q��1 �q	7(�� 0qا���� :q��O 0qOدر Gqت ا��q*W9وا qا ا���آ�+qه Gq# ف�'C 0(Dو�  rq�N و &، 

ن القائم على ا مذهب االستخالف الخاص ونجد جذوره فى اطار الفكر السياسى االسالمى فى
وهو مذهب قال به بعض الخلفاء  ،الحاكم ينفرد دون الجماعة باالستخالف عن اهللا في األرض

،ووجـه  )رضى اهللا عنه(على وقال به الشيعة في حق أالئمه من أحفاد  ،األمويين والعباسيين
وفاه بوبختم النبوة و،أن االستخالف الخاص مقصور على األنبياء  خطاْ فى هذا المذهب هوال

، والقول بهذا المـذهب  انتهى هذا النوع من أنواع االستخالف )صلى اهللا عليه وسلم(الرسول 
فهذا الحل لمشكله العالقه بين الـدين والدولـه    .يعنى المساواه بين الحاكم والنبى فى الدرجه

نظريتي الحكم بـالحق االلهـى   يقدمه التفسير السياسى للدين يقارب الحل الذى قدمته والذى 
يودى إلى  تحويل المطلق عن قيود الزمان والمكان هو مرفوض اسالميا النه  .والعناية االلهيه

أو العكس اى تحويل مـا   ،)الدولة أو السلطة(إلى محدود بالزمان والمكان نسبى فيهما) الدين(
إلى مطلق اى إضفاء قدسيه الدين و اطالقيته ) الدولة(بالزمان والمكان نسبى فيهما هو محدود 

 و هو ما رفضه اإلسالم حين ميز بـين ، المحدودة بالزمان والمكان  معلى البشر واجتهاداته
مرفوض من  لجماعه المسلمين ،كما انهالتشريع الذي جعله حقا هللا  واالجتهاد الذي جعله حقا 

يرفض إسناد السلطة الدينية أو الروحية إلى فرد أو فئة تنفرد بهـا دون   االسالم اإلسالم ألن
واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا مـن  (    الجماعة  اى الكهنوتية أو رجال الدين قال تعالى

من المفسرين قالوا ليس المراد من األرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم  ناألكثرو )دون اهللا 
التي عبر عنها القران بـاألمر  (فهذه السلطة  ،ونواهيهماد أنهم أطاعوهم في أوامرهم المر بل

مخوله  بموجب االستخالف العام للجماعة﴿ كنتم خيـر أمـه   ) بالمعروف والنهى عن المنكر
وآ	�q ذآ�"�q# &��q� �qن ��TqO هq+ا       ، أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾ 

�� وا�����0q ان هq+ا ا�	q+هA ا"	�q7� �q آ�qد #�1 Lq�Gq           ا��'�ف #�C Gآ� واW*�تqا����0 ��� ا�
وقد  فصل الدين عن الدولة ، بدعوتها الى بالسياسهالعلمانيه  التى نفت والغت اى عالقه للدين 

ظهر في  ، إلي تيار فكرى معين تتحول ،في األصل جزء من الديانة المسيحية كانت العلمانيه
، تحول إلي ثوره ضد تدخل الكنيسة فـي الحكـم    ،لتاريخ االوربىمرحله معينه من مراحل ا
في  راسمالى ،فردى في موقفه من المجتمع ،في موقفه من الدين ىانتهى إلي أقامه نظام علمان

كان محصـله عوامـل ثقافيـة ونفسـيه      ،ليبرالي في موقفه من الدولة  ،موقفه من االقتصاد
ال  وهكذا فانه باالضافه الى ان  العلمانبه .قرونوتاريخية وحضارية سادت أوربا نحو سبعه 

فان جوهر الدعوة إلى العلمانية في مجتمع اسالمى هو أن ، عبر عن الحل اإلسالمي للمشكلة ت
بالقيم  ،)التي تشكل الهيكل الحضاري لهذا المجتمع(تستبدل القيم واآلداب والقواعد االسالميه 



                                                                                                                                            
، من الشعور المستقر باالنتماء إلى الحضارة الغربيـة  لتحقيق قدر  ،واآلداب والقواعد الغربية

  .التغريبوهو مضمون 
والحل اإلسالمي الصحيح لطبيعه العالقه بين الدين والسياسه ه يقوم على أن عالقـة الـدين   

ال خلط ( عالقة وحده فهي،) ال فصل(وتمييز ) ال خلط اوتطابق(بالدولة عالقة وحدة وارتباط 
في اإلسالم  مقيده بالقواعد القانونية التي ال تخضع للتغير والتطـور  الن السلطة ) او تطابق

مكانا وزمانا وبالتالي ال يباح تجاوزها، والتي تسمي في علم القانون بقواعد النظـام العـام،   
والتي تسمى باصطالح القران الحدود ،إذا هي القواعد اآلمـرة أو الناهيـة التـي ال يبـاح     

: البقرة( ﴾ الظَّاِلمون  فَُأولَـِئك هم اللّه حدود يتَعد ومن تَعتَدوها فَالَ اللّه حدود تلْك﴿ . مخالفتها
229 :  (﴿ لْكت وددح ا فَالَ اللّهوهبتَقْر  ﴾).الن )ال فصـل ( كما أنها عالقة تمييز) 187البقرة

تي اسماها تشريعا، وجعل حق وضعه اإلسالم ميز بين النوع السابق من القواعد القانونية وال
والقواعد القانونية التي تخضع للتطـور والتغيـر   .هللا تعالى وحده استنادا إلي مفهوم  التوحيد 
،والتي جعل سلطة وضعها للجماعة استنادا إلـي   زمانا ومكانا،والتي محلها الفقه في اإلسالم

  .الدين ما لم يأذن به اهللا﴾مفهوم االستخالف قال تعالى ﴿ أم لهم شركاء شرعوا لهم من 
إذا حاصرت ) "صلى اهللا عليه وسلم(حديث بريدة بن الحصيب قوله  عنثبت في صحيح مسلم 

سألوك أن تنزلهم على حكم اهللا ورسوله فال تنزلهم على حكم اهللا ورسـوله فإنـك ال   فحصناً 
  ".تدري أتصيب حكم اهللا فيهم أم ال ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك

  
  
  


