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 تؼدمي
 

كتبتف، مثؾ شعقري بف طـدد  ءما شعرُت بثؼؾ القجقب وضغطف يف شل

كتابة هذه الصػحات ومثقالهتا الؿتعؾؼة بإحداث الجارية الققم يف طددد 

 مـ البؾدان العربقة.

فؿـذ اكطالق ما سؿل بالربقع العربل وأكا أشارك فقؿا ُأْدَطدك إلقدف مدـ 

حقارات طؾؿقة وصحػقة حقل الؿقضقع، وخاصدة يف جقاكبدف العدرطقة 

ا بدلن هدذا اجب وإماكة وخطقرة الؼضقة، وإدراًكدا بالقالػؼفقة، إحساًس 

القاجدب بالددذات ٓ يحتؿددؾ التددلخقر وٓ التؿفددؾ; ٕن الـدداس يريدددون 

ا يف ا. وٕن تلثقر الجدقاب سدقؽقن أيًضدالجقاب والبقان أن ولقس غدً 

 يقمف، أو يف إيام الؿقالقة لف.

صري اتصؾ بل شاب م 3122وطىل سبقؾ الؿثال: يف بداية شفر فبراير

مـ مقدان التحرير بالؼاهرة، وقال يل: أسعػقكا يا مقٓكا، اكتبقا، تؽؾؿدقا، 

طؾقـدا فتداوى بعدض العدققخ السدؾػققـ وبعدض فؼفداء دار  فؼد هجؿْت 

اإلفتاء، فلحدَثْت بؾبؾة يف صػقفـا، بؿا تـادي بف مدـ تحدريؿ لؾؿظداهرات 

مدر، وآطتصامات، وتحريؿ لؾخروج طىل الـظام، ووجقب صاطة ويل إ
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بعـدقان:  -أو فتدقى  -و و و...، فعؽػُت يف تؾؽ الؾقؾة طىل كتابدة مؼدال 

)وجقب طزل الرئقس الؿصري ومحاكؿتف(
(1)

، ومل أكدؿ ومل أسدترح حتدك 

 أهنقتف وأرسؾتف...

طدىل قـداة  -وكذلؽ حقـؿدا تحددثُت يف بركدامج )العدريعة والحقداة( 

اتصدؾ بدل طـ مسائؾ وأحؽدام شدرطقة تخدص فؼدف الثدقرة،  -الجزيرة 

الؽثقرون مـ شدتك الددول العربقدة، ومدـفؿ بعدض اإلخدقة السدقريقـ، 

ا مـ اإلشدؽآت. وقالقا: لؼد رفعَت طـا الحرج وأزحت مـ صريؼـا طددً 

ثؿ طرضقا طظ شبفات أخرى  تثار يف صريؼفؿ هـا وهـاك، فؽتبدت طـفدا 

 وتؽؾؿت فقفا بؿا تقسر... 

ة مؼال أو طؼدد لؼداء، إٓ ولذلؽ مل أكـ أطتذر طـ صؾب حقار أو كتاب 

ٕسباب قاهرة طابرة ٓ أجد معفا حقؾة. وحتك يف هذه الحالة كـت أطتذر 

لـػسل بلن الؼضقة قد تؽؾؿ فقفا العقخ فالن، أو كتب طـفا الدكتقر فالن، 

ولقس طـدي ما أضقػف طىل ما قالف، طىل أساس أن القجقب فقفا  كػدائل، 

 فال بد أن أجقب الطؾب. وقد كػاين غقري. ولؽـ إذا طاد الطؾب

                                                
يقجد مع مقاد أخرى يف الؿقضقع ضؿـ كتقب كعرتف دار الؽؾؿة بعـقان )فؼف  - (2)

 آحتجاج والتغققر(.
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 (لؾبحوث والدراسات بـاءمركز )وحقـؿا اتصؾ بل اإلخقة الؽرام مـ 

، مل وما بعد الثورة( )أسئؾة الثورةوصؾبقا مـل أن أكتب وأجقب طـ بعض 

ؾب مـل، ثؿ بعد ذلؽ أبحدث طدـ حدؾ َيَسْعـل إٓ أن أقبؾ وأتعفد بؿا صُ 

الؼائؿقن طىل الؿركز قد لؿعؽؾة الققت ومعاكَؾ أخرى. فؿا دام اإلخقة 

طقـقا... فؼد خرجِت الؿسللة مـ حقز فروض الؽػايدة إ  حقدز فدروض 

 العقـ.

ا كان إجؾ الؿؿـقح يل محددودً  ا، وتؾدؽ الؿددة الؼصدقرة هدل ولدؿَّ

 لقس فقفا فراغ، مل يبؼ يل إٓ أن أققل: الؿقسقر ٓ يسؼط بالؿعسقر، أصاًل 

يتلتك فقف التؿام واإلتؼان، فؾقؼبدؾ  وما ٓ يدرك كؾف ٓ يترك بعضف، وما ٓ

مـف ما يف اإلمؽان، وإكؿا هق سفؿ أشترك بف مع مسامهقـ آخدريـ، أو هدق 

 سفؿ أرمل بف مع رماة أخرى. 

وما بؽؿ مـ كعؿة فؿـ اهلل، فبػضدؾف تعدا  وتقفقؼدف، ثدؿ بػضدؾ هدذا 

 الطؾب الؽريؿ، جاءت هذه الصػحات وهذه أراء حقل )أسئؾة الثقرة(. 

 .﴾  ائەئ ائ ى   ى ې ې ې﴿

 وآخر دطقاكا أن الحؿد هلل رب العالؿقـ.

 أمحد الريسوني

 3123يـاير6/ 2544صػر22جدة يف 
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 الػؼه السقاسي اإلسالمي
 ؾؿراجعةل تهجاحومدى  

 
هدق اجتفداد بعدري  -ا طؿقًمد - مؿا ٓ شؽ فقف أن الػؼدف اإلسدالمل

يزدوج فقفا الػفؿ وآستـباط مـ كصقص الدقحل، مدع  ،وصقاغة بعرية

 ا لحأحؽدام الؿسدتـبطة طؾقدف. فالػؼدف إذً ا لف وتـدزياًل الـظر يف القاقع تؽققػً 

يتعؽؾ مـ ثالثة طـاصر: القحل أو العدرع الؿـدزل، والقاقدع الؿعدقش، 

 وذات الػؼقف الؿستـبِط.

ففؿدف ا يف كصقصف وأحؽامف ومؼاصده، فدنن وإذا كان القحل معصقمً 

، بؾ هق اجتفاد وكسب بعري يصقب وآستـباط مـف لقس طؿال معصقما

 .ويخطئ 

فنن القاقدع الؿعدقش تتػداوت يف إدراكدف  -ومـ باب أو   -وكذلؽ 

ا وتعخقصف وتؽققػف طؼقُل الـاس وتؼديراهتؿ، بؿـ فدقفؿ الػؼفداء. وتبًعد

لؿتدلثرة لذلؽ يتحدد الؽثقر مـ اجتفاداهتؿ وفتاويفؿ الؿرتبطة بالقاقع وا

يف تغقدر الػتدقى  فصدٌؾ » بف. ومـ هذا الباب قال ابـ الؼقؿ بؾسان الػؼفاء:

واختالففددا بحسددب تغقددر إزمـددة وإمؽـددة وإحددقال والـقددات 
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«والعقائد...
(1)

 

مـ جفة ثالثدة فدنن الػؼفداء متػداوتقن يف ذواهتدؿ وقددراهتؿ الػؽريدة 

هدذه إمدقر ومراتبفؿ العؾؿقة ومسالؽفؿ الؿـفجقة. ولؽدؾ واحدد مدـ 

فؿ قد يؽقن لفدا باطُ فؿ وصِ تلثقره يف اجتفاداهتؿ وكتائجفؿ. بؾ حتك أخالقُ 

 تلثقر يف ذلؽ.

ا يحتداج إ  مراجعدات ومـ هـا فالؿـتقج الػؼفل آجتفدادي طؿقًمد

، وهق آكد وأحدرى. ة الالحؼةزمـيف إف وأواكف، أو حقـمستؿرة، سقاء يف 

اجتفد يف كازلدة، ثدؿ بعدد مددة وقد كص إصقلققن طىل أن الؿجتفد إذا 

كازلدة مؿاثؾدة، فعؾقدف أن يجددد آجتفداد لفدا وٓ يؽتػدل  فرضت طؾقطُ 

 باجتفاده السابؼ. 

 فذا طـ الػؼف بصػة طامة.ف

أما الػؼف السقاسدل طدىل وجدف الخصدقص، ففدق يعدتغؾ ويجتفدد يف 

هدق يخضدع لؿدمثرات ثدؿ ا متحركة متغقدرة، مساحات وأقضقة هل دومً 

 . مؿا يف الؿجآت الػؼفقة إخرى أشد وصلةهل ممثرات و ،إضافقة

الـصقص وإحؽام الؿتعؾؼدة ذدذا كجد أن العرطقة،  يف جاكب إدلة

                                                
 (4/  4أطالم الؿققعقـ ) - (2)
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ه; وغقرَ  الؿجال قؾقؾة، أكثرها يتسؿ بالعؿقم والؽؾقة، ويعؿؾ هذا الؿجاَل 

كالـصقص أمرة بالعقرى، وبالعدل واإلحسان، والحؽؿ بؿا أكزل اهلل، 

أويل إمدر، ولدزوم الجؿاطدة،  اهلل ورسقلف طـد التـازع، وصاطةِ والرد إ  

والقفاء بالعفقد، وأداء إماكات، وإمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽدر، 

 الظؾدؿ، والـصح ٕئؿة الؿسؾؿقـ وطامتفؿ... وكالـصقص الـاهقدة طدـ

طدـ غش الرطقة، وآحتجاب دوهنا، وأكؾ أمقال الـاس بالباصؾ، ووطـ 

 ، واتباع الفقى، والعطط يف استعؿال السؾطة...والخقاكة ،ؽسدؿَ دال

ويؾحؼ ذذه الـصقص مدا استخؾصدف العؾؿداء مدـ مؼاصدد وققاطدد 

 حػددظ شددرطقة يجددب طددىل الددقٓة حػظفددا والعؿددؾ بؿؼتضدداها: مثددؾ

 تصرف طىل الرطقة مـقط بالؿصؾحة.قاطدة الالضروريات الخؿس، و

فدة هاديدة ،طامدة وققاطدد ففل مبادئ أحؽدام  هدل اؿدثدر مأك ومقجِّ

لحؽؿ. ومعـدك هدذا أن إحؽدام والؿتطؾبدات ا وكظامِ  تػصقؾقة لؾسقاسة

لالجتفدداد  -ا بـسددبة كبقددرة جددد   - التػصددقؾقة يف هددذا الؿجددال متروكددة 

والتجربة والعقرى والتعارف
(1)

ومعظؿ مسدائؾ » ولذلؽ قال الجقيـل:. 

                                                
أطـل بالتعارف ما يتعارف طؾقدف الـداس بدقطل ويختاروكدف بؼصدد. فالتعدارف ذدذا  - (2)

الؿعـك أخّص مـ الُعرف. العرف يـعدل ويتؼبؾدف الـداس ويؿضدقن طؾقدف بصدقرة تؾؼائقدة  



9 
 

«ية طـ مسالؽ الؼطع، خؾقة طـ مدارك القؼقـرِ اإلمامة طَ 
(1)

. 

 لؾػؼدف السقاسدل وآجتفاد الؿتجدد الؿراجعة الدائؿةتؽقن ؿـ هـا ف

ًٓ  القس فؼط سائغً و ا،ا واجبً أمرً   .ومؼبق

طىل أن الؿراجعة ٓ تعـل بالضرورة أن ما كراجعف أو كراجع أكػسـا فقدف 

غقر سؾقؿ أو غقر صحقح، أو فقف خؾؾ أو زلؾ ويحتداج إ  تصدحقح، بدؾ 

مل  فؼط صحقح يف كػسف، صالح لزماكف، ولؽـف الؿراجعة تعؿؾ حتك ما هق

 ا لزماكـا ومتطؾبات أحقالـا.، أو مل يعد كافقً ا لقاقعـاطابؼً يعد م

فالؼقددام بالؿراجعددة والتصددحقح والتـؼددقح والتعددديؾ والتتؿددقؿ  ،اوإذً 

ٓجتفادات طؾؿائـا السابؼقـ لقس فقدف حدرج، ٓ طؾقـدا وٓ طؾدقفؿ. بدؾ 

 الحرج كؾ الحرج إذا مل كػعؾ.

                                                 

تدريجقة. أما التعارف فػقف تػاهؿ وتقافؼ وتراض، وهذا ٓ يليت طادة إٓ بعد كؼاش وتعاور 

ا لعدمون العامدة يف رف آجتؿداطل يصدؾح مرجًعدس فدالعُ ثؿ تقافدؼ. وطدىل هدذا إسدا

معامالهتؿ واصطالحاهتؿ، أما يف مجال السقاسدة والحؽدؿ ففدق ٓ يصدؾح وٓ يؽػدل، ٕن 

العرف السقاسل قد يصـعف ويػرضف طدد محدود مـ الحؽام وَمـ حقلفؿ، بؿا يخدم دولفؿ 

ره. وهدذا ٓ يعطدل ثؿ يستتب ويؿضل، أحب مـ أحب وكدره مدـ كد، وطائالهتؿ الحاكؿة

معروطقة وٓ حجقة كالتل يعطقفا العرف آجتؿاطل، فؾذلؽ ٓ بد يف الؿجال السقاسل مـ 

  «.العرف»ٓ مجرد « التعارف»

 (46/  2الغقاثل ) - (2)
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 فصل ادلؼال 
 ع والتاروخ من االتصال واالنػصالفقؿا بني الشر

 

يف مقضقع الػؼف بصػة طامة، ويف الػؼف السقاسل بصػة خاصدة، ٓ بدد 

ا ومصطؾحات تـاولفا الػؼفداء وُكتَّداب أن كـتبف إ  أن هـاك قضايا وأفؽارً 

السقاسة العرطقة وإحؽام السؾطاكقة، وأصبحت مادة متداولة ومتقارثدة 

 تصاكقػفؿ، وهل يف الحؼقؼة لقست أكثر مدـ تقصدقػ وتـظدقؿ فؽدري يف

ضريف، لؾـظؿ وإطراف التل صاغتفا وصـعتفا الؿؿارسة الػعؾقة لحركدة 

التاريخ. فػل هذا الصـػ مـ الؼضايا وإفؽار يؿتزج التداريخ بالعدرع، 

بالؿرجعقدة  وتصدرفات الؿسدؾؿقـ، أو بإحرى يؿتزج تاريخ الؿسؾؿقـ

والثؼافة اإلسالمقة. وقد يؽقن كصقب التاريخ وتلثقُره فقفا أكثر  اإلسالمقة

 مـ كصقب العرع وأدلتف.

طىل معظؿ ما تضؿـتف كتب السقاسة العرطقة  -بتػاوت  -ففذا يصدق 

وأبقاذا يف الؿملػات الػؼفقة. كؼقل هذا طـ مملػات: ابـ قتقبة والجقيـل 

مجاطدة وابددـ خؾدددون والغدزايل والؿدداوردي والػدراء وابددـ تقؿقدة وابددـ 

 والطرصقشل والؼؾؼعـدي وابـ إزرق وغقرهؿ.
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يف  ويؽتبدقن ويـظدرون حدقـ يتحددثقن العؾؿداء والؿػؽدرون ففمٓء

 الخالفة والؿؾؽ، وأهؾ الحؾ والعؼد، وطدـ صدالحقات اإلمدام قضايا:

، وطددـ العددقرى والبقعددة، وطددـ الددقزارة واإلمددارة، وحؼققددف وصاطتددف

ع اإلمدام واكخالطدف، وطدـ كظدام الؼضداء والحجابة والؽتابة، وطـ خؾد

 وتدبقر الؿالقة العامة، وطـ وٓية العفد وإمامة الؿتغؾب، ،وكظام الحسبة

، وطـ سؾطة الحاكؿ أحؽام البغاة ووزارة التػقيض ووزارة التـػقذ، وطـ

 ... حقـ يتحدثقن يف هذه الؼضايا وأمثالفاهؾ هل طـ وٓية أم طـ وكالة

 استؾفام بقـ ويؿزجقن يجؿعقن طادة ، فنهنؿؿمـ شمون السقاسة والحؽ

، ا وتؽؿدقاًل إصدالًح  وما يتطؾبف ،ويؿارسف فعاًل  القاقع الؿاثؾ وما يجسده

وما يسؿح بف وما ٓ يسؿح بف، مدـ جفدة، وبدقـ تؼدديراهتؿ وتصدقراهتؿ 

إدلدة و الؿبدادئ إ  ؿ، مـ جفة ثاكقدة، وبدقـ التػداهتالؿعقعة وتجربتفؿ

 إلقف مـ جفة ثالثة. رشدوتالعرطقة وما تسعػ بف 

ستحضر وكعتدرف أن الؿؿارسدة التاريخقدة لؾددول كا أن وٓ مػر أيًض 

الؿؾؽقة الحاكؿة طبر التاريخ اإلسالمل، فقفا الؽثقر مـ التلثر وآقتباس 

والؿحاكاة ٕكؿاط الحؽؿ السائدة يقمذاك، بؿا فقفا تؾدؽ إكظؿدة التدل 

أسؼطتفا الػتقحات اإلسالمقة. بؿعـك أهنا حتك بعد أن أسؼطتفا استؿرت 

ا وتؼالقددها الؼقصدرية والؽسدروية. ومدـ ذلدؽ هدذا تلخذ مدـ أسدالقبف
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 التحذير الؿبؽر مـ طبد الرمحـ بـ أبل بؽدر الصدديؼ رضدل اهلل طـفؿدا: 

فؼال طبد الدرمحـ  .أبل بؽر وطؿرُسـَُّة  :قال مروان ،لؿا بايع معاوية ٓبـف»

«ة هرقل وققصرـ  س   :بـ أبل بؽرا
(1)

. 

وهذه الؿؽقكات  إ  التؿققز بقـ هذه الؿؼامات اوجقبً  وكحـ مدطقون

الؿختؾػة لؾػؽدر السقاسدل اإلسدالمل ولؾؿؿارسدة السقاسدقة يف تداريخ 

ـة الخؾػاء فؿا كان أصؾف ُس  كؾ مؼام ما يـاسبف مـ مؼال. ، وإططاءِ اإلسالم

ـة هرقؾ وققصر فؾدف مؼامدف الراشديـ لف مؼامف الؿعؾقم، وما كان أصؾف ُس 

، بتدبقرهؿ وتػؽقدرهؿ الحؽام والقٓة مـ قبقؾ ما َسـَّف ما كانالؿذمقم، و

وصاغف التاريخ بتػاطالتف وصراطاتف، وكدذلؽ مدا كدان مدـ بـدات فؽدر 

الؿػؽددريـ والعؾؿدداء، ومددـ تؿددازجفؿ وتعدداركفؿ مددع قضددايا واقعفددؿ 

، والتدراث التداريخل مدـ قبقدؾ التداريخ يعد وحاجات زماهنؿ، ففذا كؾف

التاريخ، بحقث كستػقد مـف وكعتبدر بدف، وقدد فـتعامؾ معف كؿا كتعامؾ مع 

ولؽـف  - حقثؿا وجدها ففق أحؼ ذافالحؽؿة ضالة الؿممـ  - كؼتبس مـف

 ا لقس شرطا لـا. أبدً 

                                                
 (569/  7) -ســ الـسائل الؽبرى  - (2)
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يف أدلدة  والؿػؽدريـ اإلسدالمققـ وأما ما كان مـ بداب كظدر العؾؿداء

ُص ؿَ العريعة واستـباصفؿ مـفا، ففذا هق الذي يُ  إدلة وبؿـداهج  بذاِت  حَّ

وٓ شؽ أن هدذا الؼسدؿ الثالدث أكثدره  «.يمخذ مـف ويرد» ستـباط، ثؿآ

 صحقح ومؼبقل.

هق ما أطـقدف بػصدؾ الؿؼدال  ػصؾ بقـ هذه الؿؼامات،وال تؿققزففذا ال

، ففدق فصدؾ ضدروري فقؿا بقـ العرع والتاريخ مـ آتصال وآكػصال

وهـا أقتبس مـ  .ا لـاحتك ٓ كخؾط شرطـا بتاريخـا، وٓ كتخَذ التاريَخ ديـً 

وقع بسبب الجفؾ بف غؾط  ،افصؾ طظقؿ الـػع جد  هذا » ابـ الؼقؿ فلققل:

 ،ما ٓ سبقؾ إلقف مـ الحرج والؿعؼة وتؽؾقِػ  وجَب أَ ، طظقؿ طىل العريعة

 «...عؾؿ أن العريعة الباهرة التل يف أطىل رتب الؿصالح ٓ تليت بفما يُ 

تاريخ ومؽقكاتف مـ جفة فالػصؾ بقـ العريعة ومؽقكاهتا مـ جفة، وال

أخرى، يريحـا ويرفع طـا الحرج يف مبددأ الؿراجعدة والغربؾدة لتراثـدا يف 

الػؼف السقاسل وغقره. ويريحـا ويرفع طـا الحرج حقـ كليت إ  طديد مدـ 

الؿؼقٓت والؿؼررات يف هذا الػؼف فــزع طـفا صػة الحجقة والؾزوم، أو 

 صػة الؼداسة كؿا يؼال.

 



04 
 

 القوم..الؿراجعة 

ا إ  الؿراجعة، سقاء يف حقـف ذكرت قبُؾ أن فؼفـا السقاسل يحتاج دومً 

ـا إلقفا كدقَن طتبارات التل تحتؿ ذلؽ. فنذا أضػأو بعد زماكف، وذكرت آ

فؼفـا وتراثـا السقاسل، بؿعظؿ مػرداتف وقضاياه ومملػاتدف، يرجدع إ  مدا 

يف الؼدرن الخدامس  بقـ الؼركقـ الخامس والثامـ الفجدريقـ، وأكـدا أن

طعر، أدركـا أن الؿراجعات الؿطؾقبة ٓ بد وأن تؽدقن طؿقؼدة وشدامؾة، 

اا صددريحً ا، صددحقحً ا مـصقًصددوٓ تسددتثـل إٓ مددا كددان شددرطً 
(1)

. وإذا 

استحضركا أن ما يػصؾـا طـ ذلؽ الػؼف لقس مجرد مدة زمـقة صقيؾة تعدد 

لفائؾة التل طرفتفا ا التطقرات الـقطقة ابؿئات السـقـ، بؾ تػصؾـا طـف أيًض 

مجتؿعاتـا والعامل مـ حقلـا، يف كافدة الؿجدآت وإصدعدة: السقاسدقة 

والتعددريعقة وآجتؿاطقددة والؿالقددة وآقتصددادية واإلداريددة والعؾؿقددة 

ا لؾؿراجعدة هذا وحدده مقجًبد والثؼافقة والصـاطقة والتقاصؾقة... أفؾقَس 

 والتجديد والؿالءمة، طىل كطاق واسع؟

                                                
وآتػاقات الؿعؽقك يف دواطل تعؽقؾفا وسالمة  أطـل أكف: حتك اإلمجاطات - (2)

ا فقؿا يجب إخضاطف لؾؿراجعة اكعؼادها، أو يف صحة حؽايتفا ورواجفا،  داخؾة أيًض 

 والتؿحقص.
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ا إ  الفزة السقاسقة الؽبرى، التل طرفتفا الؿـطؼة العربقدة خقرً ثؿ كليت أ

والتل استؿرت كذلؽ م(، 3122هد/2543الؿـصرمة )قبؾ خالل السـة 

م(، وستستؿر إ  ما شاء اهلل، وهل الفزة التدل 3123هد/2544سـة ) يف

ُأصؾؼت طؾقفا أسدؿاء: الثدقراُت العربقدة، والربقدع العربدل، والحدَددراك 

فـجد أن هذه الفزة قد كعػت طـ وجقه ممسػة مدـ الضدعػ  العربل...

والؼصقر والتخؾػ والخؾؾ يف الػؼف السقاسل لدى الؽثقدر مدـ العؾؿداء 

العرطققـ ومـ الؼدادة اإلسدالمققـ. فاكضداف هدذا العامدؾ إ  العقامدؾ 

إخرى الؿقجبة لؾؿراجعة العامؾة والعؿقؼة لؾػؼف السقاسل اإلسالمل، 

بـائدف وصدقاغتف وتحققـدف. فنمدا أن كبدادر... وإمدا أن  بؾ الؿقجبة إلطادة

 تتحقل تؾؽ العقامؾ كػسفا إ  طقامَؾ داطقٍة إلقصائف وآستغـاء طـف. 

أن هـدداك مراجعدداٍت واجتفددادات  -ومددا يـبغددل  -وهـددا ٓ كـؽددر 

وصقاغات معاصرًة لؽثقر مـ قضايا الػؼدف السقاسدل، قدام ذدا طددد مدـ 

ا ا ققًؿدققـ الؿعاصريـ. وهدل تعدؽؾ رصدقدً الػؼفاء والؿػؽريـ اإلسالم

الػؼددف » أو لتلسددقس ،«فؼددف السقاسددة العددرطقة» وبدايددة جقدددة لتجديددد

 ،«فؼف آقتصاد اإلسدالمل» طىل غرار ما ضفر مـ ،«الدستقري اإلسالمل

بؾ إن الػؼف الدستقري هق أكثر أمهقة وخطقرة، وأجدر  «.فؼف إقؾقات»و

 بالعـاية والؿبادرة. 
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 ادلتغؾبإمامة 
 بني نظروة الوكالة ونظروة الوالوة 

 

لؽقهندا ذاَت  -مـ أمثؾة الؿراجعات الضرورية الؿحتاجة إ  الحسدؿ 

مسللة صبقعة سؾطة الحاكؿ ومصدرها،  -أمهقة تلسقسقة يف فؼفـا السقاسل 

بؿعـك: هؾ الحاكؿ حقـ يتؿؽـ مـ السؾطة ويؿارس الحؽؿ طىل إمدة، 

لة أم بؿؼتضك القٓية؟ بعبارة أخدرى: هدؾ هؾ يتق  ذلؽ بؿؼتضك القكا

وٓيتف كابعة مـف وهل حؼ مـ حؼققف، أو هل كابعة مـ إمدة التدل تقلقدف 

 طـ الـاس بتدقكقؾفؿ، وتقكؾف طـفا؟ وبـاء طؾقف: هؾ الحاكؿ يؽقن وكقاًل 

 أم هق ويل طؾقفؿ بقٓيتف الؿستحؼة لف طؾقفؿ؟

إمة، ففل التل تقكؾدف أما كظرية القكالة فتؼقل: إن الحاكؿ وكقؾ طـ 

وتقلقف مباشرة أو بقاسطة أهؾ الحؾ والعؼد. وهق يسدتؿد معدروطقتف يف 

 الحؽؿ وصالحقاتف فقف مؿـ وكؾقه، أي مـ إمة.

وأما كظريدة القٓيدة، فؿمداهدا أن الحداكؿ يحؽدؿ بؿؼتضدك القٓيدة 

الؿسددتحؼة لددف طـددد تقلقددف الحؽددؿ، فقٓيتددف كقٓيددة إب طددىل أبـائددف 

ا وٓيدة لفؿ ففق ويل طؾدقفؿ، ومثدؾ ذلدؽ أيًضد افؿتك كان أبً  الؼاصريـ،

ؿ تحت وصايتف، ففدق وصدل طدـفؿ وويل طؾدقفؿ دون ـ هُ القصل طىل مَ 
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 اطتبار إلرادهتؿ ورضاهؿ وقبقلفؿ أو رفضفؿ.

ـ ومؿا ٓ شؽ فقف أن الؼقل بتقكقؾ الحاكؿ، هق إصؾ إصدقؾ البدقِّ 

 ں ں﴿ؼتضك ققلف تعدا  ـة وطؿِؾ الصحابة. ففق ميف الؼرآن والس  

. وهق الؿؼتَضك الحتؿل لػؽرة البقعة، التل تعـل آختقار والتعاقد ﴾ ڻ

الطقطل. وهق ما سدار طؾقدف الصدحابة وصبؼدقه يف كدؾ فتدرات الخالفدة 

الراشدة. وهق مؼتضك العؼؾ والػطرة والبداهة والؿصؾحة. وهدق الدذي 

ا. قدال العالمدة ابدـ ا وحدديثً طؾقف مجاطة أهؾ العؾؿ مؿـ يعتد ذدؿ قدديؿً 

مـ طؾؿاء اإلسالم إن الخؾقػة يستؿد ققتف مدـ اهلل  ومل يؼؾ أحدٌ » طاشقر:

تعا ، وإكؿا أصبؼت كؾؿتفؿ طىل أن الخالفة ٓ تـعؼد إٓ بلحد أمريـ: إما 

البقعة مـ أهؾ الحؾ والعؼد مـ إمة، وإما بالعفد مؿـ بايعتف إمة، لؿـ 

 مدـ الطدريؼقـ راجدع لحأمدة; ٕن وكقدؾ ا. وٓ يخػك أن ُكدال  يراه صالحً 

القكقؾ وكقؾ... وٓ خالف أن حؽؿ الخؾقػة حؽُؿ القكقؾ، إٓ يف امتـداع 

العزل بدون سبب مدـ إسدباب الؿبقـدة يف مقاضدعفا مدـ كتدب الػؼدف 

.«وأصقل الديـ
(1)

 

                                                
مؾحؼ بؽتاب  – 7-6بـ طاشقر، ص كؼد طؾؿل لؽتاب اإلسالم وأصقل الحؽؿ ٓ - (2)

كعر وزارة الثؼافة  –حة سؾسؾة كتاب الدو –لعظ طبد الرازق  ()اإلسالم وأصقل الحؽؿ

 الؼطرية.
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ويبـك طىل هذا إصؾ أن وٓية الحاكؿ وسدؾطتف إكؿدا تدليت وتسدتؿد 

دؾ لدف أن يؼقدد سدؾطة شرطقتفا مـ تقكقدؾ  إمدة وتػقيضدفا، وأن الؿقكِّ

القكقؾ وصالحقاتف، ولف أن يـفل وكالتف ويسدحبفا مدـ القكقدؾ، ولدف أن 

يجعؾفا إ  أجؾ مسؿك. كؿدا أن لؾقكقدؾ أن يعدزل كػسدف ويسدتؼقؾ مدـ 

ا، وسدؿقا الؼدائؿقـ ذدا أهدَؾ وكالتف. ولفذا سؿقا اإلمامة والخالفة طؼدً 

عؼده همٓء هق طؼد اإلمامة، وأهؿ ما يحؾقكف هق الحؾ والعؼد. وأهؿ ما ي

)أي  فدنن ققدؾ: فؿدـ يخؾعدف» :الجقيـل قال إمام الحرمقـطؼد اإلمامة. 

«قؾـا: الخؾُع إ  مـ إلقف العؼدُ  ؟اإلمام(
(1)

. 

وأما كظرية الؼقل بالقٓية اإللزامقة الؼائؿة مـ صرف واحد، وأْن لقس 

 -حداول بعدض الؿتدلخريـ  لؾطرف أخر إٓ أن يذطـ ويطقدع... فؼدد

ا، فؼاسدقا واطتبدروا وٓيدة ا غريبً ا متؽؾػً تخريَجفا تخريجً  -ا ا وزمـق  فؼفق  

الخؾقػة طىل إمة كقٓية إب طىل أبـائف الؼاصريـ
(2)

!! ولؽدـ الحؼقؼدة 

هل أن هذه الـظرية دخقؾة صارئة طىل الثؼافة اإلسالمقة والػؼف اإلسالمل، 

مدر القاقدع وضدغطف وإيحائدف، وإن كاكدت ولقس لفا مـ سدـد سدقى إ

                                                
 69الغقاثل ص - (2)

اكظر يف ذلؽ  كتاب: تحرير اإلكسان وتجريد الطغقان، لؾدكتقر حاكؿ الؿطقري،  - (3)

   :2/311ط - 748ص
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تتؿاشك مع مذهب العقعة يف اإلمامة، وتتؿاشك أكثر مدع كظريدة الحؽدؿ 

 -بدزطؿفؿ  -الثقققراصل، الذي يستؿد أصحابف سدؾطتفؿ وصدالحقاهتؿ 

 مـ اهلل تعا . 

ا لعدرطـة إمامدة الؿفؿ أن آتؽاء طىل هذه الـظرية فتح البداب واسدعً 

ة، حتك ُجعؾت مساوية لؾقٓية العرطقة الؼائؿدة الؿتغؾب وسؾطتِف الؿطؾؼ

طىل العقرى والتعاقد الرضائل، بؾ حتك تػققت طؾقفا بعدة أمدقر، مـفدا 

استحالة العزل طـد أصحاب كظرية القٓية; ٕن إب ٓ يؿؽـ أن يعدزل 

كػسف وٓ أن يعزلف أحد طـ وٓيتف طىل أبـائف، ففدق ولدقفؿ مددى الحقداة، 

ن، بقـؿا القٓية العقرية العرطقة يؿؽـ فقفا العدزل فؽذلؽ وٓية السؾطا

ا. فؿـ لف العؼد لف الخؾع. وبػضؾ كظرية القٓية هذه أتت كؿا أشرت قريبً 

 طىل الؿسؾؿقـ طفقد كثقرة ولقس فقفؿ سقى الحؽام الؿتغؾبقـ.

فالحاصؾ أن إمامة الؿتغؾب يف إصؾ وٓية باصؾة، وهدل إذا مل يؽدـ 

ا مدـ أكدقاع الغصدب لسالح، ٓ تعدو أن تؽقن كقًطدلفا إٓ غؾبة الؼقة وا

 والؼرصـة.

ـْ هـداك أسدباب وسدقاقات وضدروف هدل التدل جعؾدت الػؼفداء  لؽ

يتعامؾقن مع إمامة الؿتغؾب ويعترفقن لفا بـقع مـ الؼبقل واإلقرار، أذكر 

 مـفا:
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قد يليت هذا الؿتغؾدب بعدد أن يسدقد التػؽدؽ والدقهـ  .2

أو بددأت تددخؾ يف مرحؾدة  الدولَة الؼائؿة، وتؽقن قدد دخؾدت

الػقضك والتسقب، مع التعرض لؾخطر الخارجل بسبب ذلدؽ. 

فحقـئذ يؽقن الؿتغؾب الذي يخدرج الدبالد مدـ هدذه القضدعقة 

 صاحب كجدة وإكؼاذ، وٓ بديؾ طـف.

ا )أو كظاَم حؽؿ( بدالغ يف وقد يليت الؿتغؾب لقزيح حاكؿً  .3

فا فدقق الؿظامل والؿػاسد والدماء، وأصبح حؽؿف ضؾؿات بعضد

ا. فقدليت الؿتغؾدب بعض، حتك ضج الـاس مـف وضاققا بدف ذرًطد

بتـحقة الظَؾؿة ورفع الؿظامل، وتغققر الؿـؽرات، وحػظ الحؼدقق 

 والحرمات.

وقد يليت تغؾب الؿتغؾب بعد اكؼسام واقتتال داخدظ بدقـ  .4

ا يف ذلدؽ صرفقـ آخريـ أو أصراف أخرى، وقد يؽدقن هدق صرًفد

ا أٓ حدؾ وٓ الػؼفاء ويرى الـاس مجقعً آكؼسام وآقتتال. فقرى 

مخرج إٓ بتغؾب أحد أصراف الصراع وحسؿ الؿعركة لصالحف، 

ا لؾحدرب ا كدان، لؽدقن تغؾبدف يضدع حدد  فقرحبقن بالؿتغؾب أي  

 إهؾقة وما فقفا مـ معاكاة.
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ويف معظؿ هذه إحقال، فنن الؿتغؾب طادة ما تؽقن لدف  .5

بتعبقدر الػؼفداء، أو طصدبقة قاطدة شعبقة مـاِصرة )أي: لف شدقكة 

ا مدـ العدرطقة، بتعبقر ابـ خؾدون(. وهذا يف حد ذاتف يعطقف قدرً 

 تضاف إ  ما سبؼ ذكره. 

وهذا إكؿا يـطبؼ طىل متغؾبل أيام زمان، حقث كدان الدزطقؿ الؿتغؾدب 

يربح الؿعركة بؼقة أكصاره وطددهؿ وطددهتؿ ومددى تضدحقتفؿ... أمدا 

قـ، إكؿدا تغؾبدقا طدىل شدعقذؿ وطدىل الققم فؽثقدر مدـ حؽامـدا الؿتغؾبد

خصقمفؿ بالؼقة الخارجقة والدطؿ الخارجل; ففذا سـده أمريؽدا، وذاك 

 سـده روسقا، وأخر صـعتف فركسا ...

 ا فالػؼفاء الذيـ تعدامؾقا مدع إمامدة الؿتغؾدب، ٓ يـظدرون إ وطؿقمً 

ة طىل أكف يف ذاتف يعطل شرطقة آستقالء طىل الحؽدؿ، أو شدرطق« التغؾب»

ا، والضرورة تؼدر بؼدرها. كؿا  اضطراري  البؼاء فقف، ولؽـفؿ يعتبروكف حال  

يـ وأخدػ  أهنؿ يؼبؾقن بف حقـ يؽدقن مجقئدف أو بؼداؤه هدق أهدقن العدرَّ 

 الضرريـ.

فنذ مل يؽـ شلء مـ هذه إسباب، فال شرطقة لؿتغؾب البتة. وأمدا إذا 

أصبح السقاد إطظؿ مدـ ا، وا متجبرً ا، فاجرً ا مػسدً اكؼؾب هق كػسف ضالؿً 
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الـاس كارهقـ لف ولبؼائف، راغبقـ يف غقره، فؼدد اكتفدت شدرطقتف بجؿقدع 

 : فؽؿا تديـ تدان.االؿعاين، ومل يبؼ لف إٓ الغصب والعدوان، وإذً 

فؿققػ الػؼفاء الذيـ يجقزون إمامة الؿتغؾب الذي استتب لف إمدر، 

الذي كؼدص أو اختدؾ شبقف بؿققػفؿ مـ طؼد الـؽاح الػاسد، وهق العؼد 

فقف أحد العروط، كالصداق أو اإلشفاد. فحؽؿ هذا الـؽاح أكف ٓ شرطقة 

حقكف  لف ابتداء، فقػسخ قبؾ الدخقل ويـتفل، ولؽـفؿ بعد الددخقل ُيصدحِّ

ا شلن البقع الػاسد إذا فدات فقؿضل وُيعترف بآثاره وكتائجف. وهؽذا أيًض 

تبارات ومقازكات مصؾحقة الؿبقُع وتغقرت حالف... وكؾ هذا قائؿ طىل اط

ٓ تخػك. ففؽذا استقالء الزطقؿ الؿتغؾب طىل الحؽدؿ; ففدذا آسدتقالء 

مؿـقع وباصدؾ ابتدداء، لؽدـ إذا وقدع ذلدؽ واسدتتب إمدر لؾؿسدتقيل، 

 اختؾػت الحسابات والؿقازكات... 

فؿـ جفة: هـاك ما َلف مـ أكصار ومميديـ يعطقكف شعبقة مدا وشدرطقة 

الغؾبة وحسِؿ الـزاع، وهـداك الحقداة الطبقعقدة التدل  ما، وهـاك كجاحف يف

اكتظؿت يف ضؾ حؽؿف، وهـاك ما قد يؽقن لف مـ مزايا وإيجابقات أطاكتدف 

 طىل التؿؽـ وأْغَرِت الـاس بتليقده أو السؽقت طؾقف. 

وبالؿؼابؾ: لق مل يسؾَّؿ إمر لؾؿتغؾب ومل ُيعترف بدف، فسدقبؼك البداب 
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 -الـزاع والؼتال والػقضك، وهـاك احتؿال أن يدليت ا طىل مزيد مـ مػتقًح 

 يف الـفاية مـ هق مثؾف أو أسقأ مـف. -أو يعقد 

ففذا هق مـطؼ الػؼفاء وهذه هل مقازكاهتؿ الؿصؾحقة يف قضقة إمامدة 

 الؿتغؾب وسبب اطتراففؿ بعرطقتفا إذا استتبت وسؾؿ الـاس ذا.

وقام الـداس طؾقدف، ولؽـ إذا آل حؽؿ الؿتغؾب كػسف إ  فساد وضؾؿ، 

سؼط ما لف مـ شرطقة، فقجب اكعزالف أو طزلف. ٕن العزل يؿؽـ أن يؼدع 

حتك لؿـ ويل إمر بحؼف وأتاه مـ بابف، فؽقػ بؿـ تق  بالغؾبة والؼفدر، 

 ثؿ آل أمره إ  الػساد والبغل؟ 

فؼدال  ،ؼ بعدد اكبدرام العؼددَسدصدب ثدؿ فَ مام إذا كُ اإل» قال الؼرصبل:

كف قد ثبت خؾع بالػسؼ الظاهر الؿعؾقم، ٕـػسخ إمامتف ويُ الجؿفقر: إكف ت

يتام قامة الحدود واستقػاء الحؼقق وحػظ أمقال إمام إكؿا يؼام إلأن اإل

وما فقدف مدـ  .إ  غقر ذلؽ مؿا تؼدم ذكره ،والؿجاكقـ والـظر يف أمقرهؿ

 مقر والـفقض ذا.ؼعده طـ الؼقام ذذه إالػسؼ يُ 

جؾدف، أٓ تدرى يف ا أدى إ  إبطال ما أقدقؿ ٕفاسؼً فؾق جقزكا أن يؽقن 

جؾ أكف يمدي إ  إبطال ما أققؿ لدف، عؼد لؾػاسؼ ٕآبتداء إكؿا مل يجز أن يُ 

«وكذلؽ هذا مثؾف
(1)

. 

                                                
 (382/  2تػسقر الؼرصبل ) - (2)
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الخروَج  -بتجاربف وتطقراتف ووسائؾف  -طىل أكـا الققم يف زمـ يتقح لـا 

عدائع أن يف معظدؿ بصػة كامؾة وهنائقة مـ طفقد الحؽام الؿتغؾبقـ. فال

دول العامل ودساتقره أن الحاكؿ ُيـتخب بطريؼة ما مـ الطدرق الؿتعدارف 

طؾقفا، ويؽقن اكتخابف مـ بقـ طدة مرشحقـ، ويتق  الحؽؿ لػترة معقـدة، 

وطىل أساس التزامات دستقرية وسقاسقة معقـة. ثؿ يؿؽـ أن يعاد اكتخابف 

ا ك آختقار الذي يضع حدد  مرة أخرى وأٓ يعاد. ويؿؽـ لؽؾ بؾد أن يتبـ

أقصك لػترة الرئاسة ٕي رئقس يـتخب )كقٓيتقـ مـ طعدر سدـقات، أو 

 (.اثـتل طعرة سـة مثاًل 

ا: التـصقص طىل صريؼة إقالة الحاكؿ وكؼؾ ومؿا تتضؿـف الدساتقر أيًض  

ا إ  غقددره، يف حددآت العجددز أو آكحددراف أو ارتؽدداب سددؾطتف سددؾؿق  

 إخطاء الجسقؿة... 

ـ العدعقب وممسسداهتا مدـ حدؼ إخدراج الحداكؿ مدـ  وهؽذا تؿؽَّ

كحدـ . يخدرج الحداكؿ بسدالم لدف ولعدعبف. مـصبف، بدل الخروج طؾقدف

لحأسػ ما زالت معظدؿ دولـدا ٓ يدليت حؽامفدا إٓ بقاسدطة الؼتدؾ، وٓ 

يبَؼْقن إٓ بالؼتؾ، وٓ يذهبقن بالؼتؾ أو الؿدقت. ومدا زال طـددكا حؽدام 

 أقتؾؽؿ.شعارهؿ: أحؽؿؽؿ أو 
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 أهل احلل والعؼدومسألة لشعوب ا ردو
 

هق مصطؾح اجتفادي شرطل مـ جفدة، « أهل الحل والعؼد» مصطؾح

 ًٓ  شرطقة يؿؽـ تلسقسدفا تاريخل مـ جفة أخرى. فالػؽرة ٓ تعدم أصق

طؾقفا وتسقيغفا ذا، خاصة مـ طؿؾ الصحابة رضدل اهلل طدـفؿ، ولدقس 

ا، ففل تؿثؾ إحدى الصدقغ التـظقؿقدة الـاجعدة يف هـاك ما يؿـع مـفا شرطً 

مجال الحؽؿ والسقاسة، ولؽـفا طىل كؾ حال لقست مـصقصة ٓ باسؿفا 

 وٓ ذقئتفا. 

 يؽؿن يف أمرين: « أهل الحل والعؼد» الؿشؽل يف فؽرة

: هق أهنا مل تمخذ ملخدذ الجدد، ومل تقضدع مقضدع التـػقدذ، ومل إول

مؾزمدة، فبؼقدت محصدقرة يف أذهدان الػؼفداء تقضع لفا صدقغة تـػقذيدة 

ومملػاهتؿ وتَؿـِّقاهتؿ. ويف أحسـ إحقال قد يقجد كقع مـ أهدؾ الحدؾ 

والعؼد، ولؽـ أمرهؿ كؾف إ  الحاكؿ كػسف، بؿدا يف ذلدؽ اختقداره لفدؿ، 

واختقدداره بددقـ استعددارهتؿ وطدددمفا، واختقدداره بددقـ اتِّبدداع معددقرهتؿ 

كؾف بقد السدؾطان ٓ بقدد أهدؾ الحدؾ  وطدمفا... بؿعـك أن الحؾ والعؼد

 والعؼد!.
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ات خذت وسقؾة لإللغاء الػعظ  ،«أهؾ الحؾ والعؼد» : هق أن فؽرةالثاين

لدور إمة ومعقرهتا واستبعاد أي أثر لفا يف تدبقر شموهنا. فبدل أن تطبؼ 

الػؽرة وتؽقن هل التعبقر الؿـظَّؿ طـ إرادة إمة، أصبحت مجرَد حجدة 

ؿؼتضاها إمدة، بددطقى أن أهدؾ الحدؾ والعؼدد يؼقمدقن كظرية تؾغك ب

 مؼامفا، بقـؿا القاقع هق أن الحاكؿ بلمره هق الذي يؼقم مؼام الجؿقع.

وهـا ٓ بد مـ التذكقر والتلكقد بلن اختقدار الخؾقػدة أو اإلمدام هدق يف 

إصؾ مـ حؼ إمة قاصبة،  وهل تؿارس هذا الحؼ بحسب آستطاطة 

 ـة الخؾػاء الراشديـ. ومؽان. وطىل هذا مضت ُس  واإلمؽان لؽؾ زمان

فعـد اختقار الخؾقػدة إول أبدل بؽدر رضدل اهلل طـدف، كدان اجتؿداع 

ا لؽؾ مـ حضر مـ الؿسؾؿقـ، ومل يؼؾ أحد إن آجتؿداع السؼقػة مػتقًح 

خاص بػالن وفالن، أو خاص ذمٓء، بؾ حضره مـ شاء وتؽؾؿ فقف مدـ 

ا لؾػجائقة اطتبر بقعة أبل بؽر فؾتة، كظرً  شاء. ومع ذلؽ وجد مـ الـاس مـ

 والسرطة التل تؿت ذا، فرد طؾقفؿ طؿر رضدل اهلل طـدف بؼقلدف الحاسدؿ:

أٓ وإهنا قد  ،امرؤ أن يؼقل إكؿا كاكت بقعة أبل بؽر فؾتة وتؿت نَّ غترَّ ال يَ ف»

ولقس مـؽؿ مـ تؼطع إطـداق إلقدف  ،ولؽـ اهلل وقك شرها ،كاكت كذلؽ

 مـ بايع رجاًل » ثؿ أطؾـ قراره الدستقري التاريخل بؼقلف: «.مثؾ أبل بؽر
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ع هدق وٓ الدذي بايعدف تغدرة أن فدال يبدايَ  ،طـ غقر معقرة مـ الؿسؾؿقـ

«يؼتال
(1)

 

وطـدما مرض أبق بؽر أخذ يعداور ويعداور، حتدك اصؿدلن إ  تطؾدع 

ا إ  طؿر ورغبتفؿ فقدف ورضداهؿ بدف، فَعِفدد إلقدف، ثدؿ بايعدف الـاس مجقعً 

 الـاس.

ويف تقلقة الخؾقػة الثالث وما جرى فقفا مـ الؿقازكدِة والتدرجقح بدقـ 

ـِ طػان رضل اهلل طـفؿا، قال ابـ   بـ أبل صالب وطثؿاَن ب
ِّ
ـِ طظ َحْق الؿرشَّ

 ،ثؿ هنض طبد الرمحـ بـ طقف رضل اهلل طـف يستعقر الـاس فقفؿا» كثقر:

ا مثـدك تاتً شأا وققادهؿ مجقعً أس الـاس ووي الؿسؾؿقـ برأي رؤأويجؿع ر

  الـسداء الؿخددرات يف إحتك خؾص  ،اا وجفرً سر   ،وفرادى ومجتؿعقـ

مدـ  دُ رِ وحتدك سدلل مدـ َيد ،ل القلدان يف الؿؽاتدبلوحتك س ،حجاذـ

فؾدؿ يجدد اثـدقـ ، يام بؾقالقفاأ  الؿديـة يف مدة ثالثة إطراب الركبان وإ

هنؿدا أٓ ما يـؼؾ طـ طؿار والؿؼدداد إ ،ؿ طثؿان بـ طػانييختؾػان يف تؼد

«ثؿ بايعا مع الـاس ،بل صالبأشارا بعظ بـ أ
(2)

 

                                                
 صحقح البخاري. - (2)

 ( 257/  8) -البداية والـفاية  - (3)
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والققم وكحـ يف زمـ آكتػاضة العدعبقة العربقدة، ٓ بدد مدـ التـقيدف 

بقدان الؼدد جداء يف بالبقان الـاصع لحأزهر العدريػ يف هدذا الؿقضدقع. ف

لؿـاصددرة  ثؼػقـبقددان إزهدر والؿ) بعـقان صادر طـ معقخة إزهرال

 ( ما يظ:الحراك العربل

ؾطة الحاكؿة مـ القجفة الديـقة والدسدتقرية طدىل » َتعتؿُد شرطقة الس 

عقب، واختقارها الحّر، مـ خدالل اقتدراع َطَؾـِدَل َيدتؿ  يف كزاهدة  رضا الع 

وشػافقة ديؿققراصقة، باطتباره البديؾ العصدري الؿدـظَّؿ لؿدا سدبؼت بدف 

ر ُكظُ  ؿ الحْؽدؿ وإجراءاتدف يف تؼالقد الَبْقَعة اإلسالمقة الّرشقدة، وصبًؼا لتطق 

الّدولة الحديثة والؿعاصرة، وما استؼرَّ طؾقف الُعرف الدستقري مـ تقزيع 

ُؾطات التعريعقة والتـػقذية والؼضائقة، والػصِؾ الحاسؿ بقـفدا، ومدـ  الس 

إّمدة هدل ضبط وسائؾ الّرقابة والؿسداءلة والؿحاسدبة، بحقدث تؽدقن 

ؾطات مجقًعا، وهل ماكحة العد . رطقة وسدالبتفا طـدد الضدرورةمصدر الس 

ـَ بُسدقء  وقد َدَرَج كثقٌر مـ الحّؽام طىل تعزيدز سدؾطتفؿ الؿطؾؼدة ُمتعدبِّثق

 ،﴾  یی ی  ی ىئ ىئ ىئ ېئ﴿ الػفؿ لمية الؼرآكقة الؽريؿدة:

متجاهؾقـ ِسَقاَقفا الّعرصل الؿتؿثِّؾ يف ققلدف تعدا  قبدؾ ذلدؽ يف . :5/6

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ      ۆ ۇ ﴿أية التل تسبؼ هذه أيدة مباشدرة: 

مّؿددا يجعددؾ . 5/69 ،﴾  ېى ې ې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ
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ًغا شدرطق ا  اإلخالل بعروط أماكة الحْؽؿ وَطدَدَم إقامدة العددل فقدف ُمَسدقِّ

لؿطالبة الععقب لؾحؽام بنقامة العدل، ومؼاومتفدا لؾظؾدؿ وآسدتبداد، 

بقجقب الصبر طىل الؿتغؾب الؿسدتبد مدـ الحؽدام  ومـ قال مـ فؼفائـا

فؼدد أجداز يف  –حرًصا طىل سالمة إمة مـ الػقضدك والفدرج والؿدرج 

الققت كػسف طزل الؿستبد الظامل، إذا تحؼؼت الؼددرة طدىل ذلدؽ واكتػدك 

«احتؿال الضرر واإلضرار بسالمة إمة ومجتؿعاهتا
(1)

   

 غـك طدـفؿ. وهدؿ إمدا أن الؿفؿ أن أهؾ الحؾ والعؼد ٓ بد مـفؿ وٓ

يؽقكقا مـ طؾؿاء العريعة الؿبقـقـ لؿؼتضقاهتا إمـاء طدىل أحؽامفدا، أو 

مـ أهؾ الؿعارف والخبرات التل ٓ غـك طـفا، وإما أن يختارهؿ الـداس 

ا طـفؿ إن كاكقا مـ أهؾ الزطامة والؿؽاكدة يف الؿجتؿدع. ويف لقؽقكقا كقابً 

أصداء أو أبقاق أو طققن لؾحاكؿ. وهدذا مجقع أحقالفؿ ففؿ  لقسقا مجرد 

يؼتضل أٓ يؽقن لف يد طؾدقفؿ، ٓ يف اختقدارهؿ، وٓ يف رواتدبفؿ، وٓ يف 

 طؿؾفؿ.

وحتك إذا كان أهؾ الحؾ والعؼد طدىل هدذا الـحدق، فدنن وجدقدهؿ ٓ 

                                                
مدـ أكتدقبر سدـة  41دالؿقافؼ لده  2543مـ ذي الحجة سـة 4البقان صادر بتاريخ  - (2)

 أمحد محؿد الطقب.  م، بتقققع شقخ إزهر3122
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يؾغل إمة، وٓ يؾغل دورها وحؼفدا يف تؼريدر مدا تريدده مدـ اختقاراهتدا 

  ؽ.ومصالحفا، متك أمؽـفا ذل
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 الثورة والػتـة
 

وخاصة مـ بعض العؾؿاء وأتباطفؿ  - قرضت هذه الثقراتما طُ  اكثقرً 

الػتـدة كائؿدة لعدـ اهلل مدـ و) ،تؼدقد إ  الػتـدةمجرد فتـة، أو أهندا  بلهنا -

  ( كؿا يروى...أيؼظفا

؟ وما محؾف مـ وما الؿؼصقد بف :الػتـة جعة مػفقمامرلذلؽ ٓ بد مـ 

 يف مقضقطـا؟ اإلطراب

معؾقم أن الػتـة وردت يف الؼرآن الؽريؿ والسـة الـبقية بؿعاٍن متعددة  

إدخدال » يطقل استؼصاؤها وبقاهنا. فلما إصؾ الؾغقي لؾؽؾؿدة فؿعـداه:

«لتظفر جقدتدف مدـ رداءتدف الذهب الـارَ 
(1)

. ومثدؾ هدذا الؿعـدك وارد يف 

لقظفر معدكدف، ويتؿقدز  الؼرآن الؽريؿ يف حؼ اإلكسان الذي ُيػتـ بالعدائد

َصقُِّبف مـ خبقثف وجقده مـ رديئف. وهذه هل الػتـة التل يبدتظ اهلل تعدا  ذدا 

العباد. وهل قد تؽقن بالعر والضدر، وقدد تؽدقن بدالخقر واإلكعدام. ويف 

ـَ طاقبدة. الحالتقـ ٓ تؽقن طاقبتفا ٕهؾ الخقر والصدبر إٓ خقدرً  ا وُحْسد

 ـ لقازم الحقاة وحؽؿتفا.وهذا الـقع مـ الػتـ هق ٓزم م

                                                
 (483 - 482/  2) -الؿػردات يف غريب الؼرآن  - (2)
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ففل التل تؽدقن مدـ  -وهل مقضقطـا  -ا وأما الػتـة الؿذمقمة شرطً 

اإلكسان لـػسف أو لغقره مـ الـاس، ومعـاها القققع أو اإليؼداع يف أحدقال 

تجر إ  مـزلؼ الؿعصقة والضالل والقبال، وإ  أجقاء الؿحـة والخدقف 

دب يف وآضطراب والحقرة، مؿا مل يلمر اهلل تعا   بدف وٓ أذن فقدف وٓ رغَّ

ٌب فقف، فؾقس بػتـدة ولدق اسدتؾزم بعدض  فعؾف. أما ما هق ملمقر بف أو ُمَرغَّ

ـة اإللفقة الجاريدة  التدافع والتعارك والخقف والضرر الدكققي... بؾ الس 

والحؼقؼة التاريخقة الثابتة، هدل أن اإلصدالح والتؿؽدقـ لدف والؿحافظدة 

 ل الصراع والتدافع. واهلل سبحاكف يؼقل: طؾقف، ٓ يؽقن إٓ مـ خال

 ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿

  ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃڃ  ڃ ڃ ڄ   ڄ

 ڑ ڑ ژ   ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 [52 ،51 :]الحج ﴾   گ گ گ  کگ ک ک ک

وطؾقف، فؾقس كؾ كزاع أو اضطراب أو صراع أو قتدال يعدد فتـدة، وإٓ 

 بالؾسان. لبطؾ الجفاد وبطؾ تغققر الؿـؽر بالقد، وحتك

ا فتـة بالؿعـك الؿؿـقع الؿدذمقم، بدؾ هدق قدد فالؼتال كػسف لقس دائؿً  

ڃ  ڃ  ڃ  ﴿يتعقـ وسقؾًة مـ وسائؾ إزالة الػتـة، كؿا يف ققلف تعدا : 
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 :]البؼددرة  ﴾ ڃ  چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ

2:4] . 

وكذلؽ ُشرع الؼتال وُأمركا بف لققػ الػتـة الداخؾقة بقـ الؿسؾؿقـ، 

كؿا يف قتال الطائػة الباغقة، إن هل أصرت طىل بغقفا ورفضت الصؾح. 

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ﴿قال اهلل طز وجؾ: 

 ﴾ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھے

 . [: :]الحجرات

قدال  -ملسو هيلع هللا ىلص -قد أن رسدقل اهلل مسؾؿ طـ طبد اهلل بـ مسدعويف صحقح 

 ،إٓ كان لف مـ أمتف حقاريدقن وأصدحاب أمة قبظ بعثف اهلل يف لما مـ كب»

ػ مـ بعدهؿ خؾقف يؼقلدقن خؾُ ثؿ إهنا تَ  .ـتف ويؼتدون بلمرهيلخذون بُس 

 ،فؿـ جاهددهؿ بقدده ففدق مدممـ .ويػعؾقن ما ٓ يممرون ،ما ٓ يػعؾقن

ولدقس  .ومـ جاهدهؿ بؼؾبف ففق مممـ ،ومـ جاهدهؿ بؾساكف ففق مممـ

 «.وراء ذلؽ مـ اإليؿان حبة خردل

ـَ  ف طبدَ قال أبق رافع فحدثتُ   ـُ دِ فَؼد ،طؿر فلكؽره طظ اهلل ب مسدعقد  م ابد

فؾؿدا  ،فاستتبعـك إلقف طبد اهلل بـ طؿدر يعدقده فاكطؾؼدت معدف ،فـزل بؼـاة

ـَ  ـَ امسعقد طـ هذا الحديث فحدثـقف كؿا حدثتف  جؾسـا سللت اب طؿر.  ب

 قال صالح وقد تحدث بـحق ذلؽ طـ أبك رافع.
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أبدل هريدرة  وهذا الػؼقف الؽبقر الؿػسر أبق بؽر الجصاص كؼؾ حديث

يدا رسدقل اهلل  :فؼدالقا ملسو هيلع هللا ىلصمـ أصحاب الـبل  اجتؿع كػرٌ ) الذي جاء فقف:

 ،أرأيت إن طؿؾـا بالؿعروف حتك ٓ يبؼك مـ الؿعروف شلء إٓ طؿؾـداه

أيسدعـا أن  ،مـ الؿـؽر إٓ اكتفقـا طـف ءواكتفقـا طـ الؿـؽر حتك مل يبؼ شل

قدال مدروا بدالؿعروف وإن مل  ؟ٓ كلمر بالؿعروف وٓ كـفك طدـ الؿـؽدر

 (.طـ الؿـؽر وإن مل تـتفقا طـف كؾف اواهنق ،تعؿؾقا بف كؾف

فرض إمر بدالؿعروف والـفدل  ملسو هيلع هللا ىلص فلجرى الـبل  » ا:ثؿ قال مقضحً  

ؽر مجرى سائر الػروض يف لزوم الؼقام بف مع التؼصقر يف بعدض طـ الؿـ

 - فدؿفؿ وخؾػِ سؾػِ  - ومل يدفع أحد مـ طؾؿاء إمة وفؼفائفا .القاجبات

فدنهنؿ  ;وجفدال أصدحاب الحدديث يةذلؽ إٓ ققم مـ الحعدق وجقَب 

 ،بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر بالسدالح أكؽروا قتال الػئة الباغقة وإمرَ 

إذا احتدقج فقدف إ  محدؾ  ر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر فتـدةوسؿقا إم

 :مع مدا قدد سدؿعقا فقدف مدـ قدقل اهلل تعدا  ،السالح وقتال الػئة الباغقة

وما يؼتضقف الؾػظ مدـ وجدقب  ﴾ ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے﴿

 ر طؾقدف الظؾدؿُ وزطؿقا مع ذلؽ أن السؾطان ٓ يـؽَ  ،قتالفا بالسقػ وغقره

بدالؼقل  ،ر طىل غقر السؾطانوإكؿا يـؽَ  ،والجقر وقتؾ الـػس التل حرم اهلل

ا طىل إمة مدـ أطددائفا الؿخدالػقـ لفدا فصاروا شر   .أو بالقد بغقر سالح
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وطدـ اإلكؽدار طدىل السدؾطان  ،طـ قتال الػئة الباغقة ٕهنؿ أقعدوا الـاس

طدداء أو بدؾ الؿجدقس ،والجقر حتك أدى ذلؽ إ  تغؾب الػجدار الظؾؿَ 

حتك ذهبت الثغقر وشاع الظؾؿ وخربت الدبالد وذهدب الدديـ  ،اإلسالم

 .والدكقا وضفرت الزكدقة والغؾق ومدذهب الثـقيدة والخرمقدة والؿزدكقدة

إمر بالؿعروف والـفدل طدـ الؿـؽدر  والذي جؾب ذلؽ كؾف طؾقفؿ تركُ 

«واهلل الؿستعان ،واإلكؽار طىل السؾطان الجائر
(1)

 

ملمقر بف فتـة، ولقس يف صؾب حؼ معروع علء الؼقام بقؾت: فؾقس يف 

ـٍ فتـة. وإكؿا  فتـة، ولقس يف إكؽار مـؽر محؼؼ فتـة، ولقس يف دفع ضؾؿ َبدقِّ

الػتـة يف ضؾؿ الـاس وفعؾ الؿـؽر وغصب الحؼقق، ويف السدؽقت طدىل 

 ا وٓ دكقا. ذلؽ وتركِف يتراكؿ ويتعاضؿ، حتك ٓ ُيبؼَل لؾـاس ديـً 

ومثؾف الضباط  -مـ الػؼفاء طىل أن أمقر الحرب كػسف  وقد كص فحقل

إذا أمر جـقده بؿا فقف معصقة أو خطل واضح،  -والؼادة العسؽريقن الققم 

فال يطاع يف ذلؽ...
(2)

. 

أن الؿسدؾؿقـ إذا اجتؿعدقا طدىل إمدام » ا طىلوكص فؼفاء الحـػقة أيًض 

                                                
 (  431/  3) -أحؽام الؼرآن لؾجصاص  - (2)

 2/279اكظر: السقر الؽبقر لؿحؿد بـ الحسـ العقباين  - (3)
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ا ذلؽ لظؾدؿ فخرج طؾقف صائػة مـ الؿممـقـ، فنن فعؾق ،وصاروا آمـقـ بف

يترك الظؾؿ ويـصػفؿ، وٓ ن وطؾقف أ ،ضؾؿفؿ بف ففؿ لقسقا مـ أهؾ البغل

ن فقدف إطاكدة طدىل الظؾدؿ، وٓ أن ٕ ،مام طؾقفؿيـبغل لؾـاس أن يعقـقا اإل

«امام أيًض يعقـقا تؾؽ الطائػة طىل اإل
(1)

 

فنذا كان هذا فقؿـ ضؾؿ صائػة محددودة مدـ رطقتدف، ولؿدرة واحددة، 

جعؾقا الظؾؿ هنجفؿ ومؾتفؿ، وطؿؿقه طىل مجقع الطقائدػ فؽقػ بحؽام 

يف أمتفؿ؟! هدؾ يؽدقن خدروج الـداس العدزل إ  العدقارع والسداحات 

 ًٓ ، وكريدد لقؼقلقا لفؿ: هذا مـؽر، وهذا ضؾؿ، وكػك مـ الظؾؿ، كريد طدد

ًٓ حاكؿً  ... هؾ يعد همٓء الؿظؾقمقن الؿعتؽقن أهَؾ فتـة، ويجدقز ا طاد

ققا بنصالق الـار طؾقفؿ، ثؿ اطتؼال مـ مل ُيؼتدؾ مدـفؿ...؟ أن ُيؿـعقا ويػرَّ 

 فلي فتـة أوضح وأقبح مـ هذا الؼقل وهذا الػعؾ؟!

وقد ذكر الجقيـل خالَف الػؼفاء يف الػسؼ الطارئ، هؾ يقجب طدزل 

 «.كقادر الػسقق» ف طىل أن هذا الخالف إكؿا يصح يفاإلمام أم ٓ..؟ ثؿ كبَّ 

 ثؿ قال:

وزال  ،وضفر الػساد ،وفعا مـف العدوان ،ـف العصقانفلما إذا تقاصؾ م»

                                                
 (.  559/  5) -حاشقة رد الؿحتار ٓبـ طابديـ  - (2)
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ووضدحت  ،وارتػعدت الصدقاكة ،وتعطؾدت الحؼدقق والحددود ،السداد

وتداطك  ،ا مؿـ ضؾؿفومل يجد الؿظؾقم مـتصػً  ،واستجرأ الظؾؿة ،الخقاكة

فال بد مـ استدراك هذا  ،الثغقر ؾِ الخؾؾ والخطؾ إ  طظائؿ إمقر وتعط  

 .إمر الؿتػاقؿ طىل ما سـؼرر الؼقل فقف طىل الػاهؿ إن شاء اهلل طدز وجدؾ

فدنذا أفضدك إمدر إ   ،لـؼقض هذه الحالدة بتغكوذلؽ أن اإلمامة إكؿا ت

وتدرك  .فقجدب اسدتدراكف ٓ محالدة ،خالف ما تؼتضقف الزطامة واإليالة

طىل الحؼ والباصؾ أجددى  الـاس سدى مؾتطؿقـ مؼتحؿقـ ٓ جامع لفؿ

طؾقفؿ مـ تؼريرهؿ اتباع مـ هق طقن الظالؿقـ ومدالذ الغاشدقـ ومقئدؾ 

«الفامجقـ ومعتصؿ الؿارققـ الـامجقـ
(1)

 

وذددذا يظفددر أن مـاهضددة الؿػاسددد والؿظددامل وآكحرافددات إذا مددا 

استػحؾت واصردت، ومل يـػع معفا كصح وٓ صبر، أمر ٓ بد مـف، بحسب 

حالة وكؾ درجة، ولق تطؾب ذلؽ إسؼاط شدرطقة الحداكؿ  ما يؾزم يف كؾ

وإطالن خؾعف وتـحقتف، وأن ذلؽ لقس مـ باب الػتـة، بدؾ هدق مدـ بداب 

 دفع الػتـة وقطع دابرها.

                                                
الـاشدر  -تحؼقؼ د. فماد طبد الؿـعؿ ، د. مصطػك حؾؿدل ( 91/  2) -غقاث إمؿ  - (2)

 م.:2:8دار الدطقة باإلسؽـدرية، 
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أما الػتـة الؿؿـوعة
(1)

 فتشؿل الحاالت اآلتقة: 

الخروج الؿسؾح طىل الجؿاطة وطىل الحؽام العرطققـ، ومبادرُتفؿ  .2

 ا إ  اإلصاحة ذؿ أو آكػصال طـفؿ.سعقً بالتؿرد والؼتال، 

الػتـة الصادرة طـ الحؽدام الظؾؿدة الؿػسدديـ، وَمدـ  معفدؿ مدـ  .3

العؾؿاء الؿتؽسبقـ. ففمٓء وهمٓء إذا تسؾطقا طىل إمدة أضدؾقها 

 ملسو هيلع هللا ىلصوفتـقها وصرفقها طـ ديـفدا. وهدؿ الدذيـ حدذر مدـفؿ الـبدل 

ّمتي اأَلئؿَة »: بؼقلف ِضلّؾقنإِّكام َأَخاف  َعَؾى أ  «الؿ 
(2)

إن اهلل ٓ »، وققلدف 

ا يـتزطف ولؽـ يؼبض العؾؿ بؼبض العؾؿاء حتدك يؼبض العؾؿ اكتزاطً 

 فئئؾوا فللفتوا بغقلر عؾل  رؤساء جفااًل ا اتخذ الـاس بؼ طالؿً إذا مل يُ 

«فضؾوا وأضؾوا
(3)

.  

أو  ا لؾحؽؿ،آقتتال الطائػل أو الؼبظ أو الععائري أو الحزبل، صؾبً  .4

 الغؾبة والعصبقة، أو الثلر وآكتؼام.لؿجرد 
                                                

أطـل يف الؿجال السقاسل، الذي هق مقضقطـا. وقد تؽقن الػتـة يف الؿجال  - (2)

ا ا وحاضـً لؿجال العؼدي الػؽري. وقد يؽقن آكحراف السقاسل مقلدً آجتؿاطل، أو يف ا

 لؽؾ أكقاع الػتـ.

 أخرجف أبق داود والترمذي وغقرمها. - (3)

َماِن. - (4) ـِ فِل آِخِر الزَّ  صحقح مسؾؿ، باب َرْفِع اْلِعْؾِؿ َوَقْبِضِف َوُضُفقِر اْلَجْفِؾ َواْلِػَت
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آقتتددال طددىل إمددقال ومددا يف حؽؿفددا مددـ الؿغدداكؿ والؿؽاسددب  .5

 الدكققية الؿتـازع طؾقفا، أي التل مل يتضح الحؼ فقفا.

الحروب والصراطات الغقغائقة التل ٓ يتؿقز فقفا حؼ مدـ باصدؾ،  .6

 ا كان سببفا وغايتفا.وٓ محؼ مـ مبطؾ، أي  

ما يعقر إ  معظؿ هدذه إكدقاع مدـ الػدتـ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ويف حديث رسقل

ـَ الطَّاَطدِة َوَفداَرَق اْلَجَؿاَطدَة » :ملسو هيلع هللا ىلصوالصراطات، وذلؽ ققلف  ـْ َخَرَج مِد َم

قٍَّة َيْغَضدُب لَِعَصدَبةٍ  ،َفَؿاَت َماَت مِقَتًة َجاِهؾِقَّةً  ـْ َقاَتَؾ َتْحَت َراَيٍة ُطؿِّ َأْو  ،َوَم

ـْ َخدَرَج َطَؾدك  .َفُؼتَِؾ َفِؼْتَؾٌة َجاِهؾِقَّةٌ  ،ـُْصُر َطَصَبةً َأْو يَ  ،َيْدُطق إَِلك َطَصَبةٍ  َوَمد

تِ  ـْ ُمْممِـَِفا لُأمَّ
َٓ َيَتَحاَش مِ َها َوَفاِجَرَها َو َٓ َيػِ  ،َيْضِرُب َبرَّ َطْفدٍد  يلِدذِ  لَو

«َفَؾْقَس مِـِّك َوَلْسُت مِـْفُ  ،َطْفَدهُ 
(1)

. 

ـدا التل حذر العرع مـفدا، وحثَّ ففذه إحقال وما يف معـاها هل الػتـ 

 طىل اتؼائفا والفرب مـفا، وحذركا مـ آكجرار إلقفا وإ  أسباذا.

 ففل االحتجاجات والؿظاهرات الشعبقة فتـة؟

لؾجقاب طـ هذا التساؤل ٓ بد أن تستحضر أكـا كتـاول مقضقع الػتـة 

وكجقب طىل هذا السمال يف ضؾ سقاق معدقـ، معدروف ومقصدقف; هدق 

                                                
 صحقح مسؾؿ، باب إمر بؾزوم الجؿاطة. - (2)
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ٓكتػاضة الععبقة التل وقعت يف طدد مـ الدول العربقة، وخاصة يف هذه ا

تقكس ومصر ولقبقا والقؿـ والبحريـ وسقريا، ووقعت بقتقرة أقؾ يف كؾ 

 مـ إردن والؿغرب، ثؿ بدرجة خػقػة يف بؾدان طربقة أخرى.

فؽددؾ واحددد مددـ هددذه إقطددار الؿسددؿاة شددفد تحركددات مجاهقريددة 

رات إصالحقة، سقاسدقة واجتؿاطقدة. ويف احتجاجقة، ذات مطالب وشعا

كؾ تؾؽ الحآت كاكت الحركة آحتجاجقة واسعة وشامؾة لؽؾ مـاصؼ 

، وكان مـفؿ الؿـتؿقن إ  تقدارات فالبالد، ولؽؾ فئات الؿجتؿع وشرائح

وأحزاب فؽرية وسقاسقة مختؾػة، ومدـفؿ غقدر الؿـتؿدقـ إ  أي تقدار أو 

 تـظقؿ.

العدعبقة، هدق الفتداف ضدد الظؾدؿ  والؿعترك بدقـ هدذه التحركدات

وآسددتبداد والػسدداد الؿددايل والسقاسددل، والؿطالبددُة بالعدالددة والحريددة 

والؽرامة. ويف بعض الحآت ومع مرور الققت، اكتؼؾدت العدعارات إ  

الؿطالبة بنسؼاط الـظام أو برحقؾ الدرئقس أو بؿحاكؿتدف، وخاصدة بعدد 

فؿ لؾؿطالدب الؿعدروطة، إمعان بعض الحؽام يف تعـتفؿ وطدم اسدتجابت

ومع إصرارهؿ طىل الؼؿع والبطش بالؿتظاهريـ، بؿا يف ذلؽ إصالق الـار 

 طؾقفؿ يف واضحة الـفار وطىل قارطة الطريؼ.
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وجددكا  -ا العفقر وطىل مدى إسابقع، وأحقاكً  -ويف كؾ هذه الدول 

ا الجؿاهقر الؿحتعدة ٕجؾ آحتجاج والؿطالبِة باإلصالح، تعؾـ شعارً 

 ا وتتؿسؽ بف وهق: سؾؿقة سؾؿقة. حدً مق

ولذلؽ كان مجؿؾ القسائؾ وإسالقب الؿستعؿؾة يف هذه الحركات 

العددعبقة يتؿثددؾ يف تـظددقؿ الؿظدداهرات يف العددقارع والسدداحات، تـظددقؿ 

اطتصامات يف بعدض السداحات، محدؾ الالفتدات الؿتضدؿـة لؾؿطالدب، 

عدض الؿتدزطؿقـ الفتافات الجؿاطقة بتؾؽ الؿطالب، إلؼاء الخطب مـ ب

 والعخصقات الؿميدة.

ومـ مجؿؾ الحركات آحتجاجقدة الؿؿتددة طبدر طددد مدـ الددول 

تحقلدت إ  ثدقرة  -هدل الحالدة الؾقبقدة  -العربقة، وجدكا حالة واحددة 

مسؾحة اكتفت بنسؼاط الـظام وقتؾ رئقسف. وكان سدبب التحدقل هدق أن 

الجؿاطل، وأطؾدـ ذلدؽ، هذا الحاكؿ بادر الؿتظاهريـ السؾؿققـ بالؼتؾ 

ًٓ وهدد  بف كافة الؾقبققـ، ومل يؼبؾ مـ معارضقف صرفً  ، وكؾ ذلؽ ا وٓ طد

جرى طىل مرأى ومسؿع مـ العامل. فـتج طـ ذلؽ تؿرد يف أجدزاء متػرقدة 

مـ الجقش الؾقبل، التحؿت بالععب الثائر وأمدتف بإسؾحة، ثدؿ بددأت 

 الؿؼاومة الؿسؾحة لؼقات الرئقس وطائؾتف... 
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ومـدذ اكطالقتفدا  -ا ثؿ هـاك الحالة السقرية التل جقذدت هدل أيًضد

بدالؼؿع الؿسدؾح الدذي اسدتعؿؾ فقدف الـظدام  -إو  قبؾ طعرة أشدفر 

الحاكؿ كؾ ققاتف وأسؾحتف ضد الؿتظداهريـ والؿعارضدقـ. ومدع ذلدؽ 

ضؾت الحركة آحتجاجقة الععبقة تتؿسؽ بععارها وهنجفا السؾؿل، مـ 

وهتافددات. وهددذا الددـفج السددؾؿل هددق مددا تبـدداه  مظدداهرات وإضددرابات

الؿجؾس القصـل السقري، وغقره مـ الؿـظؿات والتؽدتالت الؿـاهضدة 

 لؾـظام السقري يف الداخؾ والخارج.

ا مـ الجـقد والضدباط، ا متزايدً لؽـ الذي حصؾ يف سقريا هق أن طددً 

ا، بددأوا يرفضدقن تـػقدذ إوامدر بدنصالق الـدار طدىل ومـ العرصة أحقاكً 

لؿتظددداهريـ، ويرفضدددقن آسدددتؿرار يف الؼتدددؾ والؼؿدددع إلخدددقاهنؿ ا

ومقاصـقفؿ، ثؿ تطقر إمر إ  اكعؼاقات فردية ومجاطقة مـ جقش الـظدام 

ا إ  ققدام قدقات إمدـ والجدقش بؿالحؼدة البعثل، وهق ما يمدي تؾؼائق  

ا إ  أشؽال مـ الرد الددفاطل طدـ عؼقـ وإطدامفؿ، مؿا يمدي أحقاكً ـالؿ

ا بدأت تحصؾ اشتباكات بدقـ الطدرفقـ، يددافع فقفدا ا فعقئً ئً الـػس. وشق

العسؽريقن الؿـعؼقن طـ أكػسفؿ وأهؾقفؿ. ثؿ بدأ بعضفؿ يبادرون بعـ 

 هجؿات مضادة... 
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هذه هل الحالة السقرية مـذ بدايتفا إ  غايدة كتابدة هدذه إسدطر، يف 

م. وإذا مل يقجد حدؾ قريدب، ومل يسدتجب 3123هد   يـاير 2544صػر 

الرئقس وحزبف إلرادة الععب ومطالبِف، فؿـ الؿحتؿؾ أن تتطدقر إمدقر 

 طىل الـؿط الؾقبل، أو ما هق أسقأ، كسلل اهلل تعا  العافقة والػرج. 

 اصل مما سبق ما يؾي:فالح

الحراك الععبل يف مجقع دول الربقع العربل اختدار لـػسدف الطدابع  .2

 السؾؿل، الذي لقس فقف سالح وٓ طـػ وٓ تخريب. 

يف معظؿ الحآت كاكت إكظؿة الحاكؿدة وأجفزهتدا العسدؽرية  .3

سددريعة الؿبددادرة كعادهتددا إ   -الظدداهرة والسددرية  -والبقلقسددقة 

شددة  -ؿع والؼتؾ... طدىل تػداوت يف ذلدؽ استعؿال أسالقب الؼ

والعدامل مِدـ  -بقـ كظام وآخر. وقد أصدبحت العدعقب   -وخػة 

ا طددـ ضدداهرة البؾطجقددة، والبالصجددة، تتحدددث تددقاترً  -ورائفددا 

لدة والؿسدؾحة، التدل يقكدؾ  والعبقحة... وهل العصدابات الؿؿقَّ

إلقفا بعض الحؽدام الؼقداَم بإطؿدال العدواكقدة اإلجرامقدة ضدد 

 ؿتظاهريـ والؿعارضقـ.ال

يف الحالة الؾقبقة، وبدرجدة أقدؾ يف الحالدة السدقرية، أدى الدـفج  .4
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العسؽري الدمقي لؾـظامقـ يف مقاجفتفؿا لؾحركدة آحتجاجقدة 

الععبقة السؾؿقة، أدى إ  ضفقر رد فعؾ مسدؾح مدـظؿ، شدامؾ يف 

 يف سقريا. -لحد أن  -لقبقا، ومحدود 

إ  الؿقاجفة الؿسؾحة ٓ يخضع طدادة ومعؾقم أن مثؾ هذا آكزٓق  

ٓ لػتاوى فؼفقة، وٓ لؼرارات سقاسقة مسبؼة، بؾ تحؽؿدف وتدتحؽؿ فقدف 

ــ وققاكقـ مقداكقدة ومبدادرات آكقدة; مـفدا قداكقن الػعدؾ ورد الػعدؾ، ُس 

 وقاكقن الدفاع التؾؼائل طـ الـػس، وقاكقن الضرورة، ولؾضرورة أحؽام.

ـ بصددها، مل يصدر فقفا مـ الحدراك الؿفؿ أن الحالة الراهـة التل كح

الععبل وٓ مـ أحد ققاديقدف، مدا يؿؽدـ وصدػف بالػتـدة أو الغقغائقدة أو 

الػقضقية التخريبقة. بؾ سر كجاحف يف تدقكس ومصدر، وسدر صدؿقده يف 

القؿـ والبحريـ، هق ققتف السؾؿقة. بؾ إن كجاح الثقرة يف تدقكس ومصدر 

اكدت قائؿدة ومتؿثؾدة يف طددٍد مدـ هق الذي أدى إ  إزاحة الػتـدِة التدل ك

الؽقابقس الؼديؿة; مـ ضؾؿ واستبداد وغصب وفسداد وترهقدب ورطدب 

وتزوير... وإمقر ماضقة طىل هذا الطريؼ يف الحآت إخرى بدنذن اهلل 

 تعا  ولطػف.

، هل التل تؾجل إلقفا وتجر إلقفا إكظؿُة الحاكؿدة افالػتـة الحؼقؼقة إذً 
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مـ تؼتقدؾ وترويدع وتخقيدػ واختطداف واطتؼدال الؼؿعقة; بؿا تؿارسف 

 وتعذيب...

أن َكخؾط إمقر، وُكَحؿؾ الـاس ما مل يػعؾقه  ءفؾقس مـ العرع يف شل

ومل يؼقلقه ومل يؼبؾقه، فقجب أن كـسب الػتـة إ  أصحاذا وصـاطفا 

ی    ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی ﴿الحؼقؼققـ، 

 [275 :]إكعام  ﴾ ی  جئ  حئ     مئ  ىئ  يئ        جب  حب
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 أسباب الػنت وعالجُفا
 

ـَ ويؼددل شددرورها اجتـدداَب أسددباذا وطقامددِؾ  وإن مؿددا ُيجـددب الػددت

ضفقرها، ويؽقن ذلدؽ بـعدر العددل وتقصقدد دطدائؿ الحؽدؿ العدرطل 

ـِ الػؽري والخؾؼل لعؿقم الـاس.   الرشقد، والتحصق

الػتـ السقاسقة آستبداُد والتػرد وإثرة يف السقاسة ومـ أهؿ أسباب 

والحؽؿ وثروات البالد، وخاصة إذا ترك ذلؽ حتك استػحؾ أمره وصال 

أمددده واشددتدت وصلتددف. فسقاسددة آسددتبداد وآسددتعباد وآحتؽددار 

 وآستئثار، هل التل يمدي يف الـفاية إ  آحتؼان وآكػجار.

العؾقاين أثر آستبداد يف ضفدقر الػدتـ،  وقد أوضح الدكتقر صف جابر 

 ودوام الػدتـ، كعدقء أسدباب -أهدؿ مـ أو - أهؿ آستبداد لعّؾ » فؼال:

 رطاية أّكفا السقاسة يف إصؾ ٕنّ  واستؿرارها; الؿختؾػة بلشؽالفا الػتـة

ة ونمش دة; ونمبع ُيعـك أن يؿؽـ ٓ والؿستبد ذا، والعـاية إمَّ  ٕنّ  إمَّ

 ﴾ڳ  ڱ    ڱ  ڳگ  گ    ڳ  ڳ  ﴿: الطغقدان مدداخؾ أهؿ آستبداد

 خدطتدف أو كػسدف، طدـ كػسدف خددع صاغقدة والؿستبد...  .(7،8:العؾؼ)

ـّ  ،طـفا الذلقل الغافؾة مجاهقره  الطغداةَ  يخددع فؿدا ،البعدر فقق كػسف فظ
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 الؿستبد وما ،واكؼقادها وصاطتفا تفالّ وذِ  الجؿاهقر غػؾة تخدطفؿ َما شلء

ّٓ  الطاغقة  ِهدَل  إّكؿدا سدؾطاًكا، أو قدقة -إمدر حؼقؼة يف - يؿؾؽ ٓ فرد إ

 أطـاقفدا لدف وتؿدد فقركدب، هداضفرَ  لدف تؿطل ،الذلقل الغافؾة الجؿاهقر

 العدزة يف حؼفدا طدـ لدف وتتـدازل فقسدتعظ، وسدفاؤر لدف وتحـدل فقجر،

فقطغك والؽرامة
(1)

. 

 وهذا أخرى، جفة مـ وخائػة جفة مـ مخدوطة هذا تػعؾ والجؿاهقر

ّٓ  يـبعث ٓ الخقف  أقدقى يؽدقن أن يؿؽدـ ٓ فرد فالطاغقة ؿ،هَ القَ  مـ إ

 هتداوطزّ  وكرامتفدا بنكسداكّقتفا شدعرت أّكفدا لدق ،والؿاليدقـ إلدقف مـ

 دتف حؼ التقحقد.ووّح  ،وآمـت باهلل حؼ اإليؿان ،وحرّيتفا

 صاغقة الطاغقة يصبح أن قبؾ يحدث أن يـبغل الطغاة بقجقه والقققف

 لدذلؽ الؿجقدد الؼدرآن أسدس وقد. غقانالط   مـافذ بغؾؼ وذلؽ ويستبد،

 مدـ السادس الركـ وجعؾف ،«الؿـؽر طـ والـفل بالؿعروف إمر» بركـ

ة لؽـ ،اإلسالم أركان  الدركـ هذا تػعقؾ تستطع مل -كثقرة ٕسباب- إمَّ

 تتحدّقل مل فنّكفا« الحسبة» عؿؾتاستُ  وحقـ .قادرة ممّسسات إ  وتحقيؾف

 وأدواتدف، طصدر كدؾ وبحسدب ،ومؽدان زمدان كدؾ يف فاطؾة ممّسسة إ 

                                                
  «.سورة الـازعات»يف ضالل الؼرآن تػسقر  - (2)
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 فؽّؾفدا ،«العقرى» الغائبة والػريضة ،«والعؼد الحؾ أهؾ» فؽرة وكذلؽ

ًٓ  أخذت دة هالمقَّة أشؽا  -« إمدر أويل» صدريف طؼدد اكػدراط بعدد خاصَّ

 باتجداه ويعدد شدؼ، يف مـفؿدا كدؾ لقصدبح -وإمراء الـخبة أو العؾؿاء

 أتجدرّ  حتدك ،تبدرز الطغقدان ضقاهر بدأت ـفاوحق .أخر ٓتجاه معاكس

«...طـؼف قطعُت « اهلل اتؼ» يل قال ـْ مَ : يؼقل أن أمقَّة بـل خؾػاء أحد
(1)

 

وفتـة آستبداد قد تتجاوز حقاة الـاس وحؼققفؿ الدكققية والسقاسقة، 

ققلدف  يف لتصؾ إ  فتـتفؿ طـ إيؿاهنؿ وطؼقددهتؿ وطبدادهتؿ لدرذؿ، كؿدا

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ        ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ﴿تعددا :

، [94 :]يددقكس ﴾ژ  ڑڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ

ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ﴿ويف ققلف سدبحاكف 

. وقد رأيـا مـ حؽدام الؿسدؾؿقـ [21 :]البروج ﴾    ک  ک   ک  گ

مـ يضايؼقن الؿصؾقـ ويػتـقهنؿ يف مساجدهؿ، ويضايؼقن الؿؾتحدقـ يف 

أطؿددالفؿ، ويضددطفدون الـسدداء الؿتحجبددات ويػتـددقهنـ يف العددقارع 

 واإلدارات والجامعات.

                                                
مققددع الدددكتقر صددف جددابر العؾددقاين  -بحددث: الػتـددة التددل تددذر الحؾددقَؿ حقراكددا   - (2)

http://www.alwani.net/ 
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 الثورات ونظروة ادلؤامرة اخلارجقة
 

كجد مـ حقـ ٔخر مـ يرددون أن هذه الثقرات وآضطرابات قد تؿ 

تحضقرها وتحريؽفا وتؿقيؾفا مـ قِدَبؾ الدول الغربقة، وبعضفؿ يضدقػ 

راطات الداخؾقدة يف الددول لػدتـ والصدإسدرائقؾ، وذلدؽ بغدرض بدث ا

 ...العربقة

وهذه الـظرية يف أحسـ أحقالفدا هدل طبدارة طدـ دطدقى وتخؿدقـ، 

 فتحتاج إ  إثبات، وكحـ يف اكتظار ذلؽ اإلثبات. 

وأما يف أسقأ أحقالفا ففل طىل أحد أمريـ، وقدد يؽدقن فقفدا إمدران 

 معا:

بعض الجفات، يدراد بدف : هق أهنا مجرد ترويج ُمَتَعؿد مـ األمر األول

تعقيف هذه الثقرات والتعؽقؽ فقفا وتـػقر الـاس طـفا. والفدف الـفدائل 

مـ هذا الترويج هق إفعال هدذه الثدقرات، والحقؾقلدة دون امتددادها أو 

 امتداد إشعاطفا.

: هق آطتؼاد الؿترسخ يف بعض العؼقل بدلن الغدرب طدىل األمر الثاين

ا مـ هذا الـدقع يد. وبـاء طؾقف، فنن أحداثً قدير، وأكف فعال لؿا يرشلء كؾ 



51 
 

فالغرب  اومـ هذا الحجؿ، ٓ يؿؽـ أن تؼع إٓ بتدبقره ومـ تحت يده، إذً 

 مـ ورائفا.

ومؿا قد ُيؾِفؿ مثَؾ هذا التػؽقر ويغذيف، ما كدراه وكسدؿعف مدـ مقاقدػ 

غربقة تدطق إ  تـحل هذا الرئقس أو ذاك، أو تديـ قؿع الؿتظداهريـ هـدا 

أو تدطق إ  كؼؾ سؾؿل لؾسؾطة يف سدقريا أو يف الدقؿـ... وقدد  أو هـاك،

وصؾ إمر إ  حد تؼديؿ دطؿ سقاسل وطسؽري طؾـل وفعال لؾثدقرة يف 

لقبقا، وإ  دطؿ كالمل متؽرر لؾثدقرة يف سدقريا. ففدذا ُيػفدؿ مـدف ببدادي 

 الرأي أن الغرب هق الؿحرك لفذه الثقرات وصاحب الؿصؾحة فقفا. 

ذه الـظرية، ٓ بد مـ تسجقؾ أمر ٓ أضـدف يختؾدػ فقدف وقبؾ مـاقعة ه

ا إ  يسعك دائؿً  -بؼدراتف الؽبقرة وكػقذه القاسع  -اثـان، وهق أن الغرب 

التدخؾ والتلثقر يف شمون الدول ومجريدات إحدداث، وتقجقففدا بؿدا 

. ا صدقياًل يخدم مصالحف واستراتقجقاتف طبر العدامل، وأن لدف يف ذلدؽ باًطد

مددـ غقددر الؿتصددقر أٓ يحسددب الغددرب حسدداب هددذه وهدذا يعـددل أكددف 

التحددقٓت الجاريددة يف العددامل العربددل، وأٓ يحدداول التددلثقر يف مجراهددا 

.  ولؽـ هدذا وآستػادَة مـفا وتقجقَففا لصالحف، ما وجد إ  ذلؽ سبقاًل 

 شلء، والدطقى السابؼة شلء آخر...
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ري مدـ ولؿـاقعة كظرية الؿمامرة وإيادي إجـبقة فقؿا جدرى ويجد

 ثقرات شعبقة، يف كؾ مـ تقكس ومصر والقؿـ ولقبقا وسقريا، أققل:

مـ الؿعؾقم بالضرورة طـد الععقب العربقة واإلسالمقة، أن الغرب  .2

هق الذي أقام أو أيد معظؿ إكظؿدة الحاكؿدة يف العدامل العربدل، وأن 

دأبف الؿعروف هدق دطدؿ إكظؿدة الؿقالقدة لدف الراطقدة لؿصدالحف، 

يف سقاسدداتف ومقاقػددف، مفؿددا كددان فسددادها واسددتبدادها الؿـدرجددِة 

 وضررها طىل شعقذا.

تحدت أقددام الدرئقس  -أوَل ما اهتزت  -طـدما بدأت إرض هتتز  .3

 -التقكسل زيـ العابديـ بـ طظ، بادرت الددول إوروبقدة كعادهتدا 

إ  دطؿدف ومحاولدة إكؼداذه وتثبقدت حؽؿدف، حتدك  -وخاصة فركسا 

إلمخددداد الؿظددداهرات  مـقدددة مباشددرة،طرضددت طؾقدددف خدددمات أ

ومل تتغقر مقاقُػفا إٓ بعدد أن أيؼـدت أن سدػقـتف قدد  وآضطرابات..

أدركفا الغرق. وهؽذا فعؾت أمريؽا وغقرها مـ الددول الغربقدة مدع 

 صديؼفؿ الؽبقر الرئقس الؿصري حسـل مبارك.

ومع اكطالق إحداث يف لقبقا وسقريا والقؿـ، كان الغرب قدد بددأ  .4

بحتؿقدة التغقدرات التدل بددأت رياحفدا هتدب طدىل الؿـطؼدة،  يسؾؿ
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وبضرورة التعامدؾ معفدا بؽقػقدة جديددة، فقفدا كصدقب مدـ الدتػفؿ 

ا يف الحالدة والؿسايرة والبراكؿاتقة آكتفازية. وقد كدان محاسدف زائددً 

 الؾقبقة لقجقد أسباب إضافقة يف هذه الحالة، وهل:

  .الثارات التل لف مع الؼذايف 

 ا ٓ بد مـ كسبف وتقصقد الروابط معف، بؿا ا كػطق  بؾدً  كقن لقبقا

يتضددؿـف ذلددؽ مددـ الحصددقل طددىل إسددبؼقة التػضددقؾقة يف 

 معاريع إطادة اإلطؿار.

  وجقد أرصدة مالقدة لقبقدة ضدخؿة، مقدطدة أو مفربدة لددى

البـقك الغربقة، ستؽقن كافقة لتعقيضف طـ كؾ مدا يؿؽدـ أن 

 .يـػؼف يف دطؿف العسؽري لؾثقرة الؾقبقة

أمام مؼقلة الؿمامرة الغربقة ٓ بد أن كتساءل: هؾ يعؼدؾ أن الغدرب  .5

قد استطاع أن يحرك هذه الؿاليقـ الثائرة الفادرة، ويجعؾفا تؼدم طىل 

التضحقات الجسقؿة وتبذل إرواح الغالقة، مع ما كعؾؿف مـ كراهقدٍة 

وحساسقة وريبة لدى الععقب العربقة، تجداه الغدرب ومدا يدليت مدـ 

خاصة طـد العدباب الدذي شدؽؾ صؾقعدة الحدراك الثدقري جفتف، و

ووققده؟ وهؾ كان العباب وإصػال البسطاء الذيـ أشدعؾقا الثدقرة 
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يف سقدي بقزيدد ودرطدا وبـغدازي وصدـعاء وتعدز مجدرد أزرار بقدد 

الجفددات الغربقددة الؿختصددة؟ وهددؾ إلددقف مددـ الؿعارضددقـ 

الدذيـ  الؿضطفديـ لععدرات السدـقـ يف كدؾ دول الربقدع العربدل،

اكخرصقا يف هذه الثقرات، وأبؾقا فقفا البالء الحسـ،  هؾ كاكقا مجرَد 

طؿالء، أو مجرد مسخريـ أغبقداء، يـػدذون مدا يسدؿك بإجـددات 

 الخارجقة، كؿا يؼقل الرؤساء؟!

الؼقل بػرضقة إيدادي الخارجقدة والؿدمامرة إجـبقدة الؿحركدة  .6

لؾثقرات يف طدد مـ الدول العربقة، يترتب طؾقدف آسدتـتاُج والؼدقل 

بلن هذه إيادي وهذه الؿمامرات هل التل سعت وأوصدؾت حركدة 

الـفضددة إ  الحؽددؿ يف تددقكس، وكددذلؽ أوصددؾت مجاطددة اإلخددقان 

ه يف مصر، وحزَب العدالة والتـؿقدة الؿسؾؿقـ والسؾػققـ إ  ما حؼؼق

بالؿغرب، وبلهنا هل التل أوصؾتـا إ  ما تحؼؼ مـ مؽاسب تاريخقة; 

مثِؾ اإلفراج طـ الععقب وتحريرها، واإلفراج طدـ آٓف السدجـاء 

السقاسددققـ، وطددـ مئددات إحددزاب والؿـظؿددات والحركددات 

ا معتؼؾدة مؿـقطدة مدـ حدؼ الظفدقر والجؿعقات، التل كاكدت أيًضد

 عؿؾ!! وال
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ذ ٓ يسدعـا إٓ أن كؾف صحت الـظرية الػرضدقة، وحقـئد فنذا صح هذا

كرحددب وكستبعددر ذددذا الددـؿط الجديددد مددـ الؿددمامرات وإجـدددات 

 الخارجقة. وإذا مل يصح هذا، فؼد بطؾت الـظرية، وهق الصقاب.

يبؼدك لفدذه الـظريدة مدـ دلقدؾ سدقى أن يؼدال: دل طؾقفدا وهؽذا ٓ 

اإلمجاع; أي إمجاع الرؤساء الؿخؾدقطقـ والؿرفقضدقـ; كعدؿ هدمٓء قدد 

أمجعقا كؾفؿ طىل الؼقل بلن مدا وقدع ويؼدع مدا هدق إٓ مدمامرة خارجقدة 

 .ومعؾوم أن إمجاع الرؤساء حجة يف شريعة االستبدادوأجـدة أجـبقة!! 
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 وسد الثغرات.. سرقة الثورات
 

سرقة » ف يف سقاق الثقرات العربقة الجارية، مسللةـمؿا كثر الحديث ط

  ..«.الركقب طىل الثقرة» أو« اختطاف الثقرة» أو« الثقرة

ويؼصد طادة بسرقة الثقرة أو اختطاففا: أن تتؿؽـ جفة ما، غقدُر التدل 

 أكجزت الثقرة، مـ التحؽؿ فقفا وتحريدػ مسدارها وأهدداففا، وفدؼ مدا

 ترومف مخططات تؾؽ الجفة. 

وسرقة الثقرة قد تؽقن طؿؾقة داخؾقة صرفة )أي مـ داخؾ البؾد  -

وأهؾف(، وقد تؽقن داخؾقة معززة  بددطؿ خدارجل، وقدد تؽدقن 

 خارجقة بعـاصر وأدوات داخؾقة.

هق فؼط إحبداط إهدداف « السرقة» وقد يؽقن الفدف مـ هذه -

 تؿال تحؼؼفا.التل قامت الثقرة ٕجؾفا، وإجفاضفا قبؾ اك

وقد تليت السرقة مـ جفدة لفدا أصؿاطفدا وتطؾعاهتدا )الػرديدة أو  -

الحزبقددة أو الطائػقددة(، فتؼػددز هددذه الجفددة إ  صؾقعددة الثددقرة 

 وُتدؿسؽ بؿؼقدها، لتحؼقؼ ما تصبق إلقف مـ تطؾعات وأهداف.
أو يسدداطد طؾقفددا، بعددُض مددـ « سددرقة الثددقرة» وقددد يعددارك يف -

 ا طىل أطؼاذؿ.خصقمفؿ، أو كؽقًص  ا مـصـعقها أكػسفؿ، اكتؼامً 
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 ومن األسالقب الؿعفودة يف سرقة الثورات:

تـظقؿ آكؼالبات العسؽرية. وقد يبدأ آكؼالب العسؽري بتبـدل  .2

ا، كؾؿا ا فعقئً شعارات الثقرة كػسفا، ثؿ يسقر إ  التؿؾص مـفا شقئً 

 استتب لف القضع.

اطدات تحريؽ آكؼالبات السقاسقة الؿدكقة، وذلؽ مـ خدالل مج .3

وتـظقؿات مقالقة، يجري تدطقؿفا وتسؿقـفا وتؿؽقـفا مـ البدروز 

 والتصدر وقؾب مجريات إحداث...

استباق الثقرة واستعجال سقرها قبؾ اكتؿالفا، بؿبادرات وأكصاف  .4

حؾقل تليت ببعض ثؿارها، بدل تركفا تؿضدل إ  هنايتفدا. وسدرقة 

بعدض أصراففدا، الثقرة هـا طادة ما تؽقن مـ بعض قادهتا، أو مـ 

 بغقة آكػراد وإقصاء ققادات أو أصراف أخرى يف الثقرة.

اختراق الجؿاطات والتـظقؿات الؿمثرة يف صـع الثقرة وققادهتدا.  .5

 وذلؽ أن الدول الغربقة الؽبرى، طادة ما تسعك إ  أن يؽدقن لفدا

داخؾ إحدزاب والتـظقؿدات الؿعارضدة  ،«أصدقاء ومتعاوكقن»

كاكت سرية أو طؾـقة. وسدقاء كدان هدمٓء  وغقر الؿعارضة، سقاء

الؿتعاوكقن طبدارة طدـ طؿدالء اسدتخبارات يؼقمدقن بدقضقػتفؿ 
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ومتطؾبات مفـتفؿ، أو كاكقا مـ الدذيـ يدتؿ اسدتدراجفؿ وكسدب 

ا إ  الحقار والتػداهؿ والتعداون...، ا فعقئً ودهؿ، واستؿالتفؿ شقئً 

فقا وُيديؿؽـ أن يُ  -كؾفؿ أو بعضفؿ  -فنهنؿ  ؿقا قجَّ ـدقا ويُ َدطَّ َؿؽَّ

مـ تغققر الؿسار. وهذا إمر صعب بعقد الؿـدال، ولؽـدف يصدبح 

أقرب يف حآت آضطراب وآرتباك والخقف مـ الؿسدتؼبؾ. 

 وهق ما قد يؼع يف بعض الثقرات.  

ا إ  تلزيؿ الحالدة، ويف مجقع الحآت، فنن سرقة الثقرات تحتاج غالبً 

لجقِج الخدالف وآكؼسدام وهتققئ ضروف التقتر والػقضك والخقف، وت

يف الؿجتؿع وققاه السقاسقة الؿمثرة، بؿا فقفا ققى الثقرة. بعبارة أخدرى: 

مدـ تعؽقدر  اسرقة الثقرة هل كقع مـ آصطقاد يف الؿاء العؽر، فال بد إذً 

 الؿقاه قبؾ الؼقام بعؿؾقة السطق طىل أي ثقرة واصطقادها ...

قع مدـ السدرقات السقاسدقة ولعؾ أقرب إمثؾة التاريخقة طىل هذا الـ

التاريخقة، مدا وقدع يف البؾددان العربقدة واإلسدالمقة التدل كاكدت تحدت 

آحتالل إوروبل لععرات السـقـ مدـ الؼدرن الؿاضدل، ثدؿ كافحدت 

شعقذا وحركاهتا الجفادية، بؼقادة العؾؿاء والزطؿداء الؿخؾصدقـ. فؾؿدا 

ة الجفادية كضجت ضروف آستؼالل وخروج الؿحتؾقـ، بػضؾ الؿؼاوم
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اإلسالمقة، طؿؾت الدول آستعؿارية طىل ترتقدب إمدقر، لقدتؿ تسدؾقؿ 

الحؽددؿ إ  مددـ تريدددهؿ وترضدداهؿ مددـ التـظقؿددات والعخصددقات، 

والحقؾقلة دون تقلقف مـ قَِبدِؾ الؿجاهدديـ الؿخؾصدقـ، الدذيـ ٓ َتؼبدؾ 

 بتقجفاتِفؿ اإلسالمقة ومقاقػفؿ الؼقمقة. وذلؽ ما تؿ فعال...

الثقرات والتحقٓت العربقة الجارية الققم، هل أيضا طرضة  ففؾ هذه

 لالختالس واإلجفاض، والسؾب والـفب؟ 

مـ حقث الؿبدأ كعؿ، هذا وارد، وٓ بد مـ القؼظة والحقطة والحدذر. 

اق الثقرات، وهل ثالث:  وٓ بد مـ سد الثغرات التل يتسؾؾ مـفا ُسرَّ

: غػؾدة العدعقب وطقدهتدا إ  آسدتؼالة وآسدتؽاكة. الثغرة األولى

وهذه كبرى الثغرات وأخطرها، حقث تحس الجؿاهقر أهندا قدد أكجدزت 

ثقرهتددا وحؼؼددت بغقتفددا، فتعددقد إ  مهقمفددا الققمقددة الػرديددة والعائؾقددة 

والؿفـقة. ومع تراجع القؼظة الععبقة وتراخل الروح الثقريدة الضداغطة، 

ٓكحدراف وآسدتبداد وآكؼدالب طدىل إرادة تـػتح مـ جديدد أبدقاب ا

 الععب وأهداف الثقرة. 

والضؿاكة الؽبرى التل تسد هذه الثغرة  وتحؿدل الثدقرة مدـ السدرقة 

والتحريػ والتالطب، هل دوام يؼظة الععقب وفاطؾقتفا. وهدذه القؼظدة 
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ٓ تؽتؿؾ وٓ تصؿد إٓ بلن تـخرط فقفا ويف إذكائفا صالئع الؿجتؿع; مـ 

 ودطاة وإطالمققـ ومػؽريـ.طؾؿاء 

متحؼؼدة يف الحالدة الراهـدة،  -بحؿد اهلل تعا   -وهذه الضؿاكة كراها 

حقث يبدو واضحا أكـا الققم أمام درجة غقر مسبققة مـ الدقطل والقؼظدة 

الؿتجددة لؾععقب العربقة يف َحراكفا وفاطؾقتفا، ويف تعبئتفا وشجاطتفا. 

ت طىل أمر، فنهندا ٓ تجتؿدع طدىل إن اجتؿع -بسقادها إطظؿ  -وإمة 

ضاللة، بخدالف إفدراد والػئدات، فدنهنؿ طرضدة لالكحدراف والخؾدؾ 

 والزلؾ.

ومـ صريػ ما سؿعتف وأكا أكتب هدذه الصدػحات، جدقاُب مدقاصـ  

مصري حقـ سئؾ طعقة الؿرحؾة الثالثة مـ آكتخابات البرلؿاكقة
(1)

. فؼد 

ا؟ فلجاب: طىل الذيـ سللف مراسؾ إحدى الؼـقات: طىل مـ ستصقت غد

كرى أهنؿ سقخدمقن البؾد، وإذا مل يػعؾقا فالؿقدان ما زال مقجدقدا. هدذا 

مع العؾؿ أن صاحب هذا الجقاب مل يؽدـ مدـ أهدؾ الؼداهرة، وٓ يعـدل 

بالضرورة مقدان التحرير يف الؼاهرة، وإكؿا مقدان التحرير صار كـاية طدـ 

 وآستبداد. كؾ حراك شعبل وتعبئة شعبقة ضد الظؾؿ الػساد

                                                
 3123يـاير3 -2544صػر9كان ذلؽ يقم اإلثـقـ  - (2)
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فؿا دام الـاس طىل هذه القؼظة وهذا التلهب، فؾـ تسرق ثقرهتؿ، ولدـ 

 ُتغؾب إرادهتؿ.

: التصارع والتصدع بدقـ قدقى الثدقرة وققاداهتدا. فؽؾؿدا الثغرة الثاكقة

اشتد الخالف وصال الصراع بقـ الؼقى والؼقادات الععبقة، ومل يتقافؼدقا 

ؾؼقة والتـظقؿقة لؾتعايش والتعداون طىل ما يؾزم مـ الؿبادئ والؼقاطد الخ

والتدبقر السؾؿل الؿتحضر لؾخالف، فنن ذلؽ يػتح البداب لؾؿتربصدقـ 

 لعؽر، ويسفؾ لفؿ طؿؾقة آكؼضاض.والؿغامريـ والؿصطاديـ يف الؿاء ا

: التغؾغؾ وآختراق إجـبل. والؿؼصقد هـا بآختراق الثغرة الثالثة

قؾـلا يلا رسلول ال القفلود إجـبل، ما جداء يف الحدديث العدريػ )... 

(. فؾقس هـاك الققم قطر طربل، إٓ وفقدف حضدقر ؟قال فؿن ؟والـصارى

أجـبل واختراق أجـبل، ضاهر وخػل معا. ففذا الـػقذ إجـبدل لدق تدرك 

ويتحرك بحرية يف أي بؾد، دون حصره وكدبح مجاحدف، يتغؾغؾ ويتضخؿ  

ودون فضحف وفضح الؿتعاوكقـ الؿحؾققـ معف، فنكف لدـ يرقدب يف البؾدد 

 ًٓ وٓ ذمة. وقد يصؾ إ  حد تدبقر الؿمامرات وآكؼالبات ضدد  وأهؾف إِ

الععقب ومصالحفا وإرادهتا، ومـ ذلؽ تدبقر الؿمامرات لسرقة ثقراهتا 

 وتضحقاهتا.
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  بد مـه..تـبقه ال

الركدقب طدىل » ومثؾدف مصدطؾح -« سدرقة الثدقرة» وهق أن مصطؾح

قد يستعؿؾ أحقاكا لؿجرد آهتام والتعؽقؽ والتبخقس لبعض  -« الثقرة

الؼقى الصداطدة التدل اكطؾؼدت مدـ طؼالفدا، وذلدؽ يف سدقاق التـدافس 

السقاسددل بددقـ بعددض إحددزاب والتقددارات. فددال  يـبغددل آستسددالم 

 جـقة، الرامقة إ  إطادة هنج آستئثار واإلقصاء.لالهتامات الؿت

فالثقرات إكؿا تليت أساسا لتحرير الععقب مدـ التسدؾط وآسدتبداد، 

ولرفع الؿظامل وتؽسقر الؼققد طـفا. فنذا كجحت هذه الؿرحؾة إو  مدـ 

الثقرة، فنهنا ٓ بد أن تػتح الباب لجؿقع الػئدات وإفدراد لؾؿعداركة يف 

وٓ مدـ الركدقب  -ح والـفقض. فؾقس مِـ سرقة الثدقرة البـاء واإلصال

أن تتؼدم فئات وشخصدقات، مل تؽدـ بدارزة يف تحريدؽ الثدقرة،  -طؾقفا 

بالء ومؽاكة وأثر يف خريطة القضدع الجديدد،  -بعد الثقرة  -فقصبح لفا 

بؾ هذا يؽقن مـ طالمات كجاح لؾثقرة، لؽقهنا أبدرزت صاقدات جديددة 

قرة العدل طىل الظؾؿ، ٓ بد أن تؽدقن لؿصدؾحة وفتحت لفا إبقاب. وث

 الؿجتؿع كؾف وفئاتف كؾفا، وأن تـصػ الجؿقع، وتػسح الؿجال لؾجؿقع.
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 تطبقق الشروعة ةلأسمل ما بعد الثورة ووَدُ
 

بعد الثقرات العربقة، ودخقل طدد مـ الععقب العربقة طفدد الحريدة 

والـزيفدة يف أقطدار وآكعتاق، وبعد الدخقل يف طفد آكتخابات الحدرة 

الربقع العربدل، ضفدر بقضدقح ٓ غبدار طؾقدف أن التـظقؿدات والتقدارات 

اإلسالمقة هل صاحبة الحظقة والؼبقل واإلقبدال لددى تؾدؽ العدعقب. 

وتلكد إمر يف كدؾ آكتخابدات العربقدة التدل أجريدت خدالل العدفقر 

ة إخقدرة. وكتقجدة لفدذه آكتخابدات هـداك معداركة إسدالمقة، أساسدق

وققادية، طىل صعقد البرلؿاكات والحؽقمات يف كؾ مـ تقكس والؿغدرب 

ومصر. وإيام حبىل بؿثؾ هذه التطقرات. وهذا ما جعؾ الـؼداش يتزايدد 

 ويعتد حقل مسللة تطبقؼ العريعة...

 اإلسالمقون بني إرضاء الشرع وإرضاء الشعب
يدؼ معؾقم أن وصقل اإلسالمققـ إ  الحؽؿ أصبح يليت الققم طدـ صر

صـاديؼ آقتراع، أي بلصقات الـداخبقـ واختقدارهؿ. وهدذه إصدقات 

التل أتت باإلسالمققـ الققم، هل كػسفا قد تذهب ذؿ وتليت بغقرهؿ غدا. 

بؿعـك أن بؼاء اإلسالمققـ يف الحؽؿ أصدبح يف قبضدة الـداخبقـ وتحدت 
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رضاهؿ أو سخطفؿ. ولذلؽ يتساءل بعض اإلسالمققـ: هدؾ طؾقـدا أن 

ل الجؿاهقر التل صقتت طؾقـا، وكعطل إولقية لطؾباهتا ورغباهتا أن كرض

ومصالحفا، أم طؾقـا أن كرضل العرع وكعطدل إولقيدة والؽؾؿدة العؾقدا 

 ٕحؽامف وصؾباتف؟

وصددرح اإلشددؽال والتسدداؤِل ذددذه الصددقغة، يـعددل طددادة طددـ غػؾددة 

 الصالحقـ وسذاجة الؿتديـقـ، مـ الجفؾة بؿؼاصد الديـ...

ـ يطرحقن هذا الؿقضقع بطريؼة أخرى فقفدا مؽدر ودهداء، وهـاك م 

فقؼقلقن: هؾ سقبؼك اإلسالمققن أوفقاء لعدعاراهتؿ ومدقاقػفؿ; فقؿـعدقا 

الخؿددر ومحالتددف والربددا وبـقكددف؟ وهددؾ سددقؿـعقن الغـدداء والسددقـؿا 

والؿسؾسددالت؟ وهددؾ سقػرضددقن الحجدداب طددىل الـسدداء، ويؿـعددقن 

فالت...؟ أم أهندؿ سقسدؽتقن آختالط يف الؿدارس والجامعات والحا

بؿدا يجؾدب  -كسدائر إحدزاب  -طـ هذه إمقر ويـسقهنا، ويعتغؾقن 

 إصقات ويرضل الؿصقتقـ يف آكتخابات؟

 والجواب عن هذه الؼضقة عؾى وجفقن: إمجالي، وتػصقؾي.

: فؿػاده أْن كعؾدؿ أنَّ أحؽدام العدريعة هدل طدقـ أما الجقاب اإلمجايل

الؿصؾحة الحؼقؼقة لؾـاس أفرادا ومجاطدة، وأن الؿصدؾحة الحؼقؼقدة هدل 
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أيضا شدريعة ويجدب أن ُتتخدذ شدريعة. وأكدف ٓ تعدارض بدقـ العدريعة 

الحؼقؼقة والؿصؾحة الحؼقؼقة، وٓ تضاد بقـ ما تريده شريعة اإلسالم وما 

سـقـ صقيؾة كتبت جاكب مـ هذه الؿسللة،  تريده شعقب اإلسالم. ومـذ

 بعـقان )العريعة مصؾحة والؿصؾحة شريعة(، أكؼؾ مـف هذه الػؼرات: 

أما كقن العريعة مصؾحة، ففق أمر مسؾَّؿ بدف لددى طامدة الؿسدؾؿقـ »

وخاّصتفؿ، مؼقل بف طـد مجاهقر العؾؿاء مـ كؾ طصر ومـ كؾ مصر ومـ 

 .اوٓ كقػً  افؿ، ٓ كؿ  كؾ مذهب سقى الظاهرية، وٓ اطتبار ل

 ومـ أققال العؾؿاء الؿعبرة طـ هذا الؿعـك:

 العريعة جاءت لجؾب الؿصالح ودرء الؿػاسد. -

 العريعة كػع ودفع. -

 العريعة جاءت لجؾب الؿصالح وتؽثقرها ودرء الؿػاسد وتؼؾقؾفا. -

 .االعريعة إكؿا وضعت لؿصالح العباد يف العاجؾ وأجؾ معً  -

مبـاها وأساسفا طىل الِحَؽؿ ومصالح العبداد، وهدل طددل العريعة  -

 كّؾفا، ورمحة كّؾفا، ومصالح كّؾفا.

حقثؿا كاكت الؿصؾحة فدَثّؿ شدرع اهلل، وحقثؿدا كدان شدرع اهلل فدَثّؿ  -

 الؿصؾحة.
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الذي اشتفر بالؼقل بنمؽدان التعدارض بدقـ  وحتك كجؿ الديـ الطقيف

.. «.الـصقص والؿصؾحة، كجده يف الؽتاب ذاتف ويف السقاق ذاتف يؼدقل: 

وبالجؿؾة، فؿا مـ آية مـ كتاب اهلل طّز وجّؾ إٓ وهل تعؿؾ طىل مصؾحة 

«أو مصالح
(1)

ّٕكفدا بقدان » ثّؿ ذكر أّن شلن السدـة كعدلن الؼدرآن كدذلؽ 

ل كؾ آيدة مـدف طدىل مصدؾحة، والبقدان طدىل وفدؼ لؾؼرآن، وقد بقـّا اشتؿا

«الؿبقَّـ
(2)

. 

 هذا طـ كقن العريعة مصؾحة، وهق كاٍف فقؿا أحسب.

أما كقن الؿصؾحة شدريعة، فقتؿّثدؾ طـدد طؾؿائـدا يف طددد كبقدر مدـ 

إصقل والؼقاطد التعريعقة التل ترجع إ  اطتبار الؿصؾحة. وأصدرُحفا 

الدذي يعدد  حّجدة ومصددرا وأشفرها هق أصدؾ )الؿصدؾحة الؿرسدؾة( 

لؿا يعتفر مـ اختصاص الؿالؽقة ذدذا  اتعريعقا طـد طاّمة الػؼفاء، خالفً 

وأّما الؿصؾحة فغقركدا يصدّرح بنكؽارهدا، ولؽدـّفؿ » إصؾ. قال الؼرايف:

طـد التػريع تجدهؿ يعّؾؾقن بؿطؾؼ الؿصؾحة، وٓ يطالبقن أكػسفؿ طـدد 

                                                
ط  - 227اكظر: مصادر التعريع اإلسالمل فقؿا ٓ كص فقف، لعبد القهاب خالف، ص   (2)

 م(. 2:83ه/24:3)الؽقيت: دار الؼؾؿ،  4

 الؿصدر كػسف.  (3)
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بآطتبار، بؾ يعتؿدون طدىل مجدرد الػقارق والجقامع بنبداء العاهد لفا 

«الؿـاسبة، وهذا هق الؿصؾحة
(1)

. 

 أساسدفا أخدرى أصدقل – الؿرسدؾة الؿصدؾحة أصؾ سقى –وهـاك 

 :طؾقفا إحؽام وبـاء الؿصؾحة مراطاة جقهرها

ففـاك آستحسان، الذي يرجع يف كثقدر مدـ صدقره وتطبقؼاتدف إ   -

آستحسدان يف أكثدر ومعـدك » مراطاة الؿصدؾحة، كؿدا قدال ابدـ رشدد:

«إحقال: هق آلتػات إ  الؿصؾحة والعدل
(2)

. 

ولذلؽ ققؾ يف بعض تعريػات آستحسان: هق ترك الؼقاس وإخدذ 

 بؿا هق أوفؼ لؾـاس.

 وهـاك أصؾ سّد الذرائع، الذي يرجع حاصؾف إ  درء الؿػاسد. -

وتظفر مصؾحّقة هذا إصؾ بؼقة يف كقكف يسدؿح بؿـدع مدا هدق مبداح 

 االـص، درءا لؾؿػسدددة. ويف هددذا مخالػددة ضاهريددة لؾددـص، تحؼقًؼددبدد

 طؾقفا. الؾؿصؾحة وحػاضً 

                                                
 (.5::2)بقروت: دار الغرب اإلسالمل،   -263، ص 2الذخقرة لؾؼرايف ج  -  (2)

)دمعؼ: دار الػؽر،   -265، ص 3بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد ٓبـ رشد، ج  -  (3)

 ]د. ت.[.
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متضّؿـان لرطايدة الؿصدؾحة  اوهـاك العرف، وآستدٓل، ومها معً  -

 وبـاء إحؽام طؾقفا.

كؿا أن هـاك ققاطدد فؼفقدة كثقدرة تمّسدس )التعدريع الؿصدؾحل(  -

 وتضبطف، ومـفا:

 ويف الؿضار الؿـع.إصؾ يف الؿـافع الحؾ  -

 ٓ ضرر وٓ ضرار. -

 الضرر يزال. -

 الضرر ٓ يزال بؿثؾف. -

 يتحّؿؾ الضرر الخاص لدفع الضرر العام. -

 الضرر إشد يزال بالضرر إخػ. -

 التصرف طىل الرطقة مـقط بالؿصؾحة. -

 – تعريعقة وققاطد أصقل مـ ذكرتف ما خالل مـ – اوهؽذا يظفر جؾقً 

 لـدا حؼ ولذلؽ. اإلسالمل التعريع يف ومرجعقتفا حةالؿصؾ حجقة مدى

 كاكددت حقثؿددا: قددقلفؿ مؼصددقد وهددق شددريعة، الؿصددؾحة إن: كؼددقل أن

 كجعدؾ وكحدـ» :الغدزايل اإلمدام قدال ولدذلؽ اهلل، شدرع فَثؿّ  الؿصؾحة

 اؽددؿ، وكجعددؾ الحؽددؿ أخددرى طؾًؿددالح طددىل اَطَؾًؿدد تددارة الؿصددؾحة
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«َلفا
(1)

...»
(2)

 

ولق  -وطىل هذا إساس وهذا الـفج، ٓ يبؼك مجال لتخقيػ الـاس 

طىل مصالحفؿ الحؼقؼقة. فاإلسالم يتسع غاية السعة لؽؾ  -بعض الـاس 

صحقح الػـقن الجؿقؾة الؿؿتعة البـاءة، بؿا فقفا فـقن الؾفق والترفقف. ويف 

 ،إكصارإ  رجؾ مـ  امرأةً  ِت أهنا زفَّ رضل اهلل طـفا ) البخاري طـ طائعة

فدنن إكصدار يعجدبفؿ  ؟يا طائعة ما كدان معؽدؿ لفدق :ملسو هيلع هللا ىلصفؼال كبل اهلل 

ومدـ الػدـ  -(. ففذا طـ الؾفق، فؽقػ إذا جعؾـدا مدـ هدذا الؾفدق الؾفق

 وسقؾة لؾتثؼقػ والتربقة واإلصالح؟ -طؿقما 

واإلسددالم يتسددع لؾسددقاحة والتؿتددع بؿبدداهج إرض ومخؾققاهتددا 

  [7 :]الـحؾ ﴾ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى﴿

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ﴿

ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ڎڌ  

ڳ  ڱ     ڳک   کک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  

                                                
 (.2:91)دمعؼ: دار الػؽر،  -466الؿـخقل ٕبل حامد الغزايل، ص  -  (2)

 كعر العبؽة العربقة لحأبحاث والـعر.  –آجتفاد: الـص، القاقع، الؿصؾحة  - (3)
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ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲    ھہ  ہ  ہ   

﮺  ﮻   ﮼  ﮽    ﮹﮳      ﮴  ﮵  ﮶  ﮷     ﮸  

﮾  ﮿  ﯀  ﯁             

  ﴾               

 [25 - 21 :]الـحؾ

واإلسالم يتسع بتـؿقة آقتصاد وربح إمدقال وحػظفدا وتؽثقرهدا،  

ولف يف ذلؽ مـ الطرق الؿعروطة الدُؿْعرطة ما يسع كؾ صؿقحات الـاس 

ومعاريعفؿ. فعؾقـدا فؼدط أن كػدتح أبدقاب الؽسدب الحدالل وكقسدعفا 

 ب الترفقف والؾفق وكرققفا.وُكَعدبِّدها، كؿا طؾقـا أو كقسع أبقا

وهؽذا فـحـ مع اإلسالم ٓ كحتاج إٓ إ  ففدؿ مؼاصدده ومصدؾحقة 

ـِ تـزيؾف. وسقػفؿ مجقع الـداس حقـئدذ  إٓ  -أحؽامف، ومراطاِة ذلؽ وحس

أن مجقدع أحؽدام العدريعة هدل إحػدظ  لددكقاهؿ وسدعادهتؿ  -مـ أبك 

 الدكققية، فضال طـ ديـفؿ وكرامتفؿ. 

م ديـ ودكقا معدا، وحػدظ الؿدال هدق أحدد مؼاصددها فعريعة اإلسال

الضرورية الخؿسة، وكذلؽ حػظ التحسقـقات بؽؾ أجـاسفا وأكقاطفدا. 

فؿـ أراد محؾ الـاس طىل آلتزامات الديـقة والخؾؼقدة مدـ غقدر مصدالح 
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ومباهج دكققية، أفسد طىل الـاس ديـفؿ ودكقاهؿ. وطىل هذا فاإلسدالمققـ 

دبَّْقا حاجدات شدعقذؿ، فؼدد صبؼدقا شدريعتفؿ إذا أْرَضقا مجفدقرهؿ وَلد

وأرَضقا رذؿ، وإذا أحسـقا تطبقؼ شريعتفؿ، فؼد خدمقا بذلؽ مجفقرهؿ 

 وأرضقا شعقذؿ. 

 ففذا الجواب اإلمجالي عن مئللة تطبقق الشريعة.

 فػقف ما يظ: وأما الجقاب التػصقظ 

 أوال: ما معـى الشريعة؟

يعؿؾ استعؿاُلفا  -والعرطة والعرع ومـفا العريعة  -« ش ر ع » مادة

 ،وطبادات ،مـ معتؼدات ،يف الؼرآن الؽريؿ  كؾَّ ما أكزلف اهلل لعباده

وأحؽاِم طادات ومعامالت . وتليت العؼائد والعبادات  ،وآداب ،وأخالق

يف صؾقعة ما شرطف اهلل وجعؾف شريعة لؾعباد، كؿا هق واضح يف ققلف تعا  

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ﴿

 [24]العقرى/ ﴾ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ

  ﴾ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸﮹﴿

 [32]العقرى/

 ﴾ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ﴿ طدـ السددّي، يف ققلدف:و»
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«قال: هق الديـ كؾف
(1)

 

 يف ققلف تعا   ،فؼد ورد يف الؼرآن الؽريؿ مرة واحدة ،«شريعة» أما لػظ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ   ﴿

  [29]الجاثقة/ ﴾ڻ

ڇ  ڇ  ڇ   ﴿يف ققلف تعا   ،«شرطة» لػظ ،وورد شؼقؼف

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  

ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  

 [59]الؿائدة/ ﴾ڱ  ڱ  ںں

ْرطة: العريعة بعقـفا، تُ » :قال اإلمام الطبري رطة ِشَرًطا، والعِّ جؿع العِّ

والعريعة شرائع، ولق مجعدت العدرطة شدرائع كدان صدقابا، ٕن معـاهدا 

«ومعـك العريعة واحد
(2)

. 

رطة والعدريعة» :وقال الؼرصبل تقصدؾ ذدا إ  الطريؼدة التدل يُ  :والعِّ

الذي يتقصؾ مـف إ  الؿاء. والعدريعة  الـجاة. والعريعة يف الؾغة: الطريؼ

. والعدارع: َـّ : أي َسدعُ رَ ْعدع اهلل لعباده مـ الديـ، وقد شرع لفؿ يَ ما شرَ 

                                                
 623/  32تػسقر الطبري  (2)

   495/  21تػسقر الطبري ،  - (3)
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.«الطريؼ إطظؿ
(1)

 

 تعـل الطريؼ العظقؿ والصراط الؿسؼقؿ. ،فالعريعة يف الؾغة

والعريعة يف استعؿال الؼرآن مساوية لؿعـك الديـ، الذي هق الصراط 

هق باطتبار واضعفا  ،«العريعة» ما يف إمر أن التعبقر بؾػظالؿستؼقؿ .كؾ 

 ،«الدديـ» وأما التعبقر بؾػظ  ،﴾ ...چ  چ   ﴿وهق اهلل تعا ، ففق الذي 

 فباطتبار أن اإلكسان يديـ بف.

ي أ ،وذذا الؿعـك القاسع الجامع لؾعريعة لَّػ اإلمام أبق بؽدر أُجدرِّ

مع أن أكثدر مدا فقدف  ،) العريعة (هد( كتابف الذي سؿاه 471الؿتقىف سـة)

 مسائؾ طؼدية وتربقية.

، 611 صػفاين ) الؿتقىف سـةاغب إوبعده ألَّػ الػقؾسقف الؿسؾؿ الر

وهدق كتداب يف  ،كتابف العفقر ) الذريعة إ  مؽارم العريعة ( ،هد( 613أو

أن هتدذيب الـػدقس  -بحدؼ  -فؾسػة إخالق والتربقة . فالراغب يعتبر 

والعؼقل وإخالق مـ صؿقؿ العريعة ومؽارمفدا. وهدق ُيعدرف مؽدارم 

والؼقدام بالعدالدة بدقـ  ،الحؽؿدة :ومؽارم العريعة هل» :العريعة فقؼقل

جـدة  والػضدؾ. والؼصدد مـفدا أن تبؾدغ إ  ،واإلحسان ،والِحؾؿ ،الـاس

                                                
 9/94الجامع ٕحؽام الؼرآن  - (2)
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.«الؿلوى ، وجقار رب العزة تعا 
(1)

 

كؿدا يحدددها   -فنن مؽارم العدريعة  ،وقبؾ القصقل إ  جـة الؿلوى

 ،تتؾخص يف تحؼقؼ الغايات الثالث الؽبرى لؾقجقد اإلكسداين -الراغب 

الخالفة.و ،العبادةو ،العؿارة :وهل
(2)

ومـ مل يصؾح لخالفدة اهلل  » :يؼقل 

«فالبفقؿة خقر مـف ،وٓ لعؿارة أرضف ،وٓ لعبادتف ،تعا 
(3)

 

 وهذا هق الؿػفقم إصظ لفا. ،«العريعة» ففذه هل

ضفدر اسدتعؿال  ،ومع التقسع العؾؿل وتععب التخصصدات العؾؿقدة

استعؿآت اصطالحقة. وآستعؿال آصطالحل طدادة « العريعة» لػظ

 الؾغقية.ما يضقؼ مـ مدلقٓت إلػاظ ويؼُصُرها طىل بعض مدلقٓهتا 

 ،ومـ الؿعاين آصطالحقة الخاصة التل اسدُتعؿؾ ذدا لػدظ العدريعة

 «.العدريعة والحؼقؼدة » الؿعـك الذي يعـقف الصقفقة طـدما يؼدابؾقن بدقـ

 ،ُصرف معـاها إ  التؽالقػ والضقابط العدرطقة الظداهرة ،فالعريعة هـا

ففل  -الح يف هذا آصط -الؿؽؾػقـ . وأما الحؼقؼة « طامة» الؿقجفة إ 

                                                
 94الذريعة إ  مؽارم العريعة ص  - (2)

 94  93كػسف ص  - (3)

  94ص -  (4)
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مدـ العبداد « الخاصدة» الجقاهر والبقاصـ وإسرار التل يدركفا ويبؾغفا

 ،والزهاد والعارفقـ ...ومـ هـا كعل الؼقل بعؾقم الظاهر وطؾدقم البداصـ

وتؿ طىل هذا إساس التػريؼ بقـ وضقػة الػؼف ووضقػة التصدقف. وهدل 

اين يـبغدل أٓ تحجدب طـدا الؿعد ،كؾفا اصطالحات وتؼسدقؿات صارئدة

والؿػاهقؿ العرطقة إصؾقة، كؿا هل يف كصقص العرع، وكؿا هدل طـدد 

 الؿتؼدمقـ.

هدق اسدتعؿالفا  ،طىل أن أشفر اسدتعؿال اصدطالحل لؾػدظ العدريعة

يف الديـ، أي كؾ ما سقى  إحؽام العؿؾقةطىل   -بصػة خاصة  -لؾدٓلة 

ريعقة لؽـ مع آحتػاظ يف هذه الدٓلة بجؿقع الؿجدآت التعد ،العؼائد

وإخدالق  ،ومـفا العبادات الظداهرة والباصـدة ،العؿؾقة القاردة يف الديـ

وأداب. فالعريعة ذذا الؿعـك تعؿؾ الديـ كؾف إٓ العؼقدة . ومدـ هـدا 

.«اإلسالم طؼقدة وشريعة » جاء استعؿال طبارة
(1)

، طىل أساس أن العؼقدة 

 غقر العريعة.

أصبح هذا الؿعـك هق إكثدر شدققطا واسدتعؿآ  ،ومـذ قرون صقيؾة

كؿدا  ،لدى العؾؿاء، ولؽـف مل ُيؾِغ الؿعـك إول وإطؿ لؾعريعة والعدرع

                                                
 وهق طـقان كتاب لؾعقخ محؿقد شؾتقت ، شقخ إزهر إسبؼ. - (2)
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أكف ضؾ واسعا وشامال لؽؾ الؿجآت التعريعقة. فؿجدال العدريعة هـدا 

بؿعـداه آصدطالحل الؿعدروف .  ،«الػؼدف» أصبح تؼريبا هق كػسف مجال

ل ومـصدقص ويبؼك الػرق بقـفؿا هق  أن العريعة تطؾؼ طىل مدا هدق ُمـَددزَّ

أو طؾؿ الػؼدف  -بقـؿا الػؼف  ،مـ إحؽام ومـ الؼقاطد العرطقة ،وصريح

 يراد بف خاصة ما هق مستـبط ومجتَفد فقف. -

ويف العصر الحديث اتجدف اسدتعؿال اسدؿ العدريعة كحدق مزيدد مدـ 

عددريع الت » التخصددقص والتؼؾددقص، وخاصددة حقـؿددا بدددأ التعبقددر بؾػددظ

بؿعـداه الؼداكقين . وهؽدذا بددأ إصدالق « التعريع» طىل غرار ،«اإلسالمل

العريعة والتعريع اإلسالمل طىل التعدريعات الؿـظؿدة لؾحقداة العامدة . 

فؿصدطؾحل » الدذي يؼدقل: ،وهق اصطالح العالمدة ابدـ طاشدقر
(1)

إذا  

 وٓ أريدد بدف مطؾدؼ ،أصؾؼت لػظ التعريع أين أريد بف ما هق قاكقن لحأمدة

ـ يل، كؿدا أرى أن يْ العلء الؿعروع. فالؿـدوب والؿؽدروه لقسدا بؿدرادَ 

.«ةأحؽام العبادات جديرة بلن تسؿك بالدياك
(2)

 

                                                
: مؼاصد  ففق يـبف طىل أن هذا اصطالح خاص ، يستعؿؾف  يف هذا الؽتاب ) أي - (2)

 العريعة اإلسالمقة (

 :23مؼاصد العريعة اإلسالمقة ص  - (3)
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وذذا أصبح معـك العريعة مؿاثال  أو مؼابال لؿعـدك الؼداكقن . ومدـ  

هـا بدأت تظفر  الؿؼابؾة والؿؼاركة بقـ )العريعة اإلسالمقة( و)الؼدقاكقـ 

 ،وتحقلت إ  خصدقمة ومـافسدة ،القضعقة( . وقد تعززت هذه الؿؼابؾة

مدـ إزاحدة  -الؿدكقدُة والجـائقدة  -بسبب ما تعرضت لف أحؽام العريعة 

لػائدة الؼقاكقـ الؿستقردة مـ الغدرب. وهدذا مدا جعدؾ العالمدة  ،قسرية

إستاذ طالل الػاسل يتحدث طدـ صدراع بدقـ ) العدريعة اإلسدالمقة ( 

 و)العريعة آستعؿارية(، وذلؽ يف كتابف الؼقؿ )دفاع طـ العريعة( .

والخالصة: أن آستعؿال الؿضقؼ لؿػفقم العريعة إكؿا هق استعؿال 

فددال يـبغددل أن  يحجبـددا أو يحجددب طـددا الؿعـددك إصددظ  اصددطالحل،

غدل أن كتـداول قضدقة تطبقدؼ والؽامؾ لؾعدريعة، الدذي طدىل أساسدف يـب

 ..  العريعة

هدق العدريعة  ،مـ فاتحتدف إ  هنايتدف ،وكؾ ما تضؿـف ،فالؼرآن الؽريؿ

هدل العدريعة  ،وكؾ مدا فقفدا ،اإلسالمقة . والسـة الـبقية الصحقحة كؾفا

 .اإلسالمقة

كؾفدا  ،وتؼدقى اهلل ،والحقداء مدـ اهلل ،والخقف مـ اهلل ،فاإليؿان باهلل

 شريعة اهلل. وكؾ ما يتحؼؼ مـ هذه إمقر ففق مـ تطبقؼ العريعة.
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 ،وذكدره وشدؽره ،واإلخدالص لدف ،والتقكؾ طؾقف ،وكذلؽ طبادة اهلل

 كؾفا شريعة اهلل، وكؾفا تطبقؼ لؾعريعة.

وصددق  ،مدـ طددل وإحسدان ،والتخؾؼ بؿؽارم إخدالق وأداب

ورفددؼ وتقاضددع ... كدؾ هددذا مددـ شدريعة اهلل . وكددذلؽ التـددزه  ،ووفداء

 والتخؾص مـ سػاسػ إخالق ورذائؾفا.

والققددقف طـددد الؿباحددات  ،والتعػددػ طددـ الخبائددث والؿحرمددات

 جزء مـ العريعة ومـ تطبقؼ العريعة. ،الطقبات

والؿساطدة طؾقف، شريعة وبذُلف وكعره   -أيِّ طؾٍؿ كافع  -وصؾب العؾؿ 

 وتطبقؼ لؾعريعة.

وكؾ ما يحؼدؼ ويخددم مؼاصدد العدريعة، يف حػدظ الدديـ والدـػس 

 ،ففق مـ صؿقؿ العريعة، ومـ مصالح العدريعة ،والعؼؾ والـسؾ والؿال

وهق أن يحػظ  :ومؼصقد العرع مـ الخؾؼ مخسة» :كؿا قال اإلمام الغزايل

فؽؾ مدا يتضدؿـ حػدظ  ،طؾقفؿ ديـفؿ وكػسفؿ وطؼؾفؿ وكسؾفؿ ومالفؿ

وكؾ ما يػدقت هدذه إصدقل ففدق  ،هذه إصقل الخؿسة ففق مصؾحة

.«مػسدة ودفعف مصؾحة
(1)

 

                                                
  549/  2الؿستصػك - (2)
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والزواج ومساطدة الـاس طؾقف، وحسـ الععرة الزوجقة فقف، وإكجاب 

  بالعريعة.إوٓد وتربقتفؿ وتعؾقؿفؿ، كؾف  شريعة وطؿؾ 

 ،وكؾ ما يجؾب أو يحؼؼ أو يعزز كرامة اإلكسان وحريتف وأمـف ورفعتف

 ماديا ومعـقيا، ففق مـ العريعة ومـ إقامة العريعة. 

وكدؾ طؿدؾ أو مجفددقد يرفدع طدـ الـدداس الظؾدؿ والغصدب والؼفددر 

 والتسؾط وآستبداد، ففق مـ صؿقؿ العريعة.

يحؼؼ هذه إمدقر شلء  فلن تؼقم أي حؽقمة أو برلؿان أو وزير، بلي

 أو يخدمفا، فذلؽ مـ تطبقؼ العريعة.

وفضال طـ شرف الحؽؿ بقـ الـاس بؿا أكزل اهلل، مؿا هق مـصقص يف 

، فنن  الحؽؿ والعؿؾ بؽؾ ما فقف طدل وإحؼاق لؾحدؼ ملسو هيلع هللا ىلصكتابف وسـة كبقف 

 :كؿا قال العالمة ابـ الؼقؿ،ورفع لؾظؾؿ، هق جزء ٓ يتجزأ مـ شريعة اهلل

وهق العدل الذي  ،لقؼقم الـاس بالؼسط ،كزل كتبفأرسؾ رسؾف وأ فنن اهلل»

دلدة أوقامدت  ،فنذا ضفرت أمدارات الحدؼ .رضقامت بف السؿقات وإ

.«فثؿ شرع اهلل وديـف ورضاه ،سػر صبحف بلي صريؼ كانأو ،العؼؾ
(1)

 

وإمر بالؿعروف والـفل طدـ الؿـؽدر، ركدـ مدـ أركدان العدريعة، 

                                                
 484/ 5أطالم الؿققعقـ (2)
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الؼقام بف لؾـداس، والؿسداطدة طدىل الؼقدام بدف، تطبقدؼ فالؼقام بف، وتقسقر 

 طىل البر والتؼقى. -كؾ تعاون -لؾعريعة. ومثؾف التعاون 

وكذلؽ كؾ إزالة أو إطاقدة ٕي  ،وكؾ إصالح وكػع طىل وجف إرض

فساد أو ضرر يف إرض، ففق مـ العريعة، بؿا يف ذلؽ إماصة إذى طدـ 

ديث الـبقي أن مؿا يدخؾ يف إماصدة الطريؼ. وقديؿا َطدَّ بعض شراح الح

إذى طـ الطريؼ
(1)

، رفَع الؿؽقس والجبايات الظالؿة طـ الـاس. وطىل 

هذا فالرشاوى التل أصبحت متػعقة ومػروضة يف دولـا وإداراتـدا وطدىل 

صرقاتـا، هل مـ الؿؽقس التل ُيَعدد  رفعفدا وتؼؾقصدفا كقطدا مدـ إماصدة 

 طبقؼ العريعة.إذى طـ الطريؼ وجزءا طظقؿا مـ ت

 ،هق أيضا مدـ تطبقدؼ العدريعة ،وإسداء الـػع واإلحسان إ  الحققان

اشدتد  ،بقـؿا رجؾ يؿعدل بطريدؼ»: كؿا جاء يف الحديث الـبقي العريػ

فنذا كؾدب يؾفدث،  ،ثؿ خرج ،فعرب ،فقجد بئرا فـزل فقفا ،طؾقف العطش

لؼد بؾغ هذا الؽؾدب مدـ العطدش  :فؼال الرجؾ ،يلكؾ الثرى مـ العطش

                                                
يَؿاُن بِْضٌع َوَسْبُعقَن ملسو هيلع هللا ىلص: »اإلشارة هـا إ  حديث الـبل  - (2)  -َأْو بِْضٌع َوِست قَن  -اإْلِ

ـِ الطَِّريِؼ، َواْلَحَقاُء ُشْعبَ  ََذى َط ْٕ ُف، َوَأْدَكاَها: إَِماَصُة ا َّٓ الؾَّ َٓ إَِلَف إِ ـَ ُشْعَبًة ; َأْطاَلَها: َقْقُل 
ٌة مِ

يَؿان  «اإْلِ
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 ،قدَل ثؿ أمسؽف بػقف حتدك رَ  ،فؿحأ خػف ماءً  ،فـزل البئرَ  ،مثؾ الذي بؾغ بل

إن لـدا يف  ،يدا رسدقل اهلل :فؼدالقا .فغػر لدف  ،فعؽر اهلل لف ،ك الؽؾبفسؼَ 

«يف كؾ ذات كبد رصبة أجر» :ملسو هيلع هللا ىلصفؼال  ،!؟ االبفائؿ ٕجرً 
(1)

 -. ألقس هذا 

 وكعركاه تطبقؼا لؾعريعة؟إن فعؾـاه  -وأمثاُلدف 

أو شدلء ولق ذهبـا كستعرض تععبات العريعة ومعؿقٓهتا، لؿا بؼدل 

ڎ  ڈ  ڈ  ﴿ :فقفا. وبعبارة جامعدةفعؾ، إٓ وجدكا لف مؽاكف 

 .﴾  ژ  ژ   ڑ

 ،مـ هذا كؾف أو أطان طؾقف، ففق طامدؾ بالعدريعةعلء فؽؾ َمـ طؿؾ ب

 ،أو دولة أو حؽقمة ،أو كان مجاطة ،سقاء كان فردا ،وقائؿ بتطبقؼ العريعة

أو وزيرا، أو رئقسا أو مرؤوسا.. وأيٌّ مـ همٓء خالػ وخرق شدقئا مؿدا 

ذكر مـ العريعة، أو ساطد طىل خرقف، ففق معطؾ لؾعريعة بؼدر مخالػتدف 

 وخرقف.

 مثؾؿا أن الصدق تطبقؼ لفا. ،فالؽذب تعطقؾ لؾعريعة

والغددش يف الدراسددة أو التدددريس  أو أي وضقػددة، أو يف الصددـاطة أو  

مثؾؿا أن  ،كؾف تعطقؾ لؾعريعة ،أو يف الخدمات أو يف آكتخابات ،التجارة

                                                
 4/92 صحقح ابـ حبان  (2)
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 وإكؿالف بـزاهة وإخالص، هق تطبقؼ لؾعريعة. ،إتؼان العؿؾ

 والقفاء ذا طؿؾ بالعريعة.  ،وإخالف القطقد تعطقؾ لؾعريعة 

  … كؾ ُشَعب العريعة وكؾ مضامقـفا وهؽذا حتك كؿر طىل
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 تطبقق الشروعة مسؤولقة جؿقع ادلسؾؿني
 

لؼد اتضح مؿا تؼدم مدـ إشدارات وطـداويـ، مددى اتسداع العدريعة 

وأهنا لقسدت بدذلؽ الضدقؼ الدذي يتصدقره  ،وامتدادها وتـقع مضامقـفا

أولئؽ الذيـ يرهـقن العريعة وتطبقؼفدا بقدد الؼضداة ومحداكؿفؿ، وبقدد 

الرؤساء وحؽقماهتؿ، فنن هؿ صبؼقها فؼد ُصبؼت وارتػعدت رايتفدا، وإن 

 هؿ كبذوها وأطرضقا طـفا، فؼد ُططؾت وُكؽست رايتفا!

ية، قدد يتققدػ كعؿ لؾعريعة أحؽام جـائقة ومدكقة وسقاسقة واقتصداد

تطبقؼفا طىل الحؽام وممسساهتؿ ووسائؾفؿ، ولؽـ تؾدؽ إحؽدام إكؿدا 

هل جزء مـ العدريعة، ولقسدت كدؾَّ العدريعة وٓ أهدؿَّ مدا يف العدريعة. 

والقٓة الذيـ تؼع طؾقفؿ مسمولقة تطبقؼ تؾؽ إحؽام، إكؿدا هدؿ أيضدا 

 جزء مؿـ يجب طؾقفؿ تطبقؼ العريعة يف الؿجتؿعات اإلسالمقة.

 ،ما كاكت أمهقة السؾطة والدولة يف إقامدة الدديـ وتطبقدؼ شدريعتف اوأيً 

دون أمهقدة إمدة والؿجتؿدع. والجريؿدة  -ويجب أن تبؼك  -فنهنا تبؼك 

الؽبرى التل يرتؽبفا كثقر مـ حؽام الؿسؾؿقـ، لقست هل طدم تطبدقؼفؿ 

 لؾعريعة يف سقاساهتؿ وققاكقـفؿ، وإكؿا هل تؽبقؾ الععقب وما فقفدا مدـ
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صاقات، وتخقيػ الـاس وصرففؿ ومـعفؿ مـ الؼقام بؿا يؿؽدـفؿ الؼقدام 

 بف مـ مصالحفؿ وواجبات ديـفؿ.

بعد وصقل بعض اإلسالمققـ إ  بعض مقاقع الحؽؿ  -وإذا كـا الققم 

كتسداءل وكتحددث طدـ مددى وفداء هدمٓء لعدعار تطبقدؼ  -يف بؾداهنؿ 

صدريؼتفؿ يف هدذا العريعة، وطـ مدى قدرهتؿ طىل ذلؽ، وطـ أسؾقذؿ و

الباب ...، فنن أهؿ ما يجب طؾقـدا البددء بدف أوٓ: هدق تصدحقح مػفدقم 

 العريعة، ومػفقِم تطبقؼ العريعة.

وبـاء طؾقف وطىل كؾ ما سبؼ، فنن أهدؿ خدمدة وأكبدر خدمدة يؿؽدـفؿ 

إصدالُق الطاقدات  -يف كظدري  -تؼديؿفا لؾعريعة وتطبقِؼ العدريعة هدل 

اإلسددالمقة الؿعطؾددة أو الؿعاقددة، صاقددات الؿجتؿعددات. يجددب إصددالق 

صاقات إمة ودطُؿ مبادراهتدا وفاطؾقتفدا: بلفرادهدا ومجاهقرهدا وهقئاهتدا 

اهتا وكسائفا وشباذا وأغـقائفا ومػؽريفا... ففذه الطاقدات وطؾؿائفا ودط

والػعالقات هل الدُؿَعقل طؾقفا يف تطبقؼ الجؿفرة العظؿك مـ العدريعة، 

وهل التل ستعؽؾ الرافد والسـد الؼقي القيف، لؽؾ الؿبادرات الحؽقمقة 

 والبرلؿاكقة الؿـدرجة يف تطبقؼ العريعة أو الرامقة إ  ذلؽ.

ـَ يديَّ ويحضرين مثا ل قريب جدا مـ مصر الحرة فقؿا بعد الثقرة; فبق
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ربقددع 9يددقم  ،«ممسسددة بـدداء» أن دطددقة لحضددقر حػددؾ اإلطددالن طددـ

م. وهل ممسسة أهؾقة لؾتؽقيـ 3123يـاير 42هد، الؿقافؼ 2544إول

العؾؿل والتلهقؾ الؼقادي، مـ خالل احتضدان الطدالب الـدابغقـ طؾؿقدا 

ذ الدكتقر صالح سؾطان. لؼد كان الؼائؿقن وماديا، ويعرف طؾقفا إستا

طىل هذا الؿعروع اإلسالمل الجؾقؾ يػؽرون فقف ويحقمدقن حقلدف مـدذ 

سـقـ، وكاكقا يـجزون بعض خطقاتف الصدغقرة طدىل خدقف مدـ فرطدقن 

ومؾئف أن يؿـعفؿ ويػتـفؿ، لؽـفؿ الققم يـطؾؼقن فقف بؽدؾ حريدة وطؾـقدة، 

يعتبر أن تطبقؼا لؾعريعة، ثؿ هق وبؽؾ أمان واصؿئـان. إن هذا الؿعروع 

بقابة لتطبقؼ العريعة وخددمتفا يف الؿسدتؼبؾ الؼريدب والبعقدد بدنذن اهلل 

تعا . وهق معدروع ٓ يحتداج مدـ أي حؽقمدة سدقى أن تتدرك الـداس 

 يعؿؾقن، ولق شجعتفؿ بلي شؽؾ لؽان أحسـ.

 ومـ أمثؾة الؿعاريع إهؾقة، الؿؿؽـة والؿقسرة، لتطبقؼ العريعة يف

هذا العصر: تػعقؾ ممسسة الققػ، وممسسة الزكاة. فالققػ اإلسالمل 

جزء مـ العريعة ومـ مؽارمفا، وأما الزكاة فركـ معؾقم مـ أركاهنا. 

وكؾ مـفؿا يؿؽـ إسـاده إ  الحؽقمة، ومطالبتفا بذلؽ، واكتظار 

مبادرهتا فقف... ويؿؽـ لؾدولة أو الحؽقمة فؼط فسُح الؿجال لؾؿجتؿع 
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وخقِّدريف، وسقؼقم إمر طىل أحسـ القجقه، ويؽقن الجؿقع وطؾؿائف 

 شركاء يف هذا اإلكجاز وهذا الخقر.

إن الققػ
(1)

سقعززان وُيدؿدان الخدمات والؿرافؼ  ،والزكاة 

تتدفؼ مـ إيؿان الـاس  ،آجتؿاطقة والتعؾقؿقة، بلمقال ضخؿة متجددة

مقال الققػ قبؾ أن تتدفؼ مـ أيديفؿ وجققذؿ. وتستطقع أ ،وقؾقذؿ

والزكاة، أن تؿقل ما ٓ يحصك حاجات الؿحتاجقـ، ومـ الؿدارس 

والجامعات، ومِـَح الطؾبة، ومعاريع البحث العؾؿل، ومـ تعققد 

إحقاء السؽـقة الجامعقة، وتجفقز الؿؽتبات، وتعغقؾ الخريجقـ 

 وذوي الخبرات ...

ر وكحقها مـ معاريع الخق -ولؿصارف الزكاة ومعاريع إوقاف 

آثار إيجابقة مباشرة يف تخػقض الجرائؿ وآكحرافات  -اإلسالمقة 

آجتؿاطقة الـامجة طـ الػؼر وآحتقاج، كالسرقة والؼتؾ والدطارة، 

 فضال طؿا فقفا مـ صقن لؾؽرامة البعرية.

وقْؾ مثؾ هذا فقؿا ٓ يحصك مـ وجقه تطبقؼ العريعة وتحؼقؼ 

                                                
أطـل هـا الققػ آجتؿاطل خاصة، ولقس الققػ الؿخصص لؾؿساجد وغقرها مـ  - (2)

 العبادات.
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رفع الؼققد والؿقاكع، وبذِل مؼاصدها; فنهنا ٓ تحتاج إ  أكثر مـ 

 التقسقر والتعجقع.

وجـبا إ  جـب مع ما تؼدم، تليت الؿجآت السقاسقة والتعريعقة 

واإلدارية، التل تدخؾ مباشرة يف صالحقات الحؽقمات والبرلؿاكات، 

وتؼع تحت مسمولقاهتا وتتققػ طىل إمؽاكقاهتا. وهذه الجقاكب طادة هل 

 ضقل يف مقضقع تطبقؼ العريعة. محؾ آهتؿام والتساؤل والػ

وقد وقع فقفا مـ اإلفساد واإلبعاد طـ  -وٓ شؽ أن تؾؽ الجقاكب 

يجب أن تلخذ مؽاهنا مـ العـاية  -اإلسالم أكثر مؿا وقع يف غقرها 

والجفد، لؽل يبـك فقفا ما اهندم، وُيسدَّ مـفا ما اكخرم، حتك تستؼقؿ طىل 

مع العؾؿ أن تصحقح القضع يف وفؼ ما تؼتضقف شريعة العدل والرمحة. 

 -هذه الجقاكب بالذات، يؾؼك مـ الؿؼاومة العاتقة والؿعارضة العرسة 

 ما ٓ يؾؼاه أي جاكب آخر مـ اإلسالم وشريعتف. -يف الداخؾ ومـ الخارج 

ومع ذلؽ ٓ بد مـ الدفع دوما، وشقئا فعقئا، كحق تصحقح 

التعريعات والسقاسات، حتك ٓ يبؼك فقفا تعارض وٓ تضاد مع 

العريعة، بؾ حتك تصبح كابعة مـفا. وهذا يحتاج ٓ شؽ إ  تدافع 

حؽقؿ وتدرج مقزون. وهق ما ٓ يؿؽـ تحديد خطقاتف إٓ يف حقـف 
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فقف وما ٓ يؿؽـ، وما يؿؽـ طاجال، وسقاقف، بحَسب كؾ بؾد وما يؿؽـ 

وما ٓ يؿؽـ إٓ آجال. فؾقس ٕحد أن يجازف ويصقح يف لحظتف، ومـ 

فقق مـبره، مـ دون أن يتحرى ويسؿع ويػفؿ، مؿـ هؿ يف الجبفة ويف 

 الؿقدان.
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 الدميؼراطي واخلقارالـظام السقاسي في اإلسالم 
 

والحؽدؿ والدولدة واإلدارة ذكرُت يف مسللة سابؼة أن مجال السقاسة 

 -العامة، محؽقم يف اإلسالم بؿبدادئ طامدة وققاطدد كؾقدة، ولدقس فقدف 

أحؽدام قائؿدة وأكظؿدة دائؿدة. بؿعـدك أكدف لدقس طـددكا يف   -بخصقصف

 ،سقاسل معقـ ومػصؾ، ٓ باسؿف وٓ ذقاكؾف الدستقرية« كظام» اإلسالم

 وٓ بترتقباتف الؼاكقكقة واإلدارية.

وأكا أطرف أن هذا الؽالم قد يسدتػز بعدض الغقدقريـ إطدزاء، وقدد 

يختؾط طؾقفؿ مع أفؽار ودطاَوى سبؼت وما زالت; كتؾدؽ التدل ضدؿـفا 

العقُخ طظ طبد الرازق كتاَبف العفقر )اإلسالم وأصقل الحؽؿ(، بتجريده 

اإلسالَم مـ شؼف السقاسل، واطتباِره رسدالًة ديـقدة أخرويدة ٓ غقدر، وأن 

قاسة والحؽؿ شلن بعري خالص، تؿ إقحامف يف الدياكة اإلسدالمقة... الس

َـّ هذا غقُر ما كحـ بصدده مـ وجقد أو طدم وجدقد يف « كظدام حؽدؿ» لؽ

 اإلسالم.

كظدام سقاسدل يف » وقد يخقؾ لبعض الصالحقـ أن الؼقل بعدم وجقد 

فقف اكتؼاص لإلسالم وشريعتف الؽامؾدة، الصدالحة لؽدؾ زمدان « اإلسالم

 ن... ومؽا
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لؿدا  ،وأكا أققل: لق كان لإلسالم كظام سقاسل معقـ ومػصدؾ وثابدت

طظؿددة اإلسددالم وصددالحقتف  كددان صددالحا لؽددؾ زمددان ومؽددان. فؿددـ

، أكف أتك بلحؽام مػصؾة ثابتة يف الؿجآت الجقهرية الؿستؼرة الؿتجددة

يف حقـ اكتػك بجؿؾة مـ الؼقاطد والؿؼاصد والؿبدادئ  ،يف حقاة اإلكسان

 فقؿا صبقعتف التغقر والتـقع والؼابؾقة ٕكثر مـ وجف. ،العامة

لؿدا  -أي الؼدرآن وصدحقح السدـة  -فال وجقد يف اإلسدالم الؿـدزل 

 ،«كظام الخالفدة اإلسدالمقة» أو:« كظام الحؽؿ اإلسالمل» يسؿقف البعض

كػسفا إكؿا هل معـك إمجايل، أمجع الؿسؾؿقن طدىل شدرطقتف « الخالفة» بؾ

 وقبؾددف لػددظ ،«الخالفددة» كظامددا. وحتددك لػددظ وضددرورتف، ولؽـددف لددقس

إكؿا هق واحد مـ إلػاظ الؿعبر ذدا طدـ الدولدة اإلسدالمقة  ،«الخؾقػة»

الجامعة، وطـ رأسفا وقائدها. وهق لػظ مـ بقـ ألػاظ أخرى استعؿؾت 

أو يؿؽـ استعؿالفا، مثؾ اإلمامة واإلمام، واإلمدارة وإمقدر، والرئاسدة 

وأمقر الؿسدؾؿقـ. ومجقدع هدذه الؿصدطؾحات  والرئقس، وأمقر الؿممـقـ

وإلؼاب ٓ تحقؾ طىل كظدام شدرطل محددد مقصدقف، وٓ حتدك طدىل 

تختؾدػ  ،تجربة تاريخقدة مقحددة أو متعداذة، بدؾ هدل أكؿداط طديددة

 باختالف الدول وإقطار وإفراد.
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وحتك الخالفة الراشدة كػسفا، وهل الـؿقذج إمثؾ يف الباب،  كدان  

مدع أن فتدرة  ،إربعة اختالفات سقاسقة وتـظقؿقدة معروفدةبقـ طفقدها 

الخؾػدداء إربعددة كؾِّفددؿ هددل فتددرة قصددقرة جدددا، يقجددد مددـ حؽامـددا 

الؿعاصريـ مـ حؽؿقا بؿػردهؿ أكثر مـفا. فالـظام السقاسدل، والتددبقر 

السقاسل، والؼرار السقاسل، والعالقدات والؿمسسدات السقاسدقة، هدذه 

حؼبددة الخؾػدداء الراشددديـ، سددقى الؿبددادئ كؾفددا أمددقر مل يجؿعفددا يف 

والتقجفات العامة، مع العددل والـزاهدة وآسدتؼامة، التدل يعبدر طـفدا 

 -أو الخؿسدة  -ووصدػ الخؾػداء إربعدة  ،بقصػ الخالفدة الراشددة

 بالخؾػاء الراشديـ.

 أسس الـظام اإلسالمي
إذا كان اإلسالم مل يضع لـا كظاما مػصال لؾسقاسة والحؽدؿ، بدؾ تدرك 

ذلؽ لالجتفاد الظريف والتطدقر الزمـدل، فدنن فقدف معدامل طامدة وققاطدد 

أساسقة مؾزمة لؽؾ حاكؿ ولؽؾ دولة ولؽؾ كظام حؽؿ يتبـاه الؿسؾؿقن. 

 وأهؿ ذلؽ ما يظ: 
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 الشورى ابتداء واكتفاء     .1

ڳ  ڱ  ڱ   ﴿ مجاطدة الؿسدؾؿقـقال اهلل تعدا  طدـ صدػات 

. [49]العدددددقرى/ ﴾ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

أن كؾ أمر مدـ إمدقر الؿعدتركة  :﴾ں  ں  ڻ   ﴿فؿؼتضك ققلف 

ولدقس فقدف حؽدؿ  ،مؿا يفؿ مجداطتفؿ أو فئدة مدـ فئداهتؿ ،بقـ الؿسؾؿقـ

يدتؿ تددبقره والبدت فقدف بالتعداور  :ففدق شدقرى بقدـفؿ . أي ،مـصقص

والتؼرير الجؿاطل بقـفؿ، إما بعؽؾ مباشر مدـ طؿدقم أصدحاب إمدر، 

 وإما بالقكالة مـفؿ والـقابة طـفؿ.

وأول العقرى يف مقضقع الحؽدؿ والسقاسدة، هدق أن يؽدقن اختقدار 

أو تغققدره  ،ويؽقن طزلف إذا تعقـ طزلدف ،الـاس لحاكؿفؿ )شقرى بقـفؿ(

 )شقرى بقـفؿ(. ،قرهإذا تعقـ تغق

وإذا أرادوا تحديد صريؼة لفدؿ لتقلقدة حداكؿفؿ، أو احتداجقا لضدبط 

أو لتحديد  ،أو صالحقات غقره مـ الؿسمولقـ معف ،واجباتف وصالحقاتف

 ،بؿا يف ذلؽ صريؼة مؿارسة العدقرى أثـداء الحؽدؿ ،كقػقة إدارتف لؾحؽؿ

دوا تحديدد فذلؽ أيضا )شقرى بقـفؿ( أي )طـ تراض وتعاور(. ولق أرا

مدة حؽؿ الحاكؿ إطىل )الخؾقػة، اإلمام، الرئقس...(، أو حتك غقره مـ 

 فذلؽ أيضا )شقرى بقـفؿ(...   ،القٓة وإمراء والقزراء
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 الؿرجعقة العؾقا لؾشريعة .2

ٓ يؿؽـ تصقر حاكؿ أو كظام حؽؿ يـتسب إ  اإلسالم وإ  العرطقة 

وٓ يضع  ،العؾقا هل العريعة اإلسالمقة اإلسالمقة، ٓ يجعؾ مرجعقتف

أحؽامفا الثابتة مقضع التـػقذ. وأيات أمرة بالحؽؿ بؿا أكزل اهلل، 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ﴿كؼقلف تعا   ،والؿحذرة مـ خالفف، كثقرة معؾقمة

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ    ٻ  پ   ﴿ وققلف جؾ جاللف [:5]الؿائدة/ ﴾  ائەئ

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    

 [47]إحزاب/ ﴾   ٹ  ٹ     ٹ

وطدم تبـل ما  ،وأقؾ التزام طؿظ ذذا الؿبدأ هق إقرار مرجعقة العريعة

وأمددا الؼضددايا الخالفقددة أو الؼضددايا  يعددارض قطعقاهتددا ومسددؾؿاهتا.

 فدفل مجال لالجتفاد والترجقح. ،الؿستجدة

 

 إقامة العدل بقن الـاس .3

وٓ يتدلخر كظدام أو حداكؿ  ،وهذا مـ البدهقات التل ٓ يجحدها أحد

 طـ إطالن تؿسؽف ذا.
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 ،وأكزل كتبف وشرائعف ،وٕجؾ إقامة العدل أرسؾ اهلل رسؾف وأكبقاءه

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      ﴿كؿا قال تعا  

ب مـ . والعدل مطؾق[36]الحديد/ ﴾پ  پ  ڀ  ڀڀ

. ولؽـف مطؾقب بصػة خاصة مؿـ يتقلقن مجقع الـاس ويف مجقع العمون

ۇ  ۆ    ۆ  ۈ   ﴿: طىل الـاس ويحؽؿقهنؿ أو يؼضقن بقـفؿ . قال تعا 

 ﴾ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى

 [69]الـساء/

ـصقصة، ولؽـ وإقامة العدل تتحؼؼ أوٓ بتطبقؼ إحؽام العرطقة الؿ

هق أكثر بؽثقر جدا مؿا هق  ،ما يحتاج إ  العدل ولقس فقف حؽؿ مـصقص

مـصقص طؾقف . وقد كجدد بعدض الحؽدام يطبؼدقن مدا هدق مـصدقص، 

ولؽـفؿ يؿؾمون إرض جقرا وفسادا فقؿدا يعتبروكدف لدقس بؿـصدقص. 

يف كدؾ مدا يصددر ومدا ٓ  ،فؾذلؽ يظؾ العدل مبدأ وقاطدة طامدة مؾزمدة

 لقٓة.يصدر طـ ا

 

 تصرف اإلمام عؾى الرعقة مـوط بالؿصؾحة  .4

وهذه إحدى الؼقاطد الػؼفقة الجامعة لؿتطؾبات القٓيات والسقاسدة 

لقسقا أحرارا يف تصرففؿ  ،العرطقة . ومػادها أن أصحاب القٓيات مجقعا
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وتدبقرهؿ لعمون مـ تقلقا طؾقفؿ . بؾ تصرفاهتؿ معدروصة ومؼقددة بؿدا 

وإذا كان أمام أحدهؿ خقار بقـ مدا  ت وٓيتفؿ.فقف الؿصؾحة لؿـ هؿ تح

بدؾ يؾزمدف  ،فال يجقز لف إخذ بؿا هدق صدالح ،هق صالح وما هق أصؾح

 وإٓ كان تصرفف باصال .  ،إخذ بؿا هق أصؾح

يؼدقل اإلمدام شدفاب الدديـ  ،يف تلصقؾ هذه الؼاطدة وبقان مضؿقهنا

ٓ  ،فؿدا دوهندا إ  القصدقة ةالخالفد اطؾؿ أن كؾ مـ ويل وٓيدةَ » :الؼرايف

ٱ  ﴿لؼقلف تعدا   ،يحؾ لف أن يتصرف إٓ بجؾب مصؾحة أو درء مػسدة

مـ ويل مدـ »ولؼقلف طؾقف السالم  ﴾  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ

فقؽدقن  .«فالجـة طؾقف حدرام ،ومل يـصح ،أمقر أمتل شقئا ثؿ مل يجتفد لفؿ

والؿرجقح أبددا لدقس  ،إئؿة والقٓة معزولقـ طؿا لقس فقف بذل الجفد

بدؾ إخدذ  ،ولقس إخذ بف بذٓ لالجتفداد ،بإحسـ بؾ إحسـ ضده

 ،فؼد حجر اهلل تعا  طىل إوصقاء التصرف فقؿا هق لقس بلحسـ. بضده 

مع قؾدة الػائدت مدـ الؿصدؾحة يف وٓيدتفؿ لخسدتفا بالـسدبة إ  الدقٓة 

ومؼتضدك هدذه  . ؽ  أن يحجر طىل القٓة والؼضداة يف ذلدوْ فلَ  .والؼضاة

والؿصؾحة  ،طـ الؿػسدة الراجحة :الـصقص أن يؽقن الجؿقع معزولقـ

ٕن هذه إقسام  ،وٓ مصؾحة وما ٓ مػسدة فقف ،والؿساوية ،الؿرجقحة
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وتؽقن القٓية إكؿدا تتـداول جؾدب  ،إربعة لقست مـ باب ما هق أحسـ

 . الراجحةأو  ،ودرء الؿػسدة الخالصة ،أو الراجحة ،الؿصؾحة الخالصة

 :ولفذه الؼاطدة قال العافعل رضل اهلل طـف ،وأربعة ساقطة ،فلربعة معتبرة

وٓ يػعؾ الخؾقػة ذلؽ  ،ٓ يبقع القصل صاطا بصاع ٕكف ٓ فائدة يف ذلؽ

دفعدا  ،ويجب طؾقدف طدزل الحداكؿ إذا ارتداب فقدف .يف أمقال الؿسؾؿقـ 

 ،طـدد وجدقد الدراجح عزل الؿرجقَح دويَ  الؿسؾؿقـ . لؿػسدة الريبة طـ

«تحصقال لؿزيد الؿصؾحة لؾؿسؾؿقـ

(1)
 د  

 

  

                                                
 7:  6:/  5الػروق  - (2)
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 اإلسالمقون واخلقار الدميوقراطي
 

يذكر كثقر مـ طؾؿاء إصقل والؿؼاصد أن الؼضايا والؿبادئ الؽؾقدة 

هل مؿا تدركف طؼقل الـاس، ويعدتركقن يف  ،التل تليت ذا العرائع الؿـزلة

حتك قبؾ مجقئ العرائع ذا. وذلؽ كاتػاقفؿ  ،ففؿف وتؼبؾف وآتػاق طؾقف

وكاتػداقفؿ  ،وحسـ القفاء وقدبح الخقاكدة ،طىل حسـ العدل وقبح الظؾؿ

طىل حسـ آطتدال وقبح الغؾق، وحسـ الجدقد واإليثدار، وقدبح العدح 

 وآستئثار...

اختالفدا جقهريدا،  -وٓ قبدؾ القدقم  -ٓ كجد الققم  ،ومـ هذا الباب

ئ التدل تعدد هدل التعبقدر العؿدظ طؿدا يسدؿك بخصقص مجؿؾ الؿبداد

 بالديؿققراصقة والـظام الديؿققراصل; مثؾ:

  الععب مصدر السؾطة والعرطقة لحؽامف، بعؽؾ مباشر أو غقدر

 مباشر. 

  الحؼ يف اختقار الـاس لؿـ يحؽؿفؿ ومـ يـقب طـفؿ يف تددبقر

 شموهنؿ العامة. 

 .الحؼ يف مراقبة الحؽام والقكالء ومحاسبتفؿ 
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 اول السؾؿل طىل السؾطة بقاسطة آكتخابات. التد 

 لؾتعبقر الجؿاطل  ،حؼ تلسقس إحزاب وغقرها مـ الؿـظؿات

 والعؿؾ الجؿاطل.  

 .الحؼ يف حرية الصحافة وحرية التعبقر لعؿقم الـاس 

  الػصؾ بقـ السؾط وصالحقاتِفا، وخاصدة اسدتؼالَل السدؾطتقـ

هدل السدؾطة  التدل ،التعريعقة والؼضائقة طدـ السدؾطة إقدقى

 التـػقذية ...

هدل مبدادئ وُمُثدؾ مجقؾدة  ،فؽؾ هذه الحؼدقق والؼقاطدد الدسدتقرية

وٓ يتدردد أحدد يف قبقلفدا والؿطالبدة ذدا .  ،ٓ يـازع فقفا أحد ،متحضرة

ويحتداج  ،ويحتاج إ  العرائع لحسؿف ،ولؽـ ما يؼع آختالف يف إدراكف

إلدراك وجدف صدقابف  ،والخبدراء الؿتخصصدقـ ،إ  العؾؿاء الؿجتفديـ

ومدى مطابؼتف لؾحؽؿ الؽظ، هق التػاصدقؾ الجزيئدة والصدقر  ،وحؽؿتف

 التطبقؼقة.

تحظدك  -مـ حقث هل مبادئ وققاطد وكظدؿ  -فالديؿققراصقة الققم 

 ،ويف طؿدقم العدامل اإلسدالمل أيضدا ،بؼبقل وَتقافؼ واسعقـ يف العامل كؾف

مقة . فؽؾ الحركدات وبصػة خاصة لدى طامة العؾؿاء والحركات اإلسال
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هل إما معاركة يف الـظؿ والعؿؾقدات  ،اإلسالمقة ذات آهتؿام السقاسل

وإمددا سداطقة إ  ذلددؽ يف اكتظدار أن يػددتح لفدا البدداب أو  ،الديؿققراصقدة

الـافذة. وكؾفا د طىل تػاوت د تؿارس أشؽآ مـ الديؿققراصقة يف كظامفا 

 الداخظ. 

لؾديؿققراصقدة  -ذيـ كاكقا رافضدقـ أو ال -وحتك الؼالئُؾ الرافضقن 

مـ اإلسالمققـ، كجد  كثقدرا مدـ تحػظداهتؿ واطتراضداهتؿ، إكؿدا تتعؾدؼ 

كؿدا يدرى  -ٓ بالػؽرة والؿبدأ . ففؿ يرون  ،بالتطبقؼ والؿؿارسة الػعؾقة

أن الديؿققراصقة الؿعؿقل ذا يف العامل العربل واإلسالمل،  -الـاس مجقعا 

أثقر، لعرطـة آستبداد وإغراق الدبالد  يف  إكؿا هل شعار جديد وأسؾقب

 الػساد.

فالحؼقؼة هل أن اإلشؽآت التل تقلِّددها اإلسداءات التطبقؼقدة التدل 

هدل أكبدر بؽثقدر مدـ  ،تخقؿ طدىل الديؿققراصقدة والػؽدر الدديؿققراصل

آطتراضات والتحػظات الـظرية، التل قد تؽقن مدا زالدت طـدد بعدض 

بقدؾ أيت ذكدره. ولدذلؽ وجددكا يف الؿددة مـ ق ،اإلسالمققـ أو غقرهؿ

إخقرة معظؿ الجؿاطات السؾػقة بدأت تغقر مققػفا مـ الديؿققراصقدة، 

بؾ بدأت تـخرط فقفا، وذلؽ بػضؾ الثدقرات التدل سدؿحت بؿؿارسدة 

 العؿؾقة الديؿققراصقة بحرية وكزاهة. 
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زال وبرغؿ هذا التطقر يف الـظرة إ  الديؿققراصقة والتعامؾ معفا، فؿا 

هـاك رافضقن مـتؼدون لفا، )دطاة وطؾؿاء ومجاطات(. وفقؿا يظ مـاقعدة 

 مختصرة ٕهؿ اطتراضاهتؿ. 
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 قضقة الشورى والدميوقراطقة
 

وهق أن الؿسؾؿقـ  ،البعض يرفضقن فؽرة الديؿققراصقة لسبب بسقط

وهق العقرى. وما دامدت العدقرى مدـ اإلسدالم  ،طـدهؿ ما يغـل طـفا

أفضؾ وأكؿدؾ. ويف كظدرهؿ،  -بدون شؽ  -ففل  ،ومـ شريعة اإلسالم

فالذيـ يتركقن كظام العقرى ويلخذون بالـظدام الدديؿققراصل، يصددق 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ﴿فددقفؿ مددا جدداء يف الؼددرآن الؽددريؿ 

 .[72]البؼرة/ ﴾   ۇ  ۆ  ۆۈ

 ،هق أن العقرى يف اإلسالم أساس وركدـ وهندج ،والجقاب طىل هذا

 :ولقست كظاما وصريؼة. ففدل كؿدا قدال الؼاضدل ابدـ ططقدة إكدلسدل

«والعقرى مـ ققاطد العريعة وطزائؿ إحؽدام»
(1)

، ففدل مدـ الؼقاطدد 

متدروك  ،العامة وإحؽام إساسدقة . ولؽدـ شدلن كظامفدا أو تـظقؿفدا

 مع إحقال والتطقرات.لالجتفاد والتجربة والتقافؼ والتؽقػ 

أكـا كجد أمامـا الققم هذه الثروة مدـ  ،ومـ تؾؽ التجارب والتطقرات

 أو كلخذ مـفا.  ،التجارب والـظؿ الديؿققراصقة . فؾـا أن كلخذ ذا

                                                
 46/  3الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز  (2)
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وأوضدحت أن  ،ألؼقت محاضرة يف هذا الؿقضقع ،مـذ بضع سـقات

فقفا ... ويف  الؿضامقـ الديؿققراصقة مؼبقلة ومعتبرة إسالمقا وٓ إشؽال

لؼد اقتـعت أن وأطجبـل  :وقال يل ،الـفاية جاءين أحد اإلخقة السؾػققـ

هق: لؿاذا تصر طىل استعؿال  ،واحدشلء ولؽـ بؼل يف كػسل  ،ما قؾتف...

 :مصطؾح الديؿققراصقة ؟ ألقس اسؿ العقرى كافقا وأفضدؾ؟ فؼؾدت لدف

 ،مؼصدقدهأن هان إمر، فالؿفؿ هدق أن كعدرف الؿسدؿك ومضدؿقكف و

وأما آسؿ فؿسللة هقـة . وقؾت لف: إن الؼدرآن الؽدريؿ طبدر  ،وكتػؼ طؾقف

وهدل كؾؿدة رومقدة، كؿدا يف  ،«الؼسدط والؼسدطاس» طـ العدل بؽؾؿدة

صحقح البخاري
(1)

. 

 

  

                                                
لققم الؼقامدة( وأن  الؼسطباب ققل اهلل تعا  )وكضع الؿقازيـ »يف صحقح البخاري:  - (2)

 «الؼسطاس العدل بالرومقةأطؿال بـل آدم وققلفؿ يقزن، وقال مجاهد: 
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 الدميوقراطقة بني الوثـقة والعؾؿانقة
 

بؽقهنددا ولدددت يف  ،يعتددرض إسددالمققن آخددرون طددىل الديؿققراصقددة

أحضان ثؼافة وثـقدة يقكاكقدة، ثدؿ ترطرطدت وازدهدرت يف بقئدة طؾؿاكقدة 

أوروبقة، ففل قد مجعت بقـ وثـقة إقدمقـ وطؾؿاكقة الؿحدثقـ . ولذلؽ 

 ولقست مجرد كظام سقاسل. ،صقة ثؼافٌة وفؾسػة حقاةافالديؿققر

والحؼقؼددة أن هددذا آطتددراض يحؿددؾ جقابددف يف كػسددف. فددنذا كاكددت 

فؽقػ قبؾت أن تصبح طؾؿاكقة ؟ وهل طـدد الدبعض  ،ديؿققراصقة وثـقةال

مسقحقة؟ وإذا كاكت بطبقعتفا طؾؿاكقًة فؽقػ يصح وصػفا بالقثـقة؟ وإذا 

كاكت قد قبؾت التغقر مـ وثـقة قديؿة إ  طؾؿاكقدة حديثدة، فؾدَؿ ٓ تؽدقن 

 آخر والتؽقػ مع ثؼافة أخرى ؟شلء قابؾة لؾتغقر إ  

هدق مجدرد   ،ى، هل أن هذا اإلشؽال كؾف ومـ أصؾفوالحؼقؼة إخر

فضقل وتؽؾػ، وقد ُكِفقـا طـ التؽؾػ; ٕن الديؿققراصقة التدل كتحددث 

ففل لقست شدقئا يف  ،َمعقش ومعاهدشلء هل  ،طـفا الققم وكتعامؾ معفا

إكؿدا  ،أو يف بطقن كتب الػؾسػة . وما هق معقش ومعاهد ،أطؿاق التاريخ

يف  ،تدـْددُبُت وتدتالءم وتتعدايش ،هق ُكظؿ وأكؿاط وأسدالقب ديؿققراصقدة



013 
 

مجتؿعات وثؼافدات ودياكدات مختؾػدة متعدددة . ولفدل مل تػدرض طدىل  

وٓ رفضت لفؿ ديـا. فؾؿداذا الرجدقع وآحتؽدام إ  كسدبفا  ،الـاس ديـا

 وأصؾفا وفصؾفا؟ ألقس هذا مجرد فضقل لقس تحتف طؿؾ؟
 

 لؾشروعة أم لؾدميوقراطقة؟ الؽؾؿة العؾقا
يؼقل بعض إخقاكـا السؾػققـ: الديؿققراصقة تعطل السدقادة والؽؾؿدة 

فتجعؾ كؾؿة البعدر فدقق كؾؿدة اهلل. وتجعدؾ  ،العؾقا لؾععب ولؾـاخبقـ

وتحرم مدا  ،تعريعاهتؿ فقق شريعة اهلل . فالديؿققراصقة تدُحؾ ما حرم اهلل

بؾ هق  :ويزيد بعضفؿ ،مرفقض وتؾغل ما فرض اهلل . وهذا كؾف ،أحؾ اهلل

 كػر بقاح. فؾذلؽ ٓ يؿؽـ قبقل الديؿققراصقة بحال.

اإلسدالمققن يحتؽؿدقن إ   :ويف مؼابؾ همٓء يؼقل بعض العؾؿاكققـ

فال كؼاش فقف  ،ويعطقهنا الؽؾؿة العؾقا. وما حؽؿت فقف العريعة ،العريعة

بؾ هق كػدر ذدا.  ،وهذا كؼض لؾديؿققراصقة ،وٓ ديؿققراصقة فقف طـدهؿ

فال يـبغدل  ،ولفذا ٓ يؿؽـ لإلسالمققـ أن يؽقكقا ديؿققراصققـ حؼقؼققـ

 قبقلفؿ يف رحاب الديؿققراصقة بحال، ٕهنؿ خطر طىل الديؿققراصقة.

مقسدقر حؾفدا والجدقاب  ،«العقيصدة» والذي أراه أن هذه اإلشؽالقة

 طؾقفا: إسالمقا وديؿققراصقا.  
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لزق )أو الؽػر أو الردة( ٓ يتصقر إٓ يف حالة ففذا الؿ ،فلما إسالمقا -

صدريح يف عدلء افتراِض استػتاء شعبل طدام يف بؾدد إسدالمل، ويتعؾدؼ ب

فقسدػر آسدتػتاء طدـ رفدض الحؽدؿ  ،لقؼبؾف الـاس أو يرفضدقه ،الديـ

ٓ مـ حقث  ،العرطل وتبـل ما يخالػف . وهذا ما لـ يؼع يف يقم مـ إيام

 وٓ مـ حقث كتقجتف القمهقة الؿذكقرة. ،إجراء مثؾ هذا آستػتاء

أما حقـ يرفض الـاس حزبا إسالمقا، أو مرشدحقـ إسدالمققـ، لسدقء 

أدائفؿ، أو لضعػ أهؾقتفؿ، أو حدقـ ٓ يؼبؾدقن اجتفداداهتؿ الػؼفقدة، أو 

برامجفؿ آجتؿاطقة، أو مقاقػفؿ السقاسقة، ويؼبؾقن غقرها مدـ الددائرة 

رفضدا  -أبددا  -قـ، فدنن هدذا ٓ يؽدقن اإلسالمقة، أو مـ غقر اإلسالمق

، والجؿاطات وإحزاب ءمـف. فاإلسالم وشريعتف شلعلء لإلسالم أو ل

آخدر. فؾدذلؽ كؼدقل طدـ هدذه شدلء اإلسالمقة واجتفاداهتا وتصرفاهتا 

 الػرضقة: دطفا حتك تؼع. وأجزم أهنا لـ تؼع.

تداره وأما ديؿققراصقا، فنن مـ بدهقات الديؿققراصقة الؼبقل بؿا تخ -

حتدك لدق فرضدـاه  -الععقب وتتؿسؽ بف وتريده. والديؿققراصل الحؼ 

هق مـ يحترم اختقار شعبف ومجفقره . وٓ أحدد يجدادل يف  -لقس مسؾؿا 

بإحؽدام الثابتدة الصدريحة يف  ،ولقس أغؾبقتفؿ ،تؿسؽ مجقع الؿسؾؿقـ
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 ديـفؿ . ففذا خقار ديؿققراصل محسقم ومعؾقم وٓ غبار طؾقف . فعىل مجقع

الديؿققراصققـ احترامف والعؿؾ بؿؼتضاه يف البؾدان اإلسالمقة. فحتك لدق 

ففدذا يؿؽدـ أن ُيتصدقر إذا  ،ققؾ: حؽؿ الديؿققراصقة فقق حؽؿ الدديـ

تعؾؼ إمر بديـ تديـ بف إقؾقة، أما ما تدممـ بدف وتتؿسدؽ بدف إغؾبقدة 

فددنن آلتددزام بددف هددق طددقـ  ،أو العددعب كؾددف ،السدداحؼة مددـ العددعب

 ققراصقة. الديؿ

وٓ بد هـا مـ التـبقف والتذكقر بلن ما ألغل وُططدؾ وُمـدع مدـ أحؽدام 

بؼدرارات  -ويف مجقدع الحدآت  -العريعة يف العامل اإلسالمل، إكؿدا تدؿ

فردية أو حزبقة، استبدادية تسؾطقة، ومل يتؿ أبدا بقاسطة الديؿققراصقة. مع 

قدة مزيػدة، إكؿدا هدق العؾؿ أن ما طفدكاه يف طالؿـا العربدل مدـ ديؿققراص

أسؾقب مـ أسالقب التسؾط وآستبداد الحداثل العصدري، ولدقس مدـ 

 .ءالديؿققراصقة الحؼقؼقة يف شل
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 الدولة الدوـقة والدولة ادلدنقة
 

مـ السجآت الؿحتدمة يف سدقاق الربقدع العربدل، ويف سدقاق الؿدد 

ل اإلسالمل السقاسل، السجال الددائر يف طددد مدـ الددول العربقدة حدق

وهددؾ يجددب التـصددقص طؾقفددا يف الدسدداتقر  ،«الدولددة الؿدكقددة» مسددللة

 ة لؿا بعد الثقرة...قوالقثائؼ التلسقس

والسددجال يف مسددللة الدولددة الؿدكقددة، شددبقف بالسددجال يف مسددللة 

 الديؿققراصقة. فالؿسللتان متداخؾتان مـ طدة وجقه.

أبدادر ولؽل ٓ كطقؾ الخقض فقؿا ٓ يؾزمـا التطقيؾ فقف وٓ يجددي، 

 إ  الؼقل:

مقافؼدقن  ،«الدولة الؿدكقة» إن اإلسالمققـ الؿتحػظقـ طىل مصطؾح 

ومتػؼقن تؿاما طىل رفض ما يضاد الدولة الؿدكقة، وخاصة الدولة الديـقة 

الثقققراصقة، بؽؾ مػاهقؿفا وكؿاذجفا الؿعروفة يف الثؼافة الؿسدقحقة ويف 

ذدا اإلسدالمققن بؽدؾ  التاريخ الؿسقحل إوروبل. فالدولة التل يدممـ

الدولدة » بؿدـ فدقفؿ السدؾػققن الؿتحػظدقن طدىل مصدطؾح -مدارسفؿ 

ولقس فقفدا  أو سؾطة مطؾؼة، أو طصؿة لقس ٕحد فقفا قداسة -« الؿدكقة
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كؾ واحد و ،إلفلبتػقيض  أو يؿارسف بـَسب إلفل، أو مـ يليت إ  الحؽؿ

وكدؾ واحدد  ف اهلل.، كؿا قال اإلمام مالدؽ رمحدد  فقفا يمخذ مـ كالمف وُيرَ 

 فقفا يحاسب ويماخذ طىل أفعالف يف الدكقا كؿا يف أخرة.

ويمكد كثقر مـ العؾؿاء والؿػؽريـ الؿسؾؿقـ أن الدولدة يف اإلسدالم 

تقصػ بلهنا دولة إسالمقة، ولؽـ ٓ تقصػ بلهنا دولة ديـقة، وأهنا لدقس 

 فقفا شلء مـ محاذير الدولة الديـقة وصػاهتا. 

ػريؼ اإلمجايل ٓ يرفع تحػظات أخريـ وتخقفاهتؿ، فؿا ولؽـ هذا الت

 هق مقصـ الخالف وجقهره؟ 

 يخعددك الؿتحػظددقن مددـ اإلسددالمققـ أن يجددر تبـددل مصددطؾح 

إ  استتباطات يؼتضقفا الؿػفقم الغربل العؾؿاين لؾدولة « الدولة الؿدكقة»

قدة الؿدكقة، وتحديدا إمؽاكقة آطتراض طىل أي قرار أو قداكقن ذي مرجع

 إسالمقة، بحجة أكـا يف دولة مدكقة ٓ دولة ديـقة.

ويخعك الؿتؿسدؽقن بالدولدة الؿدكقدة، الرافضدقن لقصدػ الدولدة 

اإلسالمقة، أن يػسدح وصدػ الدولدة باإلسدالمقة الطريدَؼ لإلسدالمققـ 

 لػرض كؾ ما يريدون باسؿ اإلسالم وباسؿ العريعة.

ـ الطدرفقـ، أرى ومسامهة يف تؼريب العؼة وتضققؼ دائرة الخالف بدق



018 
 

 أن أوضح أمريـ، أولفؿا مقجف لإلسالمققـ، وأخر مقجف لؾعؾؿاكققـ.

: هق أن مسللة إلػاظ والؿصطؾحات ٓ يـبغل الؿبالغة يف األمر األول

شلهنا وٓ الجؿقد يف تػسقرها. بؾ َفْفُؿ الؿؼصقد وضبُط الؿعـك أو  مدـ 

 يؼدقل ابدـ الؼدقؿ الؿؿاحؽة يف إلػاظ وخقض الؿعارك ٕجؾفا. وكؿدا

ذدا إ   إلػاظ مل تؼصد لـػسفا وإكؿا هل مؼصدقدة لؾؿعداين والتقصدؾِ »

«معرفة مراد الؿتؽؾؿ
(1)

 . وحتك طدـ ألػداظ العدرع ومصدطؾحاتف يؼدقل:

يؼقل: ماذا  والعارف يؼقل: ماذا أراد؟ والؾػظل   ،وإلػاظ لقست تعبدية»

«؟قال
(2)

 

يف هدذا البداب، وذلدؽ  وكجد يف صؾح الحديبقة درسا واضدحا بؾقغدا

طىل بعدض مدا أمداله  -سفقؾ بـ طؿرو  -حقـؿا اطترض مـدوب قريش 

فجداء مـ طبارات يف وثقؼة الصؾح. فػدل صدحقح البخداري: ) ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 ملسو هيلع هللا ىلصفددطا الـبدل  .بقــدا وبقدـؽؿ كتابدا هات اكتدْب  :سفقؾ بـ طؿرو فؼال

أمدا  :قدال سدفقؾ ،«بسدؿ اهلل الدرمحـ الدرحقؿ» :ملسو هيلع هللا ىلصفؼال الـبل  ،الؽاتب

كؿدا كـدت  ،«باسدؿؽ الؾفدؿ» ولؽـ اكتب ،الرمحـ فقاهلل ما أدري ما هق

                                                
 ( 3:7/  2) -أطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ  - (2)

 (::3/  2) -أطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ  - (3)
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 ،«بسدؿ اهلل الدرمحـ الدرحقؿ» واهلل ٓ كؽتبفدا إٓ :فؼال الؿسؾؿقن .تؽتب

هدذا مدا قاضدك طؾقدف » :ثؿ قدال «.باسؿؽ الؾفؿ»اكتب : ملسو هيلع هللا ىلصفؼال الـبل 

مدا  واهلل لق كـا كعؾؿ أكدؽ رسدقل اهلل :فؼال سفقؾ ،«...محؿد رسقل اهلل

فؼدال  ،محؿد بدـ طبدد اهلل :ولؽـ اكتب ،صددكاك طـ البقت وٓ قاتؾـاك

محؿدد بدـ طبدد  :اكتدب ،واهلل إين لرسدقل اهلل وإن كدذبتؿقين :ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

«اهلل
(1)

 

 : ففق أن إصرار بعض السقاسققـ طدىل إثبدات وصدػاألمر الثاينوأما 

لـ يضقػ لفؿ شقئا، ولـ يؼدم ولـ يمخر، ما دامت التػاصقؾ  ،«الؿدكقة»

الدستقرية والؼاكقكقة هل التل تحددد هقاكدؾ الدولدة، وصدرَق تعدؽقؾفا، 

 وتحدد صالحقات كؾ سؾطة وكؾ مسمول فقفا.

هدق  ،«الدولدة الؿدكقدة» وإذا كان مؼصقد البعض يف تؿسؽفؿ بقصػ

الدولدة » ، فقصدػمـع إصدار ققاكقـ وقدرارات ذات مرجعقدة إسدالمقة

ٓ يؼتضل هذا الؿـع وٓ يلذن بف، خاصة إذا صددرت الؼدقاكقـ  ،«الؿدكقة

والؼددرارات بطريؼددة ديؿققراصقددة طددـ الجفددات ذات الصددالحقة. فؿـددُع 

إصدار ققاكقـ إسالمقة يحتداج إ  التـصدقص طؾقدف بصدريح العبدارة، أو 

                                                
 (2:6/  4) -صحقح البخاري  - (2)
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 «.لة مدكقةدو» بدل التعؾؼ بعبارة ،«ديـقة دولة ٓ» وصِػ الدولة بلهنا

ديـقة الدولة، أو اطتؿاد بطالن الؼقاكقـ ذات  والحؼقؼة أن مـ اطتؿاد ٓ

الصبغة اإلسالمقة، هق كسػ لػؽرة الديؿققراصقة مدـ أولفدا إ  آخرهدا. 

 ولذلؽ ففق شبف مستحقؾ يف أي بؾد مسؾؿ.

إكؿا هل معركة رمزية، وأما مـ « الدولة الؿدكقة» والخالصة أن معركة

العؿؾقدة فدال صائدؾ تحتفدا; ٕن هدذا العدعار الؿجؿدؾ الؿدبفؿ الـاحقة 

سقحتاج حتؿا إ  تػسقر وتػصقؾ، فتؽدقن العبدرة يف الـفايدة بالتػاصدقؾ 

 والـصقص الدستقرية والؼاكقكقة العؿؾقة.
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 اإلسالمقون والعالقة مع الغرب
 

يحؾددق لؽثقددر مددـ السقاسددققـ والعسددؽريقـ واإلطالمقددقـ والُؽتَّدداِب  

تصقيُر طالقة اإلسالمققـ مع الغرب  بلهنا طالقدة مسدتحقؾة، وبـداء طؾقدف 

يقحقن إ  العدعقب اإلسدالمقة والعدعقب الغربقدة معدا، بدلن وصدقل 

اإلسالمققـ إ  الحؽؿ سقعـل حروبا وصدراطات ٓ مػدر مـفدا وٓ هنايدة 

 قجد يف صػقف اإلسالمققـ أكػسفؿ مـ يعتؼدون هذا.  وقد ي لفا.

أن هـاك مقجة ثقرية شعبقة ديؿققراصقة تجتاح العامل العربدل، وقدد 

محؾت بعضا مـ إحزاب والحركات اإلسدالمقة إ  الحؽدؿ، ووضدعت 

بعضا آخدر مدـفؿ طدىل طتبتدف وسددؾَّؿف. ففدؾ ستعدتعؾ تؾدؽ الحدروب 

ون؟ وهدؾ ستحصدؾ قطقعدة بدقـ والصراطات التدل يخقفـدا ذدا الؽثقدر

الحؽقمات اإلسالمقة والغرب؟ أم سـعفد حربا باردة جديدة بقـ الغرب 

 والعامل العربل؟

لـعددد إ  أصددؾ الؿسددللة: مددا حؼقؼددة العالقددة بددقـ اإلسددالم والعددامل 

اإلسالمل مـ جفة، والعامل الغربل مـ جفدة ثاكقدة؟ ومدا هدل الخقدارات 

 العالقة؟ الحالقة والؿستؼبؾقة الؿؿؽـة لفذه



002 
 

مؿا ٓ شؽ فقف أن الغرب يعتبر اإلسالم والؿسدؾؿقـ مدـ التحدديات 

 الؽبرى أمامف.

وكذلؽ َيعتبر اإلسالمققن وطامة الؿسؾؿقـ أن الدول الغربقدة تعدؽؾ 

 مصدر طداء وطدوان ضد اإلسالم والؿسؾؿقـ.

هذا القاقع وهذا اإلشؽال لقس بجديد، وٓ هق مـ بـات الربقدع  

، بؾ هق حالة تاريخقة، مثؾؿا هق حالة معاصرة وراهـة 3122العربل لسـة

مؿتدة. ولؽـ الربقع العربدل الدذي محدؾ بعدض اإلسدالمققـ إ  مقاقدع 

 الحؽؿ، أطاد فتح هذا الؿقضقع وزاده مـ حساسقتف...

وإذا كاكت التركة التاريخقة بقـ الؿسؾؿقـ وإوروبققـ هل طـصر مـ 

فدنين ٓ أراهدا ذات شدلن كبقدر يف  العـاصر الؿمثرة يف الحالة الؿعاصدرة،

مجرى إحداث الققم. كؿا أن مؼامـا هذا ٓ يتسع لفدا، ولؽـدل أشدرت 

إلقفا فؼط لؽل تؽتؿؾ الصقرة. وسلركز طىل مالمح الصدقرة الؿعاصدرة 

لؾعالقة بقـ الؿسؾؿقـ والغرب، لـستعرف مـ خاللفا ما هق مـعقد ومدا 

 ص وإيجابقات.هق مؿؽـ. فالتحديات يؿؽـ أن تتحقل إ  فر

معؾقم أن معؽؾة الغرب مع الؿسؾؿقـ يف العصر الحديث، لقست مع 

يف وئام وطالقدات راضدقة  -أو هل معف  -دولفؿ وحؽقماهتؿ، ففق معفا 
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مرضقة، وبعض تؾؽ الحؽقمات يؿؽـ اطتبارها حؽقمات لؾغرب أكثدر 

 مؿا هل حؽقمات لععقذا.

ات اإلسدالمقة، إكؿدا هدل مدع الحركد امعؽؾة الغدرب وتخقفاتدف إذً  

الدطقية والسقاسقة، ومعؽؾتف تؽقن أحقاكا مع اإلسالم كػسف. ففق ٓ يريد 

وٓ يؼبؾ أن يرى اإلسالم يـتعر ويتقسع طبر الؼارات، وٓ يؼبدؾ أن يدراه 

يتغؾغؾ حتدك يف مجتؿعاتدف ويف طؼدر داره، ولدق كدان يف حددود الصدالة 

 والؾحقة، والحجاب والـؼاب، وبعض الؿساجد والؿآذن.

إٓ أن ُطؼدة الُعؼد  طـد الغرب هل أكدف ٓ يؼبدؾ وٓ يتحؿدؾ أن يدرى  

اإلسالم يحؽؿ ويعطل التعريعات، ويؾفؿ الؿقاقػ والسقاسات، داخؾقا 

تحدداول بعددض الحركددات « جريؿددة» وخارجقددا. ففددذه يف كظددر الغددرب

اإلسالمقة تـػقذها مع سدبؼ اإلصدرار والترصدد! فؾدذلؽ طؿدؾ الغدرب 

والحقؾقلدة دون وققطفدا. ولفدذا الغدرض تسدتؿقت صقيال طىل إبعادهدا 

الدول الغربقة مـذ قرن مـ الزمـ يف كعر الػؽرة العؾؿاكقة والثؼافة الؾبرالقة 

يف العامل اإلسالمل، واستـباهتا وفرضفا ومحايتفا بجؿقع القسائؾ، بؿا فقفا 

تحريؽ آكؼالبات، ودطؿ الحؽام الطغاة، ودطؿ إحدزاب والحركدات 

العؾؿاكقة الؿـاهضدة إلسدالمقة الدولدة، وغقدر ذلدؽ مدـ والعخصقات 

 القسائؾ وإسالقب الؿعروفة.
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ومؿا أجج الؿخاوف الغربقة تجاه الؿد اإلسالمل السقاسل يف العؼقد 

التؼدددُم الالفددت لؿددا يسددؿك يف آصددطالح الغربددل إخقددرة خاصددة: 

وذلؽ مـذ مطؾع الثؿاكقـقات مـ الؼدرن  ،«حركات اإلسالم السقاسل»بدد

الفجري(. فؿـفا التل وصؾت إ  الحؽؿ، كؿا  25الععريـ )مطؾع الؼرن 

وقع يف إيران ثؿ السدقدان وأفغاكسدتان، ومـفدا التدل كدادت أن تصدؾ أو 

وصؾت جزئقا، كحال الجزائر وتركقا أيام كجدؿ الدديـ أربؽدان، أو التدل 

صؾ إ  الحؽؿ، كحدال باكسدتان شؽؾت ققة سقاسقة زاحػة، يخعك أن ت

 ومصر وتقكس...

وضؿـ سقاق هذا التصدعقد ضدد اإلسدالم والؿسدؾؿقـ والحركدات 

ذدا. وكؾـدا كعدرف الؼصدة  ءأو جل« اإلرهاب» اإلسالمقة، جاءت قضقة

وِطعـا فصقلفا وتػاصقؾفا، وخاصة يف هناية الؼدرن الععدريـ الؿدقالدي، 

لععريـ. وقد تؿت اسدتػادة وخالل الععرية إو  مـ الؼرن الحادي وا

الغرب وخصقم الؿد اإلسالمل إ  أقصك الحدود مـ كظرية الحرب طىل 

اإلرهاب، فقضػت لخـدؼ كدؾ الحركدات اإلسدالمقة وتؼؾدقص كعداصفا 

وكػقذها، سقاء يف الغرب أو يف العامل اإلسالمل كػسف. ومل تـج أي حركدة 

التلثر والتضدرر إسالمقة، وٓ أي كعاط إسالمل أو ممسسة إسالمقة، مـ 

 مؿا سؿل الحرب طىل اإلرهاب.
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ففذا مدـ الجاكدب الغربدل، وهدق الطدرف الػاطدؾ وإقدقى يف هدذا 

 العصر.

ؾة ؽأما معؽؾة الؿسؾؿقـ واإلسالمققـ تجاه الغرب القدقم، ففدل معد

سقاسقة أوٓ وأساسا. فرغؿ أن اإلرث التاريخل يتلرجح أثره بقـ الظفقر 

ؼقؼقدة والؼقيدة لؾؿققدػ اإلسدالمل مدـ والؽؿقن، إٓ أن إسدباب الح

الغرب تظؾ سقاسقة وحديثة العفد. فالرفض اإلسالمل لؾغرب لقس كامجا 

طـ ديـف أو صؾقبقتف أو طؾؿاكقتف يف كػسدف، وإكؿدا هدق كداجؿ طدـ جرائؿدف 

وسقاساتف  آستعؿارية العدواكقدة الحديثدة، واسدتؿراره يف هندج سقاسدة 

هذا الؿجال حافؾ ومعروف، فدال  التسؾط والتحؽؿ. والسجؾ الغربل يف

 حاجة بل لذكره أو التذكقر بف، أو سرد أمثؾة مـف...

ولق كان التحػظ والتقتر اإلسالمل تجاه الغرب راجعا الققم ٕسباب 

ودوافع ديـقة، لقجدكا مثؾ ذلؽ وأشدد مـدف مقجفدا إ  الصدقـ والقابدان 

وأطؿؼ مؿا هق مع والفـد وكقريا... باطتبار أن الخالف الديـل معفا أشد 

 الغرب الؿسقحل والغرب العؾؿاين.
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 الثورات العربقة وما بعدها
 

وصددد « اإلسددالم السقاسددل» يبدددو أن الجفددقد الغربقددة لؿـددع كجدداح

اإلسالمققـ طـ مقاقع الحؽؿ قد تداطت لؾػعؾ، أو هل يف حدال تراجدع 

ومدا « الربقع العربل» ضريف طىل إقؾ. والعـقان العريض لفذا الػعؾ هق

تبعف وسقتبعف مـ اكتخابات حرة، بدات مدـ الؿمكدد أن اإلسدالمققـ هدؿ 

صالئع الػائزيـ فقفا. تحؼؼ هذا وسدقتحؼؼ يف تدقكس والؿغدرب ومصدر 

 والقؿـ ولقبقا... والبؼقة تليت إن شاء اهلل تعا . 

وقددد تجددىل الػعددؾ الغربددل أوَل مددا تجددىل وأكثددر مددا تجددىل يف طجددز 

الخصدقص، طدـ إكؼداذ الدرئقس التقكسدل إوربققـ، وفركسا طىل وجدف 

وإبؼائف يف الحؽؿ، وكذلؽ يف مـع اإلسالمققـ التقكسققـ ثؿ الؿغاربة مدـ 

الػقز يف آكتخابات والقصقل إ  الحؽقمة. وأما تصقيت الؿصدريقـ يف 

اكتخاباهتؿ، فؾؿ يؽـ فؼدط مميددا وكافئدا لإلسدالمققـ طدىل مدا تحؿؾدقه 

مـ السقاسدات والتقجفدات الؿدطقمدة وقدمقه، بؾ جاء تصقيتا اكتؼامقا 

 والؿتبـاة مـ الغرب ورمقزه يف مصر ويف الؿـطؼة.

م، سدـة الربقدع العربدل(، 3122حالقا، وطىل مدى السـة الؿـصدرمة )
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 -يظفر أنَّ الغرب آِخٌذ يف مراجعات تؼققؿقة وتغققدرات سقاسدقة، سدتعقد 

ـ، طدىل صقاغة مققػف وتعامؾف مدع اإلسدالم واإلسدالمقق -طىل كؾ حال 

كحق ُيػترض أن يؽقن أكثر واقعقة وتػفؿا وأكثر إيجابقة وتسامحا. وهدذا 

يحتؿ طىل اإلسالمققـ اغتـام هذه الػرصة مـ جفتفؿ، وردَّ التحقة بؿثؾفدا 

 أو بلحسـ مـفا.

وأول ذلددؽ وأساسددف: التعامددؾ الؿصددؾحل اإليجددابل مددع الغددرب. 

ـك طدىل العقاصدػ ٓ تب -وخاصة مـفا الخارجقة  -فالعالقات السقاسقة 

اإليجابقددة وٓ السددؾبقة، وٓ طددىل الحددب والغددض، وٓ طددىل العددداوة 

والصداقة، وٓ طىل القٓء والبراء، وإكؿا تبـك طدىل الؿصدالح الؿتبادلدة. 

والغرب بحاجة إ  الؿسدؾؿقـ، بؼددر مدا هدؿ بحاجدة إلقدف. فؿصدالحـا 

صدالح طـدهؿ، ومصالحفؿ طـدكا. ولقس هـاك ما يددطقكا إ  معاكسدة م

الععقب والدول الغربقة أو اكتؼاصفا. ولفذا فؿـ الؿعروع ومدـ الدالزم 

اإلقدام طىل ما يتطؾبف الؿققػ مـ تطؿقـات ومبدادرات يف هدذا آتجداه، 

 سقاء بإققال أو بإفعال. 

 ففذا طىل إمد الؼريب العاجؾ.

 -وأما طىل الؿدى الطقيؾ، فالتقارات اإلسدالمقة والغدرب مددطقون 
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إ  فتح مرحؾة جديدة مـ الحقار الجدي الؿثؿر. ولقست أطـل  -ا مـطؼق

الحقار الديـل، أو الحقار اإلسالمل الؿسقحل فؼط، بؾ أطـدل بالدرجدة 

 إو  الحقار السقاسل والثؼايف، ففق أهؿ وأفقد وَأو .

طىل الجفتقـ اإلسالمقة والغربقة، هـاك أن طددة دوائدر ومسدتقيات 

ك وتسفؿ يف سد الحاجة الؽبقرة والؿؾحدة لفدذا وأصراف يؿؽـ أن تتحر

 الحقار والتػاهؿ، أذكر مـفا:

 

 الدوائر الديـقة ذات الػاعؾقة والؿصداققة والتلثقر يف الجاكبقن. .1

ويف مؼدمتفا الحركات والؿـظؿات اإلسالمقة الدطقية، والؿـظؿدات 

الؿسقحقة التبعقرية. فؿثال حركة اإلخقان الؿسؾؿقـ، وهدل ذات تداريخ 

قيؾ وامتداد طريض طبر العامل، مل أسؿع يقمدا أهندا بدادرت ودخؾدت يف ص

حقار مبرمج ومـتظؿ مع أصراف ديـقدة أو سقاسدقة غربقدة، حدقل طالقدة 

، اإلسالم واإلسالمققـ بالغربققـ والؿسقحققـ، أو حقل الؼضدقة الػؾسدطقـقة

أو حقل مستؼبؾ الديـ ورسالتف يف طامل الققم وطامل الغد، أو حدقل وضدع 

إقؾقات الؿسقحقة يف العامل اإلسالمل، ووضدع إقؾقدات اإلسدالمقة يف 

 العامل الغربل، أو حقل قضقة اإلرهاب والتطرف هـا وهـاك...
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وما يؼدال طدـ مجاطدة اإلخدقان الؿسدؾؿقـ يؼدال طدـ مثقالهتدا مدـ  

 الحركات والػعالقات اإلسالمقة، وكظائرها يف الجفة الؿسقحقة...

 

 الؿـظامت الحؼوققة. .2

الؿـظؿات الحؼقققة، الدولقة مـفا والؿحؾقة، طىل العؿقم لفدا مؽاكدة  

محترمة، ولفدا مصدداققة وفاطؾقدة وتدلثقر يف مجتؿعاهتدا وطدىل الصدعقد 

الدويل. وهل لذلؽ ممهؾة إلجراء حقارات وتدَبدـِّل مقاقدػ وتقجفدات 

 تمثر إيجابقا يف واقع العالقة بقـ الؿسؾؿقـ والغرب. فال يـبغل أن يؼتصر

دورها طىل رصد آكتفاكات الحؼقققة وإداكتفا، يـبغل أٓ تؼػ طـدد دور 

إضافًة إ  ما سبؼ  -الَحَؽؿ أو العاهد أو الؿالحظ. بؾ يؿؽـفا ويـبغل لفا

أن تؽددقن شددريؽا فعؾقددا يف صددـع واقددع أفضددؾ، ويف صددـع أرضددقتف  -

وشروصف. ويـبغل أن تتجاوز الؿجال الحؼققل لحأفدراد والؿجؿقطدات، 

مػفقم أوسع وأرفع لحؼقق اإلكسان; مػفقم يركز طىل حؼقق الؽدائـ إ  

 –البعري والجـس البعري، وطىل حؼقق إمؿ والععقب. إن الحديث 

طدـ آكتفاكدات الحؼقققدة لجـدقد آحدتالل هـدا وهـداك، مدع  –مثال 

السؽقت طـ آحتالل كػسف، ومع السؽقت طـ اختطاف شعب ووصدـ 
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ؽ طىل الدذققن...إن آكتفاكدات الحؼقققدة بلكؿؾف، يعد ضربا مـ الضح

الػردية، التل يرتؽبفا الجـقد والؿجـدون، كالؼتؾ والتعذيب وآطتؼدال 

التعسػل، ما هل إٓ قطرات مـ بحر الظؾؿات! فؽقػ يستساغ آهتؿدام 

 بالؼطرات، مع التغاضل طـ البحار والؿحقطات؟!

داء دور مدمثر، ويف مجقع إحقال، فنن الؿـظؿات الحؼقققة ممهؾدة ٕ

لصالح طالقدات أفضدؾ وأطددل بدقـ العدعقب طامدة، وبدقـ العدالؿقـ 

اإلسددالمل والغربددل خاصددة. وذلددؽ طددـ صريددؼ الحددقارات الجددادة 

والؿـتظؿة، مع السعل إ  تـػقذ الؼرارات والؿقاثقدؼ الؿتػدؼ طؾقفدا بدقـ 

 الطرفقـ أو إصراف...

 

 اإلعالمقون .3

إذا كاكت الصحافة هل السؾطة الرابعة، وهدل صداحبة الجاللدة، فدنن 

الصحػققـ واإلطالمققـ هؿ بالتلكقد رجال سدؾطة، وهدق جـدقد وضدباط 

صاحبة الجاللة هذه... وإذا كاكت هذه إوصاف تصدق طىل الصحػققـ 

واإلطالمقددقـ مـددذ طعددرات السددـقـ، فنهنددا القددقم قددد زادت بلضددعاف 

الرتبة الرابعة كافقة لؾسؾطة الصحػقة واإلطالمقدة،  مضاطػة. وربؿا مل تعد
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يف طفد الػضائقات واإلكتركت والؽامقرات الخػقة والصدحػ الؿتعدددة 

 الطبعات يف الققم القاحد...

الؿفؿ أن الحقار بقـ اإلطالمققـ الؿسدؾؿقـ والغدربققـ، بؿمسسداهتؿ 

ومـظؿاهتؿ، وبخبراهتؿ ودقة متابعاهتؿ، وبؼقة تدلثقرهؿ يف الدرأي العدام، 

أن يعدؽؾ جدزءا صؾقعقدا مدـ الحدقار بدقـ العدرق  –أو يجدب  -يؿؽـ 

والغرب، وجزءا مـ صـاطة العالقة الؿـعقدة بدقـ العدالؿقـ اإلسدالمل 

والتعاون  القة آطتراف الؿتبادل، وطالقة آحترام والتػاهؿوالغربل، ط

وطالقة الؼرب والؿعرفدة طدـ كثدب. فؿدـ الؿػقدد ومدـ الضدروري أن 

يتجاوز الصحػققن وضقػة تغطقة إحدداث وتحؾقؾفدا، إ  وضقػدة صدـع 

 ،«سدؾطة» إحداث وتقجقففا، ففدذا هدق معـدك وصدػ مفـدتفؿ بلهندا

 «.صاحبة جاللة» وبؽقهنا

 

 حزاب الئقاسقةاأل .4

لعؾ إيراد إحزاب السقاسقة يف هذا السقاق، يؽقن مـ البدهقات ومـ 

كافؾة الؼقل. فؿـ صؿقؿ وضقػتفا ومسدمولقتفا أن تـخدرط يف الحدقارات 

والتعفدات والجفقد، التل تخدم العالقات الدولقة العادلة والبـاءة. طـاك 
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العربقدة واإلسدالمقة. الققم أحزاب إسالمقة معترف ذا، يف معظؿ البؾدان 

وقد أصبح مـ القاضح حرص الغرب ممخرا طىل التقاصؾ مع إحزاب 

اإلسالمقة، لؽـ الؿفؿ هق أٓ تؼتصر هدذه إحدزاب طدىل اسدتؼبال مدـ 

يطرق باذا مـ السػراء والدبؾقماسققـ والؿبعقثقـ، بؾ تؽقن هل مبداِدرة 

تحديد مقضدقطاتف أيضا، سقاء يف تحديد ِوْجفة التقاصؾ والحقار، أو يف 

 وأهدافف. 

 

 الجامعة والجامعقون .5

كثقرا ما كسؿع الؽالم طـ فدؽ العزلدة طدـ الجامعدة وإخراجفدا مدـ 

أبراجفا ومحاريبفا، وجعؾِفا مـدمجة يف محقطفا، متػاطؾة مدع متطؾبدات 

شعقذا ومجتؿعاهتا. وهذا كؾف جقد وٓ غبار طؾقف. ومحقط الجامعة الققم 

وبدرجدة أكثدر أمهقدة وأولقيدة، يدليت الؿحدقط هق الؽرة إرضقة كؾفدا، 

الؿحاذي وإكثر تداخال. فؿدـ هدذا البداب يؽدقن مدـ الطبقعدل ومدـ 

الضروري، أن تـخرط الجامعات والجامعققن يف قضقة الحدقار الـظدري 

 والعؿظ بقـ الؿسؾؿقـ وكظرائفؿ الغربققـ، مـ أساتذة وصالب وباحثقـ.

رب إ  الؿعالجدة الؿـفجقدة والجامعققن هدؿ إكثدر اكػتاحدا وإقد
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والعؼالكقة لحأمقر. ولذلؽ ففؿ أكثدر أهؾقدة لؾتؼدقيؿ الػؽدري والعؾؿدل 

 اإليجابل، لؾعالقات اإلسالمقة الغربقة.

 وهذه هل اإلضافة الـقطقة لؾدور الجامعل يف هذا الؿجال.

ومددـ اإلضددافات الـقطقددة التددل يؿؽددـ أن يضددطؾع ذددا الجددامعققن 

وأقسام قارة لؾبحث والتؽقيـ والتددريب يف وممسساهتؿ: تلسقس مراكز 

كؼدص كبقدر طـدد الؿسدؾؿقـ يف الدراسدات مقضقطـا ومجالـدا. ففـداك  

وإبحاث والؿمسسات الؿتخصصة يف شمون العامل الغربل ويف العالقدة 

 معف، بقـؿا هؿ يعرفقن طـا العاذة والػاذة. 

 ومجقددع التخصصددات الجامعقددة: العددرطقة واإلكسدداكقة وآجتؿاطقددة

والؼاكقكقة والسقاسدقة وآقتصدادية وإدبقدة، لفدا أكثدر مدـ صدؾة ذدذا 

 الؿقضقع، ويؿؽـفا أن تسفؿ فقف.
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