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   ـداء ـــــــــإهــــــ

�ل من �سعى إلخالص العبود�ة لخال� السموات واألرض  إلى  ،  

  ،هذه العبود�ة تقوم على رفض الشر�اء " س!حانه

  ،و تقضي !االتجاه حصرًا إلى وحي هللا الذ3 ال �أت�ه ال!اطل من بین ید�ه وال من خلفه

  .ال!شر مهما اتخذوا من أقنعٍة سطح�ٍة ال تخفى على طالب الح�والتبرؤ من أصنام 

ِ ُحۡكمٗ أَفَُحۡكَم ( ِهِليَِّة َيۡبغُوَنۚ َوَمۡن أَۡحَسُن ِمَن ٱ�َّ   .50المائدة  ).يُوِقنُونَ  ا لِّقَۡومٖ ٱۡلَجٰ
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ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ ٱلرَّ  بِۡسِم ٱ�َّ

 أهمة ال6حث وأس6اب اختاره  - أ

األمة اإلسالم�ة صدارة الر�ب العالمي حیث �انت حواضر العالم اإلسالمي  ؤو رون على تب!عد ق

ا في بناء الحضارة اإلسالم�ة جعلها محل تطلع مراكز العلم والف�ر والثقافة ، وHلغ المسلمون شأوً 

الشعوب واألمم، دار الزمان و دبت عوامل الضعف في جسم األمة على المستو�ات الف�رMة 

تالها الضعف العس�ر3 والعجز عن مواجهة التحد�ات الصاعدة من أورو!ا، ما أدO ،س�ة والس�ا

أذار  3هـ/1342رجب  28في  خالفة على ید  مصطفى �مال (الیهود3 األصل)إلى هدم دولة ال

  م.1924

 غیرم)، 1258هـ/565هذه الكارثة لم ��ن لها سا!قة إال اجت�اح المغول ل!غداد عاصمة الخالفة (

ل الحلفاء المنتصرة(فرنسا وHرMطان�ا) �انت عازمة على الحیلولة دون أن تقوم لألمة ن دو إ

 استهدفت اجتثاثاإلسالم�ة قائمة مرة أخرO، ف�ان أن لجأت الى تطبی� س�اسة استعمارMة 

االسالم من الح�اة على مستوO المجتمع ، إن لم ��ن على مستوO األفراد. فشرعت في الغاء 

وتعطیل أح�امها الشرع�ة وتطبی� القوانین الغر�Hة المستوردة !أید ح�ام صنعهم النظم االسالم�ة 

الغرب على عین !صیرة، وأعانهم !حشد من عمالء الف�ر والثقافة للغرب من أبناء المسلمین، ومن 

النصارO، الذین ارتضوا ألنفسهم تم�ین الغرب من تحقی� مآرHه إما لغا�ات شخص�ة رخ�صة 

من الدن�ا الفان�ة من سلطة ومال وم�اسب، أو !سبب قناعة ف�رMة بتفوق  )1(للحصول على لعاع

  الحضارة الغر�Hة على الحضارة اإلسالم�ة.

على سخونة هذه السجاالت والنقاشات الف�رMة التي غطت المنابر االعالم�ة والثقاف�ة  ول�س أدلّ 

الد داالت التي لم تهدأ !عد في !، من الجتاسع عشر إلى آلنالقرن الأواخر  منذوالف�رMة والس�اس�ة 

حول طب�عة الدساتیر الجدیدة المراد ونس، لیب�ا، مصر، ال�من، وسورMا)تما عرف !الر�Hع العرHي(

النظام  إسقاbأو أرادت ات الشعب�ة والثورات التي أسقطت، احاللها م�ان دساتیر ما قبل االنتفاض

ء آخر. وفي على إعادة بناء المجتمع شيسقاb النظام شيء والعمل إ الساب�. فتبین للناس أنّ 

                                      
أO قلیلة ال!قاء  : ُلعاعة َومتاعها الدن�ا ساعة ،، ال!ق�ُة ال�سیرُة من �ل شيء  :اللَُّعاَعةُ  جمع والمفرد: :عاعاللُّ ) 1(

راب : اللَُّعاَعةُ ، �النْبت األخضر  المعجم الوس>.. الدن�ا : اللَُّعاَعةُ ، الُجرعة من الشَّ
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االت المسألة األساس�ة التي تتعل� !طب�عة السلطة الس�اس�ة وص�غة نظام الدولة قلب هذه السج
!ع في ذلك المنهج الغرHي القائم على فصل الدین عن الح�اة ووضع اإلنسان تّ المراد بناؤها: هل یُ 

!ع النهج اإلسالمي الذ3 یجعل الس�ادة للشرع ال تّ في محل الشارع في سن األح�ام والقوانین، أم یُ 
م، وفي تونس 1952لى دستور إلى المطال!ة !العودة إبل وصل األمر في مصر مثال لسواه.

  م.1956طالبت جهات عدة ،في ص�اغة الدستور الجدید، !المحافظة على م�تس!ات دستور 

ن اله�منة الغر�Hة والعودة للع�ش في هذا الواقع والتحد�ات التي تواجه األمة في سعیها للف�اك م
ظل شرMعة رHها ، دون شعور !عقدة الدون�ة تجاه الحضارة الغر�Hة، هو الذ3 دفعني الخت�ار هذا 

  لح�اة اإلسالم�ة.لالموضوع ألهمیته القصوO في استئناف األمة اإلسالم�ة 

 مش�لة ال6حث و حدوده   - أ

لف�رMة واإلش�ال�ات التي تش�ل إطار ال!حث تحدید المفاه�م اتكمن مش�لة ال!حث األساس�ة في 
  ومفاصله األساس�ة في آن.

، وهذا �فرض على ال!احث والعقد�ة فمفهوم الدولة المعاصرة له جذوره التارMخ�ة والف�رMة .1
الدولة المعاصرة تبلورت في ص�غتها الحال�ة على  العودة إلى هذه الجذور. وحین نعلم أنّ 

�اس�ة، بل ودین�ة، في المجتمع األوروHي، فهذا �فرض إثر تفاعالت وتطورات ف�رMة وس
فالنظام الس�اسي الغرHي �ع�س العقیدة السائدة في المجتمع  الوقوف على هذه التطورات.

ا استغرق قرونً  مرMرٍ  القائمة على فصل الدین عن الح�اة، والتي تبلورت إثر نزاعٍ الغرHي و 
 من الزمن.

ن له مال!سات و ظروف موضوع�ة ال تتشا!ه مع مسیرة الف�ر الغرHي �ا نا نجد أنّ ثم إنّ   .2
األمة اإلسالم�ة التي تستمد نظام ح�اتها من الوحي. فمن أهم المسائل واإلش�االت في 

لب الموضوع تحدید معاني ومضامین المصطلحات التي ��ثر تداولها في النقاش، مع ُص 
المنظومة الف�رMة القبول ! ه إلىعند القار3ء ُ!غ�ة جرّ  حداث ل!سٍ إل مقصودةٍ  محاوالتٍ 

تمییز  ال بد من الوقوف على معاني هذه المصطلحات وف�ان للدولة الوضع�ة المستوردة.
                                          معانیها، قبل الح�م !قبولها أو ردها.
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د فرض هضمها راوMُ  ،هي مستوردة من الحضارة الغر�Hة المعاصرة منظومة الدولة الواقع أنّ . 3  
سالم، �ما یزعم !عضهم، إلى، سواء لعدم تناقضها مع افي المجتمع المسلم تحت ذرائع شتّ 

من التعرض لحمالت  ف�ان ال بدّ  لها، �ما یزعم ال!عض اآلخر. اإلسالم من مرادفٍ  أو لخلوّ 
الغزو الف�ر3 التي قام بها المستشرقون و تالمیذهم الذین منحوهم شهادات الد�توراة في 

أخطر ما نؤتى من قبله  العلوم االسالم�ة، ذلك أنّ الشرMعة االسالم�ة وغیرها من مجاالت 
 Mج للسموم الوافدة تحت تبرMراتٍ هو هؤالء من أبناء جلدتنا الذین ال یتورعون عن الترو 

 ام.ف�ان  ال بد من الكشف عن دورهم الهدّ  !حسن ن�ٍة أو خالف ذلك،ى،شتّ 

ا الق�ام بتب�ان �مً ور ضمن دائرة الف�ر اإلسالمي فهذا �عني حُ و�ون اإلطار العام لل!حث ید .4
سالم�ة المقابلة للنظرة الوضع�ة، وهذا �عني العودة إلى النصوص التشرMع�ة في النظرة اإل

دیثًا، وغرHلة من صدر اإلسالم ،�ما �عني متا!عة مواقف المف�رMن والعلماء المسلمین قد�ًما وح
لتب�ان الح� الذ3 جاء !ه الوحي على  المستشرقین ممن �افحMج لمقوالت قام منهم !الترو 

 عبدهللا ورسوله صلى هللا عل�ه وسلم.

  أسئلة ال6حث وفرضاته - ج

 مصیرMةٍ  في قض�ةٍ  بل هو !حثٌ  ،أكاد�مي نظر3  !حثٍ مجرد هذا الموضوع برمته ل�س  - 1
 األمة مرتهنةً علیها وجود اإلسالم في الح�اة من عدمه، وMترتب عل�ه !قاء  یترتبُ  حیو�ةٍ 

من التعرض !التفصیل للس�اق الزمني  الغر�Hة أو االنف�اك منها، ف�ان ال بدّ  للحضارةِ 
 ّ�من خاللها من فرض نموذجه الحضار3 على  ن الغربُ والظروف الموضوع�ة التي تم

األمة اإلسالم�ة التي هزمت في الحرب العالم�ة األولى، و ترتب على هذه الهزMمة هدم 
ه والواقع أنّ  مع ما �انت تعان�ه من ضعف وهزال في عهدها األخیر. الم�ة،الدولة اإلس

�ستهدف فصل خیوb الغزو الغرHي ضد األمة  حث فقد أص!ح أش!ه بتحقی�مع مضي ال!
ى من الحروب العس�رMة إلى الغزو الف�ر3 اإلسالم�ة؛ هذا الغزو الذ3 اتخذ أش�اًال شتّ 

 ن یرّوج للسموم الغر�Hة.ن أبناء المسلمین مَ ام وتجنید مِ الهدّ 

مسألة الس�ادة في أساس !حث  من المفاه�م األساس�ة في نظام الدولة المعاصرة، تقع - 2
النظام الس�اسي ، فهي التي تحدد من هو صاحب القول الفصل ف�ما �قع من تنازع 
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في �ل من  �افٍ  لٍ یولذا یجب !حث موضوع الس�ادة بتفصونقاش في شتى األمور، 

 و في الف�ر اإلسالمي. الدولة الوضع�ة

من المفاه�م المتفرعة عن !حث الدولة والنظام الس�اسي تب�ان األساس الف�ر3 الذ3 �حدد  - 3

وMنظم العالقة الس�اس�ة بین الدولة �سلطة تقوم على رعا�ة شؤون الناس و  ،حقوق األفراد

لطب�عي والقانون ، وهذا �ستوجب التعرض لنظرMة الح� اورعا�اها حما�ة حقوقهم

 �ستوجب !حث موضوع الحرMات في الف�ر الوضعي وفي الف�ر اإلسالمي.الطب�عي،�ما 

س النظام الس�اسي الغرHي الحدیث على مفهوم "الدولة الوطن�ة" صاح!ة الس�ادة، تأسّ  - 4

والتي فرضت مبدأ الوالء المطل� للدولة الوطن�ة قبل أ3 اعت!ار آخر، ف�ان ال بد من 

 تب�ان نظرة الف�ر اإلسالمي لها.!حث إش�ال�ة الدولة الوطن�ة و 

األساس المبدئي الذ3 انطلقت منه الدولة الوضع�ة( القائم نظرا لالرت!اb الم!اشر بین   - 5

ا التعرض للعلمان�ة اة) ف�ان لزامً ل الدین عن الح�على النظرة العلمان�ة القاض�ة !فص

 لشرح واقعها وتب�ان نظرة اإلسالم لها.

رت وال تزال لغًطا �بیًرا في ساحة الف�ر الس�اسي مسألة من المسائل الجدل�ة التي أثا - 6

الد�مقراط�ة، وقد تعددت اآلراء فیها من محّرم لها !الكل�ة إلى من یرO أنها شبیهة 

!الشورO في اإلسالم أو أنها من الوسائل االدارMة  العالم�ة الم!احة، ف�ان  ال بد من 

 وء الف�ر اإلسالمي.دراستها دراسة تفصیل�ة للوقوف على واقعها في ض

  المنهج المت6ع في ال6حث -د

  من طب�عة ال!حث وموضوعه فإنه س�عتمد على منهجین أساسیین: انطالقا

المنهج األول هو المنهج التارMخي الذ3 �عالج الس�اق التارMخي للف�ر الوضعي وصوال  .1

فجر الى ص�اغة الدولة المعاصرة، و العودة إلى ظروف نشأة الدولة اإلسالم�ة في 

 اإلسالم.
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المنهج الثاني هو المنهج التحلیلي حین ال!حث في األسس الف�رMة التي قامت علیها  .2
�ال�ات المعاصرة، و في األسس الشرع�ة لنظرة اإلسالم للمفاه�م واإلش العلمان�ة الدولة

 .المستوردة من الف�ر الغرHي

  ال6حث الصعو6ات التي اعترضت - هـ

إلى الغوص في تفاصیل تارMخ�ة وف�رMة المعاصرة  العلمان�ة ال!حث في واقع الدولة �أخذنا .1
عبر قرون، ف�ان من أهم وتطورات عصفت !المجتمعات الغر�Hة  ،وس�اقات س�اس�ة

�ون من جهة ممثال للموضوع المراد استقصاؤه الصعو!ات� y!ولكن ، تحدید إطار منض
 دون التفرع في تفاصیل ال �سمح بها الحیز المحدد للرسالة.

ذلك �ان ال مناص من الخوض في أسس العقیدة العلمان�ة في الف�ر الغرHي، والتي  ومع .2
المعاصرة، وتب�ان ح�م االسالم فیها على المستوO  علمان�ةافرزت منظومة الدولة ال

 العقائد3، �ما الح�م على نظام الح�م الد�مقراطي الذ3 �سود العالم الیوم.

س�اق التارMخي للغزو الغرHي ضد دولة الخالفة، و�ان ال بد من التوقف !التفصیل عند ال .3
وما استعمله االستعمار الغرHي من أسلحة ف�رMة ، إلى جانب الحروب العس�رMة المتتال�ة. 
ومن أهم أدوات الغزو الف�ر3 حفنة من أبناء المسلمین، !من فیهم من مشایخ وعلماء �ان 

ون أبواقا لالستعمار الغرHي �فترض بهم الذود عن الحضارة اإلسالم�ة فإذا بهم �ص!ح
!عض الس�اسیین والمف�رMن من النصارO وغیرهم، ف�ان ال وف�ره الفاسد، �ما من أدواته 

 بد من �شف هذا �له  ولو !ش�ل موجز دون إخالل في الموضوع.

من المصادر التي �تبت !التفصیل عن جوانب  اً �ضا أن هناك �ثیر أومن الصعو!ات   .4
، ولكن قلة منها من تصدO دولة االسالم�ة والس�اسة الشرع�ة!ال الف�ر االسالمي المتعل�

ف�ان هناك فجوة  معرف�ة بین النظرMة  المعاصرة. علمان�ةلدراسة فاحصة لواقع الدولة ال
  الوضع�ة، �ان ال بد من العمل لردمها. لعلمان�ةاإلسالم�ة والدولة ا

                                 الدراسات السا6قة - و

تشتمل الم�ت!ة اإلسالم�ة على العدید من الدراسات التي تعرضت !التفصیل ألسس النظام 



10 

 

 العلمان�ةهناك مصادر تتحدث !التفصیل عن أسس الدولة  نّ أ. �ما الس�اسي في االسالم
اسة الدولة النظم السالمعاصرة. ومن أهم هذه المصادر �تاب الد�تور محمد �امل لیلة: 

، وهو �تاب موسوعي یتعرض للنظم الس�اس�ة المعاصرة بدقة، ولكن حین التعرض والح�ومة
سالم، هم إلا أل!حاث المستشرقین الطاعنین في اسالم نجده �قع أسیرً إلللنظام الس�اسي في ا

وتالمیذهم ممن �حملون أسماء المسلمین.ومن المصادر التي تسلy الضوء بدقة على حرب 
، معر�ة المصطلحات بین الغرب واالسالمم للد�تور محمد عمارة ، طلحات الكتاب الق�ّ المص

، الد�تور عبدالرزاق السنهورE اسالمة الدولة والمدنة والقانون أما �تا!ه عن السنهور3، 
3 في نقله للقانون المدني الغرHي ف�شرح !التفصیل النهج الف�ر3 الذ3 سار عل�ه السنهور 

سالم�ة فهناك عدد من إلوحین ال!حث في الدولة ا .)1(تیر العر�Hة منهالستمداد الدسا
للد�تور  قواعد نظام الح�م في اإلسالمفات التي تلقي الضوء على جوانبها، ومن أهمها المصنّ 

والنظام الساسي في محمد تقي الدین النبهاني، ل نظام الح�م في االسالممحمود الخالد3، و 

من الكتب التي تناولت الدولة المعاصرة !منهج إسالمي سل�م �تاب  ، وإلحسان سمارةاالسالم 
، أما �تاب الد�تور نایف معروف الدولة والسلطة في االسالمالد�تور صابر طع�مة 

الدولة  فیتمیز !اطالعه على مصادر غر�Hة تعالج الدمقراطة في میزان العقل والشرع
العلمانة: نشأتها وتطورها لد�تور سفر الحوالي،عد �تاب ا، بینما �ُ المعاصرة في الف�ر الغرHي

،سفًرا نف�ًسا �شف عن جوانب العلمان�ة وHین  وآثارها في الحاة االسالمة المعاصرة
لصاحب�ه  حقوق االنسان في الف�ر الساسي الغرLي والشرع االسالميما �تاب أفسادها.

لنظرMة حقوق االنسان الغر�Hة الد�تور محمد مفتي والد�تور سامي الو�یل، فقد تمیز بنقضه 
حقوق االنسان بین الشرMعة  �تا!ه في قو3، و�ذلك فعل الد�تور ثروت بدو3  !أسلوبٍ 

  .والقانون 

 خطة ال6حث -ز

  إلى أرHعة فصول مع فصل تمهید3، هي: قسمت ال!حث

                                      
ع المسیر الف�ر3 للسنهور3، إال أني نقضت ما زعمه د. عمارة في تت! ما استفادة من �تابمع أني استفدت أ�ّ ) 1(

 د عمارة من هالة قارHت التقد�س لدور السنهور3.
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 .الفصل التمهید3 - 1

 .الفصل األول:واقع الدولة من حیث الحد والماه�ة والمقاصد - 2

 في مسألة الس�ادة.الفصل الثاني:  - 3

 الفصل الثالث: مفاه�م وٕاش�ال�ات. - 4

 الفصل الرا!ع: عن العلمان�ة والد�مقراط�ة. - 5

تناولت الس�اق التارMخي لنشأة السلطة الس�اس�ة وظهور ��ان الدولة  في الفصل التمهید3
ل الوضع�ة، وتمّیز نشأة الدولة اإلسالم�ة �ونها دولة قامت بناء على وحي السماء ول�س من خال

. واستعرضت لمرحلة الصدام المتواصلة من قبل الدول الغر�Hة  المستعمرة التي !شرMة تجارب
سالم�ة، التي وجد فیها الغرب صخرة تحول دون استعماره إللى هدم دولة الخالفة اتهدفت إاس

س�ة عادة الدولة اإلسالم�ة قامت الدول الغر�Hة !فرض ��انات س�اإ ل!الد المسلمین. وللحیلولة دون 
رضت على أهل المنطقة !قوة الحدید والنار، مع تناقضها مع عقیدتهم وما یؤمنون !ه مستوردة فُ 

وتوقفت مطوال عند "حرب المصطلحات" ألهمیتها، حیث یرMد الغرب  �طراز ع�ش في الح�اة.
فرض منظومته الف�رMة !التروMج لمصطلحات تبدو برMئًة في ظاهرها، ولكنها تحمل في ط�اتها 

، ومن ذلك الجدل حول طب�عة الدولة وهل هي معاصرةالف�رة العلمان�ة التي تؤسس للدولة ال بذرة
  دولة مدن�ة أم دین�ة �ما �حاولون تضلیل الناس.

تعرضت لواقع الدولة من حیث الحد والماه�ة والمقاصد. وذ�رت النظرMات  في الفصل األول
�ما أنّ  ب ال!شر وآراءهم، بل وتخ!طاتهم.الغر�Hة في الدولة الوضع�ة، والتي تع�س ح�ًما تجار  

ل!اسها لبوس إمقاصد السلطة الس�اس�ة في الغرب إنما یتح�م بها المتنفذون من الفئة الحاكمة مع 
سالم�ة التي أشاد بن�انها الرسول صلى هللا عل�ه وسلم !حسب إلبخالف الدولة االمصلحة الشعب�ة. 

�ة عر م المسلمین ل�س فقy األح�ام الشعلى إال وقد علّ ما �ان یوحى إل�ه، فما التح� !الرفی� األ
مت حر�ة الفرد والمجتمع، بل والك�ان التنفیذ3 العملي(السلطة الس�اس�ة) الذ3 التي رعت ونظّ 

المعالجات موضع التطبی� والتنفیذ، وقد وضع الشارع اسات و �جّسد الطرMقة العمل�ة لوضع هذه الس
  اسة الشرع�ة.�الس�اس�ة لتحق�قها !حسب الس المقاصد الشرع�ة التي تسهر السلطة
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ها نشأت في المجتمع الغرHي !عد نا أنّ تعرضت !التفصیل لمسألة الس�ادة، مبیّ  في الفصل الثاني
مخاض عسیر استغرق قرونا من الزمن لالنتقال من التر�ی!ة الس�اس�ة القروسط�ة التي قامت على 

 ح�عطاء الملوك الإ لى إس�ة، وظهور الدعوات تزاوج النظام االقطاعي مع بر�ات السلطة الكن
األعلى للس�ادة، والجدل العنیف الصاخب الذ3 تا!عه حشد من المف�رMن للتخلص من تدخل رجال 

لى التأس�س لنظرMة العقد اإلجتماعي و جعل األمة إ، وصوال الدین النصارO في شؤون المجتمع
ن هذا الجدل الغرHي مع انطالقة الثورة هي مصدر السلطات وصاح!ة الس�ادة العل�ا. وقد تزام

في القدرات العس�رMة للغرب في صراعه ضد الدولة  متزایدٍ  لى خللٍ O إالصناع�ة في الغرب ما أدّ 
حالله محل إلالعثمان�ة، ما حمل !عض المسلمین للتناد3 إلى اقت!اس الف�ر الس�اسي الغرHي 

هذه النقاشات التي رعاها الغرب للتروMج النظام االسالمي المتداعي. فاستعرضت في هذا الفصل 
نت المفهوم اإلسالمي للس�ادة وأنها للشرع ال من خاللها لف�ره الس�اسي بین المسلمین، ثم بیّ 

  للشعب.

تش�ل مسائل أساس�ة في النظام الس�اسي تعرضت لمفاه�م وٕاش�ال�ات  وفي الفصل الثالث
القانون "الطب�عي"، الذ3 یلزم السلطة المعاصر، في تحدید الحقوق الفرد�ة ف�ما زعموه من 

ا قصور العقل ال!شر3 عن مبینً  ،ا لهذه النظرMةالس�اس�ة برعا�ة حقوق األفراد، و قدمت نقًض 
صدار الح�م الق�مي على األش�اء، وخاصة لجهة تقلب آراء ال!شر وتناقضها من األمس إلى إ

قض ما تزعمه من حقوق اإلنسان، بل الممارسات العمل�ة للنظم الغر�Hة تنا مستشهدا !أنّ  الغد،
دون خجل وال وجل !اسم المصلحة  وتضرب !عرض الحائy ما تضعه من تشرMعات وقوانین

 نا نظرة اإلسالم في هذا الشأن، القائمة على أنّ العل�ا. و�ذلك تعرضت لمفهوم الحرMات مبیّ 
وعلى المسلم أن �سعى في اإلنسان خل� لع!ادة الخال�، فالح�اة الدن�ا هي مزرعة العمل لآلخرة، 

عمارتها ضمن حدود االستخالف. ومن المفاه�م األساس�ة التي قامت علیها الدولة المعاصرة 
ه وأنّ  ،نا أنه مستورد من الف�ر الغرHيمفهوم الدولة الوطن�ة، فتعرضت لهذا المفهوم !التفصیل مبیّ 

موهومة، فالعقیدة  جغراف�ةٍ  حدودٍ  یناقض النظرة اإلسالم�ة التي ترفض التمییز بین الناس بناء على
  اإلسالم�ة تجمع بین الناس أینما �انوا ومن حیثما جاؤوا.

توقفت مطوال عند مفهوم العلمان�ة الذ3 أّسس للنظام الد�مقراطي الحدیث !عد  في الفصل الرا!ع
!أن ورفضت الزعم  مع �ل من العلمان�ة والد�مقراط�ة،الثورة الفرنس�ة، وHینت تناقض اإلسالم 
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العلماینة الد�مقراط�ة هي مجرد آل�ات عمل�ة ح�اد�ة ال تع�س عقیدة خاصة في الح�اة، بل هي 
  عالم�ة من شأن �ل شعب وأمة االستفادة منها، �ما یرO في ذلك الشیخ راشد الغنوشي.

 األستاذ وال �سعني !عد هذا العرض إال أن أش�ر إدارة وأساتذة �ل�ة اإلمام األوزاعي، وال س�ما

داٍت تكرر نایف معروفلد�تور ا ، الذ3 أشرف على المادِة العلم�ِة، وتا!ع نموَّ ال!حِث من مسوَّ
طُب والتعدیُل حتى َنِضَج في ص�غِتِه األخیرِة، وزودني !النصائح العلم�ة النافعة، فله  فیها الشَّ

الد�توِر فوز3 فضل علّي ال أنساه ما حییت. �ما أش�ُر عضَو3ْ لجنِة المناقشِة القاضي األستاذ 
أدهَم والد�توِر !ساِم عبِد الحمیِد لتفضِلِهما !مناقشِة هذه الرسالِة العلم�ِة المقدمِة لنیِل درجِة 
 الماجستیِر في الدراساِت اإلسالم�ِة، وعلى ما قدماه من مالحظاٍت تصّوُب ال!حَث وُتغن�ِه وُتثرMِه؛

صبرها على مشاق ال!حث وفي انشغالي  !الش�ر إلى زوجي التي لها فضل ال ین�ر في توجهأ�ما 
  .عنها !متطل!اته، فجزاها هللا عني خیر الجزاء

وأخِتُم !االبتهاِل إلى المولى س!حاَنُه أن یتقبَل عملي هذا خالًصا لوجِهِه الكرMِم، وأن یزدني علما 
ب الِبرِّ بوالد3َّ الق�امِة، وأن یتقبَله من !اوMلهَمني العمَل !ه، وأن یجعَلُه في میزاِن أعمالي یوَم 

وآخر دعوانا أن  . والسالم عل��م ورحمة هللا وHر�اته.رحمُهما ُهللا، وجمعني بِهما في جناِت َعْدنٍ 
  الحمد " رب العالمین.
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Eالفصل التمهید  

        والدولة االسالم�ة معاصرةة اللنشاة الدول: الس�اق التارMخي  الم6حث األول

  ضد العالم اإلسالمي منذ القرن التاسع عشر إلى هدم  : الغزو الغرHيالم6حث الثاني

                    الخالفة اإلسالم�ة.                 

  على المنطقة اإلسالم�ة معاصرة:  فرض ص�غة الدولة الغر�Hة الالم6حث  الثالث 

                          !عد هدم الخالفة.                

        الدین�ة  والدولة المدن�ة. لدولة: في الجدل حول االم6حث الرا6ع 

  

  



15 

 

   والدولة االسالمة معاصرةالدولة ال الساق التارMخي لنشأة: الم6حث األول

االنسان !ط!عه مدني تدفعه حاجته للطعام والكساء والمأوO لینتظم في مجتمع  من نافلة القول إنّ 
حهم الح�ات�ة الداخل�ة، �ما تأمین إنساني یتعاون ف�ه األفراد ف�ما بینهم لتأمین حاجاتهم و مصال

حمایتهم من األخطار الخارج�ة... وقد فرض هذا االجتماع ال!شر3 على أفراده التفاهم على 
مجموعة من القواعد والتقالید التي تؤمن مصالح الفرد والجماعة، اتخذت مع الزمن العراقة مما 

لغضب الجماعة ومعاقبته ورHما  أضفى علیها صفة العرف الملزم لألفراد وعّرض من یخرج عنها
نبذه... و �ما للعائلة، منذ نشأتها، رئ�س یتولى تنظ�م أمورها و�شرف على أحوالها �افة، فللقبیلة 

 رئ�س أو مجلس من �!ار شیوخها �قوم على تدبیر شئونها  وعالقاتها مع غیرها. 

أ�ضا متمدن !معنى :""الهمجي" هو وذهب صاحب "قصة الحضارة" في عمله الموسوعي إلى أنّ  
الحضارة) ألنه �عنى بنقل تراث القبیلة إلى أبنائه، وما تراث القبیلة إال  مهم من معاني المدن�ة (أو

بتها في جهادها في قتصاد�ة والس�اس�ة والعقل�ة والخلق�ة التي هذّ إلمجموعة األنظمة والعادات ا
ل .وه�ذا �انت القبیلة أو ..")1(�اة"رض واالستمتاع بتلك الحألسبیل االحتفا{ !ح�اتها على هذه ا

  .صورة للنظام االجتماعي الدائم 

لم تتحدث المصادر التارMخ�ة عن ظهور ��انات س�اس�ة أو دول قبل حدوث الطوفان. أما !عد 
الدولة في !ابل والمدن السومرMة في جنوب !الد ما بین النهرMن، وفي -حدوثه فقد نشأت المدینة

 والتقالید هي التارMخ�ة القد�مة �انت األعراف في تلك الحقب ر إیجه.سواحل الشام، وسواحل !ح
و في العصر الدول.- ،�ما تنظمها بین الك�انات الس�اس�ة أو المدنالتي تنظم العالقات بین األفراد

�انت الق!ائل تش�ل ��انات س�اس�ة ش!ه مستقلة، تخضع ألعراف وتقالید الجاهلي عند العرب ،
ا، ا سائدً ا وعرفً ا شائعً ج علیها أو التحلل منها. ف�انت عادة التآلف القبلي أمرً عامة ال �م�ن الخرو 

فقد یتآلف فرMقان من قبیلتین مختلفتین، وMتعا�شان ثم �ص!حا مع األ�ام �أنهم قبیلة واحدة. 
 ا آخر من  أسس الروا!y القبل�ة، وفي �ثیر من األح�ان فإنّ فالتحالف عموما �ان �عتبر أساسً 

احترام  والجار والمولى �انوا �عاملون نفس معاملة ابن القبیلة. وٕالى جانب ذلك فإنّ الحلیف 

                                      
. !اقي معلومات المراجع مثبتة في ثبت المراجع والمصادر في آخر 9ص 1ج،  قصة الحضارةول،  دیورانت، ) 1(

  الرسالة.
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األشهر الحرم، وٕاقامة األسواق التجارMة والمؤتمرات الشعرMة واألدب�ة، وص�انة حقوق التجار 
والقوافل، من األعراف المحترمة التي تمس�ت بها الق!ائل جم�عها... هذه األعراف والتقالید �انت 

صانة سرًا وعالن�ًة، إذ �ان في �ل مدینة جاهل�ة ناٍد، یجتمع ف�ه رؤساء الق!ائل ومشایخها م
سون شؤونهم الخاصة والعامة ، و�عاقبون من خرق التقالید واألعراف، و�عقدون االتفاقات ر یتدا

  )1(والمعاهدات ، وMجهزون القوافل أو المقاتلین أو یرفعون ألو�ة السالم والوئام.

في نظرMته العامة عن  )2(سو ن قامت روا!y دول�ة عبر عنها الفیلسوف �ونفوشیوفي الصی
العالقات االجتماع�ة على الصعید الكوني، إذ �ان یؤمن بوجود قانون أساسي مشترك لكل الكون، 
�قضي !أن تكون أفعال اإلنسان في �ل م�ان وزمان متفقة مع نظام الطب�عة. وهذه النظرMة تعتبر 

  الح السالم العالمي الدائم في مجتمع �وني تمزقه الحروب الداخل�ة المزمنة.أول مرافعة لص

الدول المسرح الدولي لمدة خمسة قرون دون إنقطاع. -وفي !الد اإلغر�M(الیونان) تصدرت المدن
ومع الوقت نشأت المدینة على حساب العائلة التي بدأت روا!طها العائل�ة تتف�ك لتترك المجال 

من أبرز المدن  ).وCity-Stateالدولة(- اعي الجدید الذ3 �قوم على مفهوم المدینةللتنظ�م االجتم
اللتین قامت بینهما حروب طوMلة على الزعامة والس�طرة،  )اس!ارطة(و )أثینا(الیونان�ة حینذاك 

استمرت أكثر من خمسین سنة.فأما أثینا فقد تطور النظام فیها من النظام االستبداد3 إلى النظام 
�ل�ستن (و )3()سولون  solon(مثالأالم!اشر،على ید ح�ام �!ار  قراطيالد�مClisthene()1( و 

                                      
 .القانون الدولي والشرMعة االسالمة) عبدالمعطي، علي،1(

  Futzeوهو اسم القبیلة التي ینتمي إلیها، وفوتس  Kungاسمه �ونج ،ق.م) 551-479،(�ونفوشیوس) 2(
هو أول فیلسوف صیني �فلح في إقامة مذهب  .معناه الرئ�س أو الفیلسوف، فهو بذلك رئ�س �ونج أو فیلسوفها

وعلى ، �م األخالق�ة الشخص�ةعلى الق مذه!ه قام لوك االجتماعي واألخالقي.یتضمن �ل التقالید الصین�ة عن الس
في مجتمعات شرق تعال�مه وفلسفته !عم�  تر أثّ ب تطب�قًا لمثل أخالقي أعلى.أن تكون هناك ح�ومة تخدم الشع

�ونفوشیوس محافظًا في نظرته إلى الح�اة فهو یرO !أنّ  و�ان.آس�ا �ان وراءها، أ3 �ان العصر الذهبي لإلنسان�ة 
الموسوعة المسرة في األدان و ، ى الماضي وMدعو الناس إلى الح�اة ف�هإل لذلك �ان �حنّ  في الماضي. و

 .الندوة العالم�ة للش!اب اإلسالمي  المذاهب واألحزاب المعاصرة،

 

شاعر ورجل قانون أثیني قام !سن مجموعة من القوانین اإلصالح�ة والتي  :ق.م) 558 - ق.م 638سولون() 3(
 واحد من ح�ماء اإلغر�M الس!عة الذین �عود لهم الفضل في سنّ وهو  ،كتعارضت مع نظام الدولة المت!ع آنذا

وذلك !عد حرب أهل�ة خاضها الفقراء ضد ط!قة المالك، وسمي قانونهم قانون أت��ا.  ،قوانین اجتماع�ة متقدمة
وMتضمن ح� الملك�ة الفرد�ة المحدودة، وح� الشعب في اإلشراف على مؤسسات الدولة، وح� الجماعة في 
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قلة من  نّ لقبلي إلى النظام المجلسي، !حیث إغیرهما. وأما اس!ارطة فقد تطورت من النظام ا
الح�ام �انوا �س�طرون على مقدرات المدینة وMخضعون األهالي إلى نظام عس�ر3 صارم، فقد 

  )2(المواطنین مقاتلین أشداء ،یدینون !الوالء إلى مدینة اس!ارطة وحدها. جعلوا من جم�ع

قطاعي في أن إلقطاعي الذ3 �قوم على ح� اإلوس�طر في أورو!ا في العصور الوسطى النظام ا
على رأس هذا النظام  الملك هو وأنّ ،�متلك األرض وما علیها من !شر وحجر وشجر وحیوان

هر أرجاء أورو!ا، وزاد الق !سبب هذا النظام عمت الفوضى �لّ  .و)3(األكبر!اعت!اره اإلقطاعي 
لفرض تجانس دیني  الح�ام الرومان اعتمدوا الكن�سة أداةً  مع أنّ  ووالظلم، وانتشر الجهل والمرض.

سلطتهم "الزمن�ة"  ا إلى مدّ !ا!اوات الكن�سة طمحوا الحقً  بین الشعوب التي �ح�مونها، إال أنّ  ف�ر3 
!ما یتجاوز الرسالة الروح�ة للنصران�ة،  ،صل شؤون المجتمع في �ل شاردة وواردةوالتدخل في مفا

والتي تسعى للخالص الروحي االخرو3،وتدعو إلى الزهد في ال!عد الدنیو3 الماد3. ف�ان نتیجة 

ذلك أن اندلع صراع مرMر بین ال!ابو�ة واإلمبراطورMة الجرمان�ة المقدسة للس�طرة على مقدرات 
ن�ة والكاثول���ة) والنفور تورو�Hة وخیراتها. ومع اشتداد النزاعات المذهب�ة (بین البروتستانالقارة األ
هـ 1058/ م1648 عقدت في التي،)4()وستفال�ا اتفاق�ةمن محاكم التفت�ش الكنس�ة،جاءت( المتعاظم

  لن الدول البروتستانت�ة في أورو!ا، لتع الثالثین سنة بین الدول الكاثول���ة و منه�ة حرب

                                                                                                           
هد لق�ام ما تم الممّ  دعحاته فشلت ف�ما !عد إال أنه �ُ رغم أن إصال و، الخاصة التي تح�مها �یل وحدة لها قوانینهاتش

 http://ar.wikipedia.org .تسمیته الحقا !النظام األثیني الد�مقراطي 

في سبیل : من فر�M ح�ماء اثینا الذین وضعوا أسس النظام الد�مقراطي ق م) 508-ق م 570() �ل�ستن1(
  .http://ar.wikipedia.org حما�ة الجم�ع من تغول السلطة الحاكمة.

ال!اب  ،7، ج قصة الحضارةوانظر ول دیورانت،  .القانون الدولي والشرMعة االسالمة عبدالمعطي، علي،) 2(
   عن المدن الیونان�ة..21الفصل الثالث، ص - الحاد3 عشر

 .والدولة الشعب التاسع: ،الفصل  6 ص ،36 ج ،قصة الحضارةدیورانت، ول، )  3(

إس!ان�ا  ،فرنساممالك ، )ها!سبورغ(اإلمبراطورMة الرومان�ة المقدسة :ورو�Hةأل، وقع مندوHو الدول ام1648) في 4(
هذا الصلح في مدینة  ة المقدسةة الهولند�ة واإلمارات البروتستانت�ة التا!عة لإلمبراطورMة الرومان�مملك، والوالسوMد

ا وقد أرسى نظامً  .أول اتفاق دبلوماسي في العصور الحدیثة )وستفال�ا(صلح  دع�ُ و غرب المان�ا حال�ا. )وستفال�ا(
و ش�ل صفحة جدیدة في التر�ی!ة الس�اس�ة في اورو!ا إذ ،مبدأ س�ادة الدولعلى  اا في أورو!ا الوسطى مبن�جدیدً 

ا لظهور ف�رة ممهدً ،!ا!ا الكن�سة نظمة الحاكمة ول�س لوجعل والء الشعوب لأل ،أسفر عن إضعاف دور الكن�سة
ومنذ تلك اللحظة لم تعد ال!ابو�ة قوة س�اس�ة عظمى، وأنحy شأن الدین في دولة الوطن�ة ذات الس�ادة الكل�ة؛ ال

"أنها غیر ذات قوة شرع�ة ملزمة، ملعونة  )إنوسنت العاشر(أعلن ال!ا!ا  1948 تشرMن الثاني 20وفي . أورو!ا
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مبراطورMة الجرمان�ة، ومتوجة إل، ولرجال الدین المس�حیین و وb المزدوج لح�م ال!ابو�ةعن السق
  الس�اسي. نظمة الملك�ة على ال!ابو�ة على الصعیدین الدیني وألانتصار ا

وقد واكب هذه التطورات الس�اس�ة  تمرد متعاظم من قبل العلماء والمف�رMن والفالسفة الذین ضجوا 
yر وال!حث العلمي، فدعوا إلى حصر دور الكن� من تسل�سة في الكن�سة وحجرها على حرMة الف

خضاعها للسلطة الزمن�ة القائمة على الس�ادة المطلقة للشعب، ف�ما الشأن الكهنوتي االخرو3، وإ 
وجاءت الثورة  )1(�عرف !العلمان�ة القائمة على ف�رة فصل الدین عن الح�اة والدولة والمجتمع.

هـ لتدشن عهد الجمهورMات ومؤذنة بوالدة العصر الد�مقراطي 1203م/�1789ة في الفرنس
ت المادة السادسة ذ نّص جعل الد�مقراط�ة مبدأ قانون�ا، إوهذا ما �رسته الثورة الفرنس�ة بالحدیث. 

وٕاذا �ان التعرMف مة".ألرادة ا"القانون هو التعبیر عن إ م على أنّ 1789من إعالن الحقوق سنة 
شخصیتها س تق�م دائًما في إقل�م معین و لها ني الحدیث ل"الدولة" !أنها " جماعة من الناالقانو 

، فالناظر في تارMخ العمران )2(المعنو�ة ونظامها الذ3 تخضع له ولح�امها واستقاللها الس�اسي"
قد تحققت !صورة أو !أخرO في شّتى  (!معنى السلطة الس�اس�ة)أر�ان الدولة ال!شر3 یجد أنّ 

هذه الك�انات الس�اس�ة، على  ك�انات الس�اس�ة التي عرفتها ال!شرMة. ونقف عند مالحظة هنا أنّ ال
  ا س�اس�ة تخدم مصالح الط!قة الحاكمة.غرHا، قد أنتجت نظمً  تعددها شرقا و

صلى هللا عل�ه فاألمر الذ3 ال خالف ف�ه أنها تكونت مع هجرة النبي  نشأة الدولة االسالمةأما  
"فقد تكونت !الهجرة الدولة المدینة المنورة (التي �انت تعرف حینها !اسم یثرب).  إلى  وسلم

، "وقد تكاملت أر�ان دولة اإلسالم أرضا وشع!ا وس�ادة(أ3 )3(االسالم�ة، وأص!ح لها ��ان دولي"
  .)4(سلطة س�اس�ة عل�ا مستقلة) بهجرة الرسول صلى هللا عل�ه وسلم إلى المدینة المنورة"

                                                                                                           
 .أو نتیجة على الماضي أو الحاضر أو المستقبل". وتجاهلت أورو!ا هذا االحتجاج.!غ�ضة، ل�س لها أ3 أثر 

  www.ar.wikipedia.org .صلح وستفالا
 ،قصة الحضارة. و دیورانت، ول، 28-22، ص الصراع بین التارMن الدیني والعلماني) ضاهر، محمد �امل، 1(
 .5-2 ص المس�ح�ة، على الهجوم عشر، الثامن الفصل  38 ج

  ،نظام الح�م في االسالم، ومحمد موسى، 27-24،ص النظم الساسة الدولة والح�ومةلیلة، محمد �امل، )2(
 .12ص

 .44، ص في النظام الساسي للدولة االسالمةالعوا، محمد سل�م، ) 3(

في  قواعد نظام الح�م. وانظر الخالد3، محمود، 21، ص من أصول الف�ر اإلسالميعثمان، محمد فتحي، ) 4(

 .7، ص االسالم 
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سول صلى هللا عل�ه وسلم منذ دخوله إلى المدینة �سعى إلى إنجاز المهام الملقاة على " بدأ الر 
عاتقه في مطلع المرحلة الجدیدة من الدعوة والتي تستهدف إنشاء الدولة اإلسالم�ة على أسس 

  )1(راسخة وتهیئة �افة الشروb والمتطل!ات لتحقی� هذا الهدف."

الدولة اإلسالم�ة في المدینة المنورة، !أساسها الذ3 تقوم   صلى هللا عل�ه وسلم وقد أقام الرسول
عل�ه، وقواعدها وأر�انها وأجهزتها وج�شها وعالقاتها الداخل�ة والخارج�ة. فمنذ وصل إلى المدینة 

مع  اتمعاهدالح�م المسلمین، ورعى شؤونهم، وأدار أمورهم، وأوجد المجتمع اإلسالمي، وعقد 
، ثم مع قرMش، ومع أهل أیلة والجرHاء وأذرح، وأعطى الناس عهدًا أن ال والق!ائل العر�Hة ٍ  الیهود،

سرا�ا لمحارHة قرMش، وأرسل الُ�منع من البیت حاج، وال ُیخاف أحد في الشهر الحرام، وأرسل 
لمحارHة الروم، وقاد بنفسه الجیوش في غزوات عدیدة، خاض بها معارك طاحنة. وعّین ا ج�شً 

دان ُعماًال، و�ان حین یوّلي الوالة یتخیرهم ممن �حسنون العمل ف�ما یتولونه، للمقاطعات ُوالة، وللبل
وُ�شِرHون قلوب من ینزلون علیهم اإل�مان، و�ان �أمرهم بتلقین الذین أسلموا الدین، وأخذ الصدقات 
منهم، و�سند إلى الوالي في �ثیر من األح�ان ج!ا�ة األموال، و�أمره أن ی!شر الناس !الخیر، 

مهم القرآن، و�فقههم في الدین، وMوص�ه أن َیلین للناس في الح�، و�شتد علیهم في الظلم، و�عل
وأن ینهاهم إذا �ان بین الناس َهْیج عن الدعاء إلى الق!ائل والعشائر، ل��ون دعاؤهم إلى هللا وحده 

  )2( .ال شرMك له، وأن �أخذ خمس األموال، وما ُ�ِتَب على المسلمین في الصدقات

ر القضاة وMتثبت من �ان یتخیَ و اس ـون بین النـضـاة �قـیوّلي قض" صلى هللا عل�ه وسلم و�ان 
ا!ًا إلدارة هذه ن �تّ عیّ ُیدیر مصالح الناس، و�ُ  المـعل�ه الصالة والس طرMقتهم في القضاء.و�ان

وما  �ثیر المشاورة ألصحا!ه،  صلى هللا عل�ه وسلمالمصالح، و�انوا !مقام مدیر3 الدوائر، و�ان 
انفّك عن استشارة أهل الرأ3 وال!صیرة، ومن شهد لهم !العقل والفضل، وأ!انوا عن قوة إ�مان، وتفاٍن 

�ان یرجع إلیهم في أخذ الرأ3، في بث دعوة اإلسالم،  ،Oعة عشر رجًال في الشورHوقد خص أر
رMن، وس!عة وقد اختارهم ألنهم نق!اء على قومهم أ3 أنهم ممثلون لهم، و�انوا س!عة عن المهاج

  )3( ."ف�انوا !مثا!ة مجلس شورO  عن األنصار، 

جهاز الدولة اإلسالم�ة بنفسه، وأتّمه في ح�اته. فقد �ان   صلى هللا عل�ه وسلموه�ذا أقام الرسول 
 یرجع إل�ه في رئ�سًا للدولة، و�ان له معاونون، ووالة، وقضاة، وج�ش ومدیرو دوائر، ومجلس

�قوم !أعمال رئ�س الدولة منذ أن وصل إلى المدینة حتى   ل�ه وسلمصلى هللا عشورO. وقد �ان ال

                                      
 .147، ص دراسة في السیرة النبوةخلیل، عماد الدین، ) 1(

، ص نظام الح�م في االسالموانظر محمد موسى،  ،22، ص نظام الح�م في االسالمالنبهاني، تقي الدین،  )2(
  .23- 21، ص النظام الساسي في اإلسالموسمارة، إحسان، ، 13

  .27-26ص  ،ح�م في االسالمنظام الالنبهاني، تقي الدین،  )3(
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أجمع الصحا!ة من !عده على إقامة رئ�س للدولة ��ون  و .وفاته، و�ان أبو !�ر وعمر معاونین له
صلى هللا عل�ه خل�فة للرسول في رئاسة الدولة فقy،ال في الرسالة، وال في النبوة، ألنها ختمت !ه 

جهاز الدولة  ترك ش�ل الح�م، و الرسول جهاز الدولة �امًال في ح�اته، و ه�ذا أقام . ووسلم
  .ظاهرMن �ل الظهور معروفین و
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  الغزو الغرLي ضد العالم االسالمي :الم6حث الثاني

 منذ القرن التاسع عشر إلى هدم الخالفة العثمانة

لهجر3، المواف� للقرن تسلمت الدولة العثمان�ة ح�م أكثر العالم اإلسالمي في القرن التاسع ا
الخامس عشر الم�الد3. وفي القرن العاشر الهجر3، السادس عشر الم�الد3 ضمت إلیها ال!الد 
العر�Hة،وامتد سلطانها امتدادًا �بیرًا، وعنیت !قوة السلطان وتنظ�م الج�ش، وأبهة الح�م، واشتغلت 

سالم، وشرb من شروb االجتهاد، !الفتوحات، وأهملت أمر اللغة العر�Hة، مع أنها ضرورMة لفهم اإل
ولم ُتْعَن !أمر اإلسالم من حیث الف�ر، ومن حیث التشرMع، فانخفض مستواها الف�ر3 والتشرMعي، 

ًا، !سبب الضعف نقوة ظاهرMة،ولكنها في الحق�قة ضع�فة ضعفًا بیّ  و!سبب ذلك �انت الدولة قو�ةً 
   .الف�ر3 والتشرMعي

دولة اإلسالم�ة حینئٍذ، ألنها �انت في عنفوان مجدها، وفي أوج هذا الضعف لم تالحظه ال إال أنّ "
حضارتها !أف�ار  عظمتها، وفي منتهى قوتها العس�رMة. وألنها �انت تق�س ف�رها وتشرMعها و

أورو!ا وتشرMعها وحضارتها، فتجد نفسها خیرًا من أورو!ا ف�رًا وتشرMعًا وحضارة،ولم تشاهد جمود 
�ك األمة. وقد أعماها عن رؤ�ة ذلك انتصارها على أورو!ا واست�الؤها الف�ر وجمود التشرMع وتف

على البلقان والجزء الجنوHي الشرقي منها، مما أثار الرعب في جم�ع دول أورو!ا من الدولة 
غلب، وأنه المي ال �ُ ـزًا عند الجم�ع أن الج�ش اإلسـار متر�ـالعثمان�ة بوصفها دولة إسالم�ة، وص

   )1( ."هة المسلمینبل ألحد !مواجال قِ 

للوجود، و�ان معناها حینئٍذ اتقاء الخطر من زحف العثمانیین أول األمر  ظهرت المسألة الشرق�ة
ُه من فَخلَ  عشر الم�الد3)،ومن في القرن التاسع الهجر3(الخامس)2(تحت ق�ادة محمد الفاتح

 لى ید سل�مانالسالطین، ذلك الزحف الذ3 استمر إلى أواخر القرن الحاد3 عشر الهجر3 ع
                                      

 .175، ص الدولة االسالمةالنبهاني، تقي الدین،  )1(

هو سا!ع سالطین الدولة العثمان�ة وساللة آل عثمان،  م)1481-1429(السلطان الغاز3 محمد الثاني الفاتح) 2(
یًرا للخالفة ، ح�م ما �قرب من ثالثین عاًما عرفت توسًعا �ب م1453 القسطنطین�ة هفتحل ""الفاتحب لقب

تمّرت أحد عشر اإلسالم�ة.ُ�عرف هذا السلطان !أنه هو من قضى نهائً�ا على اإلمبراطورMة البیزنط�ة !عد أن اس
. ر الوسطى وHدا�ة العصور الحدیثةالكثیر من المؤرخین هذا الحدث خاتمة العصو  د�ع قرًنا ون�ًفا،و

www.ar.wikipedia.org. 
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  .الثامن عشر الم�الد3 - وتر�ز تر�زًا قو�ًا حتى أواسy القرن الثاني عشر الهجر3  )1(القانوني

 المسلم توحدت الجهود �لها في أورو!ا في حرب صلیب�ة شنتها أوًال من ناح�ة ثقاف�ة بتسم�م العقل
عقول أبناء المسلمین !ما و!التسم�م األجنبي ل لعل�ا،له اثُ �له !ما شوهوه من أح�ام اإلسالم ومُ 

زاهة العلم�ة، وما هو إال السم ـ�قولونه عن اإلسالم وتارMخ المسلمین !اسم ال!حث العلمي والن
الثقافي الذ3 هو أخطر من الحروب الصلیب�ة. و�ما �ان دعاة الت!شیر �قومون بهذا التسم�م !اسم 

  ق. العلم واإلنسان�ة، �ان المستشرقون �قومون !ه !اسم االستشرا
  

  التي قام بها حشد من مؤسسات الت!شیر واالرسال�ات االجنب�ة،�انت الغزوات الت!شیرMة
هي الطالئع التي مهدت الطر�M لالستعمار األوروHي ل�فتح العالم اإلسالمي فتحًا س�اس�ًا ،ورجالها

رب حین فتحوا المسلمون الق�ادة الف�رMة اإلسالم�ة للغ حمل. و!عد أن )2(!عد أن فتحه فتحًا ثقاف�اً 
استانبول والبلقان وادخلوا اإلسالم في أورو!ا، صارت ال!الد اإلسالم�ة هدفًا للغرب، �حمل ق�ادته 
الف�رMة إلیها، ومسرحًا لحضارته ومفاه�مه عن الح�اة، یذ�عها !شتى الوسائل تحت اسم العلم 

ان �طعن !الحضارة ي. ولم ��تف !حمل حضارته ومفاه�مه، ولكنه �الدین واإلنسان�ة والت!شیر
ر ذلك في الفئة اإلسالم�ة ومفاه�م اإلسالم عن الح�اة حین �ان یوجه حمالته ضد اإلسالم، فأثّ 

بیل ومن ق المثقفة، وفي رجال الس�اسة، بل في حملة الثقافة اإلسالم�ة، وفي جمهرة المسلمین.
ي احتفال لألرمن في ف )3(محمد رشید رضاالمرتجلة التي ألقاها المثال ال غیر، نذ�ر الخط!ة 

                                      
رف عند الغرب !اسم سل�مان �ان عاشر السالطین الدولة العثمان�ة. عُ  م):1566-1494القانوني(سل�مان  )1(

وفي الشرق !اسم سل�مان القانوني لما قام !ه من إصالح في النظام القضائي العثماني. قاد سل�مان  م،العظ�
ل أن قب ،الجیوش العثمان�ة لغزو المعاقل والحصون المس�ح�ة في بلغراد ورودوس وأغلب أراضي مملكة المجر

 /http://ar.wikipedia.org م.1529یتوقف في حصار فیینا في 

، و �یف هدمت الخالفة ،وم،عبدالقد�م، و زلّ صحوة الرجل المرMض) انظر في ذلك: بني المرجة،موف�، 2(
  االستعمار والت6شیر.مصطفى خالد3 وعمر فروخ، 

).ولد ونشأ في القلمون (من م) صاحب مجلة (المنار1935-1865/هـ1354 -1282(، محمد رشیدرضا )3(
هـ، فالزم الشیخ محمد عبده  1315، ثم رحل إلى مصر سنة وتعلم فیها وفي طرابلس أعمال طرابلس الشام)

: نقال عن ودفن !القاهرة. ،فاستقر !مصر إلى أن توفي و�ان قد اتصل !ه قبل ذلك في بیروت. وتتلمذ له.
االسالم والحضارة د نقل الد�تور محمد محمد حسین في �تا!ه . وق126 ، ص6ج  ،لزر�ليخیر الدین ال ،األعالم

ةLر لرشید رضا ولشیخه محمد عبده، فانظره هناك !التفصیل، ومما جاء الغرMنقد الشیخ یوسف النبهاني المر ،
 ف�ه:"ثم قلت (القائل الشیخ النبهاني) له (لرشید رضا) و مما ال یختلف ف�ه أحد أنه( الشیخ محمد عبده) �ان هو
وشیخه الشیخ جمال الدین األفغاني داخلین في الجمع�ة الماسون�ة...ف�یف �م�ن أن ��ون قدوة في دین اإلسالم 
مع �ونه ماسون�ًا، و�ذلك شیخه. فقال الشیخ رشید :نعم هما داخالن في الماسون�ة، ولكن أنا لم أدخل فیها. قلت 
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Oن أنني من مؤسسي إحدMثیر من األرمن الحاضر�جمع�ات   القاهرة !شهداء الحرMة:"�علم 
لیف بین جم�ع العثمانیین !الفعل، قبل أن تف�ر في أاألحرار الماسونیین التي س!قت غیرها إلى الت

ه الجمع�ة الماسون�ة هو رئ�س اللجنة المؤسسة لهذ هذا الفقیر ذلك جمع�اتنا في أورو!ا، بل إنّ 
على هذا  فارس نمر� علّ  التي من !عض أعضاء إدارتها أحد خط!اء األرمن في هذا االحتفال"،و

هذا فضال عن .)1(" في عشر سنین"المنارأعظم من تأثیر" إن تأثیر هذه الوقفة"الكالم !قوله:
بث الفتن بین  عشرات من الشخص�ات التي أّدت دوًرا هدامًا في التروMج لمشارMع الغرب في

المسلمین، والدعوة للمذاهب العلمان�ة والفلسفات الماد�ة، بل و�انوا رأس حرHة سامة في األعمال 
الس�اس�ة التي آتت أكلها في هدم الخالفة العثمان�ة أوال، ثم في تر�یز النهج الغرHي في مرحلة ما 

  )2(!عد الخالفة.
 - "مدارس االرسال�ات الت!شیرMة االستعمارMةحق�قة الدور الذ3 قامت !ه)3(و�فضح محمد عمارة 

بتخرMج "ج�ش الغزو الف�ر3 الثقافي" !حسب تعبیر القناصل  - وخاصة الفرنس�ة منها في لبنان
بناء الطائفة المارون�ة !أنه تكوMن ذ وصفوا هدف اقامة هذه المدارس ألالفرنسیین في بیروت إ

أمام الحضارة  تنحني ال إراد�ا -�ذا - �Hة"ج�ش متفان لفرنسا في �ل وقت یجعل البرHرMة العر 
 أقامت فیها المنابر و،إلى مصر "الج�ش""�تی!ة" من هذا ولقد هاجرت المس�ح�ة ألورو!ا.

في حما�ة االستعمار  –المؤسسات الثقاف�ة وأخذت  اإلعالم�ة والثقاف�ة والمنتد�ات الف�رMة و
  الحضارة  الف�ر3 والثقافي إلحالل من التغرMب شرسةً   تمارس حملةً  - !معاونته نجلیز3 وإلا

                                                                                                           
نزلة ابن سینا والفارابي، لسّلمنا لكم ذلك، وٕان �ان له: فلو قلتم إن الشیخ محمد عبده هو فیلسوف اإلسالم !م

خالف الحق�قة، ألنه ال ضرر ف�ه علینا، وال على دیننا، وأما أن ��ون من أفس� الفساق بتر�ه أر�ان اإلسالم، 
ومع ذلك تقولون عنه:إنه في دین اإلسالم إمام ، فهذا شيء من�ر ال �قبله أحد من ذو3 األحالم. فقال الشیخ 

نحن ال نعتبره مثل ابن سینا، ولكن نعتبره مثل اإلمام الغزالي. فانظر رحمك هللا لهذا الضالل وهذه رشید: 
االسالم والحضارة الم�ابرة،فإنه �سّلم أنه �ان تار�ًا للصالة والحج وأنه �ان ماسون�ًا،و�قول إنه مثل الغزالي."

ةLره النبهاني في 90، ص الغر�قصیدته (الرائ�ة الصغرO في ذم البدعة ومدح . وقد نقل د. حسین مطوال ما ذ
 ).98- 88بیتا) والتي فضح فیها أعمال األفغاني ومحمد عبده و رشید رضا.( ص  553السنة الغّرا) المطولة (

 .291، ص صحوة الرجل المرMضبني المرجة، موف�، ) 1(

ي عالم الف�ر والثقافة والس�اسة سماء الالمعة ف�ضی� المجال هنا عن ذ�ر �ثیر من هؤالء، و!عضهم من  األ) 2(
ر هدام في التروMج لمخططات الدین، ممن �صح اعت!ارهم طابورًا خامسًا وسادسًا وسا!عًا، �ان لهم دو  بل و
�یف هدمت  عبدالقد�م، المرجة في �شف الكثیر منهم فانظره، ا�ضا راجع زلوم . وقد أجاد موف� بنيالغرب

، رموز اإلصالح أبو عل!ة، عبد الرح�م فارس، وانظر مهددة من داخلها حصوننامحمد محمد، ، حسینو ، الخالفة
 .الحدیث: مأساة الماضي ومش�لة الحاضر والمستقبل

  .168-166،  ص  الد�تور عبدالرزاق السنهورE اسالمة الدولة والمدنة والقانون  محمد، عمارة، )3(
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  :)1(سالم�ةالغر�Hة محل الحضارة اإل
فأول صوت ارتفع !الدعوة إلى إحالل العام�ة محل العر�Hة الفصحى �ان صوت واحد من هذه  - 

  "الكتی!ة الثقاف�ة" هو أمین شمیل. 
شبلي شمیل  ) �اند�ة في النظرMة (الداروMن�ةوأول صوت ارتفع في !الدنا م!شرا !الفلسفة االلحا- 

  شقی� أمین شمیل.
!عد علمنة القطاع  -وأول صوت ارتفع !الدعوة إلى تعم�م العلمان�ة في الثقافة والف�ر والمجتمع- 

�ان هو صوت فرح أنطون أحد أفراد هذه "الكتی!ة". -األكبر من القانون والقضاء  
 ،�عقوب صّروف وفارس نمرالتي أسسها اثنان من فرسان هذه "الكتی!ة" ، أما مجلة "المقتطف" - 

م) تترجم من العلم الغرHي 1952- 1876هـ/1371-1293ظلت ألكثر من ستین عاما( فلقد
لتحل نموذج العلم الغرHي  ،النظرMات ذات الفلسفة الماد�ة والظالل االلحاد�ة واال�حاءات الالدین�ة

دعم التدین وتنم�ة الذ3 وظفته حضارتنا في  ،اد�ة محل نموذج العلم االسالميذ3 النزعة الم
 - وااللحاد ،والعلمان�ة ،والشكرت !العلم لتش�ع الماد�ة،التي تستّ  - اال�مان.ولقد �انت هذه المجلة

  "الدیوان الف�ر3" الذ3 جمع هذه الكتی!ة من �تائب ج�ش الغزو الف�ر3.
 فلقد - أما جرMدة "المقطم" التي �انت أر�ان حرب اإلعالم لالستعمار االنجلیز3 في مصر - 

ف وفارس نمر وشاهین م�ارMوس. هم �عقوب صّرو ،أصدرها ثالثة من فرسان "�تی!ة التغرMب" هذه
وصفها عبدهللا  و م)،1952-1889هـ/ 1371-1306عمرها عمر االستعمار االنجلیز3( دام و

  الند�م !أنها" الصح�فة اإلنجلیزMة التي تصدر في مصر".
تعلم في منابرها ومنتد�اتها الثقاف�ة واستعار مناهجها ولقد ترHى على أید3 هذه الكتی!ة الف�رMة و  - 

!عضهم عن �راه�ة لالسالم وعمالة  فوة المثقفین والمف�رMن المصرMین،المتغرHة نفر من ص

                                      
"العر�Hة الفتاة" و"تر��ا الفتاة" و"جمع�ة العهد"  �ضی� المقام هنا عن تفصیل الجمع�ات السرMة، على شاكلة )1(

التي عمل الغرب على تشج�ع اقامتها في ال!الد العر�Hة وفروعها في الغرب، خاصة فرنسا، وصوال إلى عقد 
انظر في ، وقد لعب نصارO لبنان دورا أساس�ا في هذه الجمع�ات، 1913المؤتمر العرHي األول في !ارMس في 

، حیث ینقل عن خلیل صحوة الرجل المرMض،، وموف� بني المرجة�یف هدمت الخالفةلقد�م، وم، عبداذلك: زلّ 
حاو3 قوله عن "جمع�ة الحلقات الذهب�ة" التي شارك جبران خلیل جبران بتأس�سها، تحت ستار الرا!طة االدب�ة، "إن 

ماسون�ا" ،ثم �عقب بني  جم�ع اعضاء الجمع�ة �انوا ماسونیین وٕان الجمع�ة لم تقبل في صفوفها إال من �ان
المرجة:"ومما یذ�ر أن هذا الرعیل من "الوطنیین" لعب دورا خطیرا في ال!الد العر�Hة عقب انه�ار الخالفة 

ترHعوا على �راسي  أو الفرنسي !أولئك الماسونیین الذین االسالم�ة، فقد استعانت سلطات االنتداب البرMطاني
لى تسل�y هؤالء "الفالسفة" لغسیل أدمغة األمة !أدبهم وشعرهم وقصصهم الح�م والوزارة، �ما عمد االستعمار إ

ومسرح�اتهم وروا�اتهم وأفالمهم، فلم یتر�وا فرصة لم یجرحوا فیها الخالفة، أو ینفذوا لطعن االسالم، تحت ستار 
 .311اإلصالح والتجدید والتحدیث والتطوMر"، ص 
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امتلك من  م) الذ19583- 1888هـ/1377 - 1305من مثل سالمة موسى(،رMة ألورو!احضا
�لما ازددت خبرة )1(درسة التغرMب�ة وقالفأعلن عن مرامي هذه الم ،ة ما بلغ !ه حد الوقاحةأ الجر  ":

  ثقافة توضحت أمامي أغراضي وهي تتلخص في أنه: تجرHة و و
زادت ا. فإني �لما زادت معرفتي !الشرق أن نلتح� !أورو! یجب علینا أن نخرج من الشرق و - 

مني وأنا �راهیتي له، و�لما زادت معرفتي !أورو!ا زاد حبي لها وتعلقي بها، وزاد شعور3 !أنها 
  منها.

  ا ال سلطان للدین عل�ه وال دخل له ف�ه.ا أورو�Hً أرMد تعل�مً  - 
  وح�ومة �ح�ومات أورو!ا ال �ح�ومة هارون الرشید والمأمون. - 
  وأد!ا أورو�Hا أ!طاله مصرMون، ال رجال الفتوحات العر�Hة. - 
  ، ثقافة العبود�ة والتو�ل على اآللهة.وثقافة أورو�Hة ال ثقافة الشرق  - 
  ن.ر�Hة الفصحى، لغة التقالید والقرآواللغة العام�ة، لغة اله�سوس، ال لغة الع - 
هذا هو مذهبي، الذ3 أعمل له طول  والتفرنج في األزMاء ألنه ی!عث فینا العقل�ة األورو�Hة. - 

  فأنا �افر !الشرق، مؤمن !الغرب". ،ا وجهرةً ح�اتي سرً 

ة العصب�ة القوم�ة بین العرب والترك، واتخذوا من وفتن،وه�ذا تم�ن قادة الغرب من بث الفرقة  
ذلك أداة لش� وحدة المسلمین، حیث قام !عض العرب (!ق�ادة الشرMف حسین في الحجاز) !اشعال 

التي أسفرت  ،ما عرف !الثورة العر�Hة الكبرO ضد الخالفة العثمان�ة إّ!ان الحرب العالم�ة األولى
 )2(لى هدم دولة الخالفة !الكل�ة على ید مصطفى �مال أتاتوركالدولة العثمان�ة،والحقا إ عن هزMمة

                                      
  .169ص  ،اسالمة الدولة والمدنة والقانون الد�تور عبدالرزاق السنهورE  محمد، عمارة،)1(
في مدینة سالون�ك الیونان�ة لعائلة من  ولدم) 1938- هـ1356هـ/1300-م1883(مصطفى �مال ، اتاتورك)2(

،ترجمة الرجل الصنم �مال اتاتورك�ان مولوًدا غیر شرعي لسیدة تدعى زHیدة، یهود الدونمة،و یؤ�د د رضا نور أنه
تصاالت قو�ة !االنجلیز الذین دعموه ر الحرب العالم�ة االولى �ان له اثإ. على 490 عبدهللا عبدالرحمن، ص

 .إلى جمهورMة علمان�ةوتحوMل تر��ا  ،لغاء الخالفةإلى لطة في الدولة العثمان�ة، وصوال إمن االمساك !الس لتم�ینه
الذي نجم عن تناوله المفرط  تشمع الكبد عاما بعد إصابته بمرض 57عن عمر يناهز توفي في اسطنبول 

قال عنه شیخ  .�یف هدمت الخالفةم وقد �شف الشیخ عبدالقد�م زلوم تفاصیل م�ره في �تا!ه الق�ّ  .للكحول
ن�ة مصطفى صبر3:"تساهل االنجلیز مع مصطفى �مال لیجعلوا منه !طال في حین االسالم في الدولة العثما

تشددوا في معاملة الخل�فة وحید الدین حتى أعجزوه وذلك لتعظ�م الفتنة !مصطفى �مال في أ!صار المسلمین 
أدب�اته وال و!صائرهم....والرجل من ال تجد انجلترا مثله ولو جّدت في طل!ه من حیث أنه یهدم ماد�ات االسالم و 

، ص صحوة الرجل المرMض، ،موف�  س�ما أدب�اته في الیوم ما ال تهدم انجلترا نفسها في عام.." بني المرجة
281.  
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  هـ. 1342رجب  28 م/ 1924- 3- 3في 

أثمرت الجهود الحثیثة التي بذلتها الدول الغر�Hة عبر عقود من الزمن وشملت جبهات عدة على 

�ة المستوO الثقافي والف�ر3 والس�اسي و العس�ر3، مستغلة الضعف الذ3 طرأ على األمة االسالم

النزاعات الداخل�ة التي أدت إلى تصدع الوحدة المواجهات الخارج�ة و نتیجة عوامل عدیدة من 

استولى الحلفاء على جم�ع !الد  بهزMمة دولة الخالفة األولى تهت الحرب العالم�ةلما انلمسلمین. فا

قد  .وأخرO ا مرة الدولة اإلسالم�ة و�ان همهم القضاء على هذه الدولة نهائ�ًا، والحیلولة دون ق�امه

 لضمان عدم رجوع الدولة اإلسالم�ة للوجود، وال یزالون  وا عدة خطy واستعملوا عدة أسالیبوضع

الدولة العثمان�ة إلى عدة أقسام هي تر��ا،  وافقسم �عملون من أجل هذه الغا�ة. حتى اللحظة هذه

 واوجعلونجد، وال�من.األردن، والحجاز،  ، ولبنان، وفلسطین، وشرق )1(ومصر، والعراق، وسورMا

وصار المشتغلون !الس�اسة ف�ه من عمالء هذا المستعمر، ومن ،هذا التقس�م زون یر�ّ  أهل �ل بلد

غیرهم من حسني الن�ة، �عقدون المؤتمرات في �ل بلد �طالبون !االستقالل، أ3 استقالل الجزء 

لدولة التر��ة، والدولة الذ3 رسم لهم دولة عن غیره من !اقي األجزاء، وعلى هذا األساس قامت ا

في  ت الدول الغر�Hة(فرنسا وHرMطان�ا).الخ ثم أقام.العراق�ة، والدولة المصرMة، والدولة السورMة.

، ل��ون رأس جسر اسرائیلتحول ف�ما !عد إلى ��ان مستقل تحت اسم  ،فلسطین وطنًا قوم�ًا للیهود

لحواجز التي تحول دون رجوع الدولة و�شغل !ه المسلمون عن المستعمر، ول��ون حاجزًا من ا مله

، واألجواء العامة، تر�یزًا س�اسي الجدید غرافي الالوضع الج ت دول الغربالم�ة. وHذلك ر�ز ـاإلس

  �حول دون تحرMر المسلمین.

بتطبی� النظام الرأسمالي في االقتصاد، والنظام الد�مقراطي في الح�م،  ت دول الغربوقام

حاول أن ت تعن الح�اة، وصار  اومفاه�مه احضارته تترة والقضاء، وثبّ والقوانین الغر�Hة في اإلدا

في الح�اة هي الطرMقة التي �ع�ش علیها  افي الح�اة حتى تص!ح طرMقته از وجهة نظرهر�ّ ت

                                      
العرب والساسة البرMطانة في  م�ي شب��ة، والمشرق العرLي في مواجهة االستعمار،ذوقان،  ،قرقوb انظر) 1(

أعلن  معر�ة م�سلون تأدیب السورMین على تصدیهم لفرنسا في  غوروأراد الجنرال  فحینة االولى، مالحرب العال
دولة ، دولة حلب ، دولة دمش� :س طائفي إلى ست دو�الت مستقلة هيقس�م سورMة على أساتم 1920في عام 
�انت). م1921( لواء االس�ندرون المستقل، م)1921(دولة جبل الدروزم)، 1920(یرلبنان الكبدولة ،العلوMین  

وطوا!ع ، وعید وطني ، وHرلمان  ،وح�ومة ،وعاصمة ،هذه الدو�الت في !اد� األمر مستقلة تمامًا ولكل منها علم
 .مال�ة وHرMد�ة خاصة
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فیها  تثم أقام ،مصر سلطنة ت برMطان�افي ذلك إلى حد !عید، فقد جعل تالمسلمون، وقد نجح

في شرقي األردن  تفي العراق النظام الملكي البرلماني، وأقام تالنظام الملكي البرلماني، وأقام

وفي فلسطین ح�مًا انتداب�ًا انتهى !ق�ام نظام د�مقراطي برلماني بین الیهود تحت اسم  ،إمارة

في الحجاز وفي  تها ملك�ة برلمان�ة، وأقامتالقسم ال!اقي لشرق األردن وجعل ت، وضماسرائیل

دعمت الدول في لبنان وسورMا النظام الجمهور3،وفي تر��ا  فرنسا تال�من ملك�ة مستبدة، وأقام

إیران على  تملك�ة وراث�ة، وشجعجعلوا النظام  األفغان!الد  جمهورMة رئاس�ة، وفيقامة الغر�Hة إ

 تبهذا جعل وها إلى دولتین.تملهند، ثم قسّ ل ةً مستعمر  ت برMطان�االتمسك !النظام اإلمبراطور3، وظل

في  تهو الذ3 �طب� في !الد المسلمین، وHتطب�قه أضعف انظامهاالستعمارMة الدول الغر�Hة 

أهل ال!الد  سو في نف تبل جعل ،بذلك الدول الغر�Hة  كتفتالنفوس ف�رة إعادة ح�م اإلسالم. ولم 

ه؛ إذ اعتبر أهل �ل إقل�م من هذه األقال�م إقل�مهم فقy دولة، تالمحافظة على النظام الذ3 أقام

ون وجوب استقالله عن غیره من األقال�م، وصار العراقي في تر��ا أجنب�ًا، والسور3 وصاروا �فهم

في مصر أجنب�ًا،وه�ذا صار ح�ام �ل بلد �حافظون على هذا النظام الرأسمالي الد�مقراطي 

من  الدول الغر�Hةلهم  تصاروا موظفین بوظ�فة الحراسة على ما أقام .والمفروض من قبل الغرب

تغییره حر�ة غیر مشروعة �عاقب علیها قانون المستعمر الذ3 وضعهم  دون و�عنظام ودستور، 

  لتنفیذه.

ة ـعلى !الد المسلمین م!اشرة !اعت!ارها قوانین مدن�ة ال عالقها بتطبی� قوانین ت الدول الغر�Hةوقام

عمالء حاول تطب�قها !الواسطة عن طر�M الت ترع�ة، !عد أن �انـشـالم، وتر�ت األح�ام الـلها !اإلس

في ال!الد اإلسالم�ة؛ إذ حاول االستعمار منذ أول النصف الثاني من القرن التاسع عشر إدخال 

إدخال القانون المدني  ت الدول الغر�Hةالقوانین الغر�Hة إلى ال!الد اإلسالم�ة. ففي مصر شجع

 هـ1300م/1883في ذلك وHدأت مصر منذ سنة  تالفرنسي ل�حل محل األح�ام الشرع�ة، ونجح

في المحاكم بدل � وصار �طبّ ، ته قانوناً تطب� القانون الفرنسي،فقد ترجمت القانون الفرنسي وسنّ 

  )1(.أ!عد ح�م اإلسالم و رـفـت ذلك ح�م الكثبّ ـف األح�ام الشرع�ة،

على  اجم�ع شؤونه توأقامالك�انات الولیدة،  أر�ان تثبت اهعلى ذلك أنّ  دول الغرب وقد ساعد 

                                      
 .26، ص القانون المدني نقضالداعور، أحمد ، ) 1(
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تطب� حتى  ال تزالها، والتي تها، والمناهج الترHو�ة التي وضعتم التي رسمأساس س�اسة التعل�
الیوم في جم�ع ال!الد اإلسالم�ة، وأنتجت ما أنتجته من هذه الجیوش الجرارة من المعلمین الذین 
�قوم أكثرهم على حراسة هذه البرامج وحمایتها، والذین یتولى الكثیرون منهم زمام األمور، 

. وقد قامت س�اسة التعل�م ووضعت مناهجه على أساسین دول الغرب هرMدت و�سیرون وف� ما
اثنین: أحدهما فصل الدین عن الح�اة، وMنتج عنها طب�ع�ًا فصل الدین عن الدولة، وذلك �حتم أن 

أما ،ه�قوم أبناء المسلمین !محارHة ق�ام دولة إسالم�ة، ألنها تتناقض مع األساس الذ3 تعلمو 
المصدر الرئ�سي لما تحشى !ه  الغر�Hة والحضارة الغر�Hةشخص�ة الجعل  األساس الثاني فهو

وتعظ�مه،ومحاولة محاكاته  الغربالعقول الناشئة من معارف ومعلومات. وذلك یوجب احترام هذا 
 وتقلیده،ولو �ان مستعمرًا،وMوجب احتقار المسلم واالبتعاد عنه واالشمئزاز منه واالستن�اف عن

 الدول الغر�Hةكتف تولم م دولة إسالم�ة واعت!ارها رجع�ة.�قضي !محارHة ق�اوهذا )1(األخذ منه.
إلى  ت.بل جعلاها مقامهت!مناهج المدارس التي �شرف علیها أو تشرف علیها الح�ومات التي أقام

جانبها المدارس الت!شیرMة التي تقوم على أساس استعمار3 محض، والمعاهد الثقاف�ة التي تأخذ 
، والتوج�ه الثقافي المغلوb. وHذلك صار الجو الف�ر3 في الخطأوج�ه الس�اسي على عاتقها الت

والمعاهد الثقاف�ة على تنوعها یثقف األمة ثقافة ت!عدها عن التف�یر في  ،المدارس على اختالفها
  )2(الدولة اإلسالم�ة، وتحول بینها وHین العمل من أجلها.

ع ال!الد اإلسالم�ة على أساس فصل الدین عن وقامت إلى جانب ذلك المناهج الس�اس�ة في جم�
الح�اة، وصار العرف العام عند المثقفین هو فصل الدین عن الدولة، وعند عامة الشعب فصل 

سبب تأخر  جدت فئات من المثقفین تزعم أنّ اء ذلك أن وُ الدین عن الس�اسة، و�ان من جرّ 
س!اب خذ !أألوا و القوم�ة والعمل لهاالمسلمین هو تمس�هم !الدین، وأن الطر�M الوحید للنهضة ه

   الحضارة الغر�Hة.

وقامت إلى جانب المناهج الس�اس�ة القوانین التي تحف� هذه المناهج وتؤمن تنفیذها، فقد سنت 

                                      
غزو في الصمم دراسة واعة للغزو الف�رE والنفسي والخلقي ،انظر المیداني، عبدالرحمن حسن حبن�ة  )1(

،فقد أجاد في تت!ع وفضح المخططات التغرMب�ة التي لتعلم  المنهجي  والتثقیف العاموالسلو�ي في مجاالت ا
 .واقعنا المعاصرمحمد ،  رHي، وانظر قطب،استهدفت المؤسسات التعل�م�ة في المشرق الع

  231-230، ص الدولة االسالمةالنبهاني، تقي الدین،  )2(
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قوانین تحول دون ق�ام أحزاب أو حر�ات س�اس�ة إسالم�ة، واعتبرت تلك القوانین في مجموعها 
م أهل ال!الد. وتضمنت تلك القوانین نصوصًا مؤداها أنه المسلمین طائفة من الطوائف، مع أنه

�شترb في األحزاب والحر�ات الس�اس�ة أن تكون نظمها د�مقراط�ة،وأن ال تحصرعضوMتها عمل�ًا 
أو حر�ات س�اس�ة  الم�ة أحزابفي طائفة.ومعنى ذلك أنه ال یجوز أن تنشأ في ال!الد اإلس

المسلمین ال ح� لهم إّال !الجمع�ات الخیرMة وما إلیها،  أنّ و ،حتى ال تعود الدولة اإلسالم�ة إسالم�ة

وممنوعون من العمل الس�اسي على أساس اإلسالم، واعتبرت !عض القوانین الق�ام !األحزاب 
یلولة دون الس�اس�ة اإلسالم�ة جرمًا �عاقب عل�ه. وHذلك تر�زت المناهج الس�اس�ة على أساس الح

في  على الدولة اإلسالم�ة تمنذ أن قض دول الغرب تا دأبوه�ذ )1(.ق�ام الدولة اإلسالم�ة
 ار�ز جهودهتق�م العراقیل التي تحول دون ق�ام الدولة اإلسالم�ة، و تإلى اآلن  هـ1342م/1924

  )2(ها من الوجود.تللحیلولة دون إیجادها، !عد أن مح

                                      
 .233، ص الدولة االسالمة، تقي الدین، النبهاني) 1(

�ي في مصر !حظر جمع�ة االخوان المسلمین وآخر ذلك ما) 2(Mقة ، في  قامت !ه سلطة االنقالب األمرMالعر
 اولة فجة لخن� أ3 صوت إسالمي مهما تل!س بلبوس الد�مقراط�ة والدولة المدن�ة.م، في مح2013-12شهر 
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ة الوضعة على   الم6حث الثالث:Lغة الدولة الغر  اإلسالمة األمةفرض ص

  6عد هدم الخالفة

  فرض الدولة الوطنة األمة عبرلكان تف�ك االستعمار الغرLي أ: 

ا م، واضعً 1924اذار 3هـ المواف� ل1342جبر  28!الغاء الخالفة في  تاتورك�مال أقام مصطفى 
ولى في عهد أبي !�ر ألا لدولة الخالفة التي استمرت في الوجود منذ الخالفة اا نهائ�ً بذلك حدً 

وعواصف وزوا!ع  ،سالم�ة من أحداثٍ إلمة ا عنه وأرضاه.ورغم ما شهدته األضي هللالصدی� ر 
إال أنها في خالل هذه القرون �لها لم تفقد  ،وغزوات وحروب داخل�ة وخارج�ة ،س�اس�ة وعس�رMة

�حتاج إلذن  قy وحدتها الك�ان�ة ف�ان المسلم، وغیر المسلم من رعا�ا الدولة، ینتقل شرقا وغرHا ال
قامة وما شاكل ذلك. وال غرو فإن مفهوم األمة اإلسالم�ة التي یجمعها دین أو ترتیب أوراق إ ،أحد

  واحد ورب واحد ونبي واحد و�تاب واحد برHاb دائم �ان أقوO من أ3 اعت!ار طار3ء زائل.

وتدجین المسلمین في بوتقة نظم وقوانین ومفاه�م غیر ،إقصاء اإلسالم عن الح�اة  من هنا فإنّ 
، وعلى استغرقت عقودًا من الزمن،ب جهودا حثیثة لم ��ن لیتم ب�سر وسهولة، وٕانما تطلّ  ،م�ةإسال

: ثقاف�ة وف�رMة وس�اس�ة وعس�رMة واقتصاد�ة...وقد عملت الدول الغر�Hة على التروMج عدة صعد
قائم في أوساb المسلمین، وخاصة النخ!ة المثقفة منهم، لمقوالت ومفاه�م الف�ر الس�اسي الغرHي ال

واسy القرن التاسع عشر، في �ة. وقد دارت هذه العمل�ة، منذ أالوطنالوضع�ة على مفهوم الدولة 
في بیروت والقاهرة !الد المسلمین عبر مؤسسات االرسال�ات والكل�ات والمعاهد التي زرعت 

ذین بناء المسلمین،والنصارO، الاها، �ما دارت عبر استقطاب و�سب أاسطنبول وسو واالس�ندرMة و 
وفدوا إلى الغرب لمتا!عة تحصیلهم العلمي في جامعاته ومعاهده.و�ان من الطب�عي أن �سلك 

سلوب التدرMجي، �ي ال �صدم ها على األ، اعتمدت في جلّ جاالت الغرب وم!عوثوه أسالیب شتىر 
   راد من ورائه.المسلم الفرد، والرأ3 العام معه، !حق�قة ما یُ 

لصناعة والقوة العلم�ة عاها ما بلغته من تقدم في مضمار اوقد ساعد الدول الغر�Hة في مس
مثل لل!شرMة، وما على المسلمین، إذا الغر�Hة !أنها النموذج األ المنظومةنها من طرح م�ّ والعس�رMة،
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. فال غرو )1(ةذّ ة !القُ ذّ حذو القُ ما أرادوا سلوك سبیل النهضة والتقدم، إال ات!اع حذو األمم الغر�Hة 
خراجها من إلر من أبناء المسلمین الذین �انوا یتلمسون سبل النهضة والعزة ألمتهم و أن ینض!ع �ثی

الغر�Hة. وقد أضاعت األمة  الكبوة التي وقعت فیها في القرن التاسع عشر م�الد3 !الطروحات
السیر  ینما �انت دول الغرب تغذّ ب ،سالم�ة قرونا مدیدة في ظلمات التخلف الف�ر3 والماد3اإل
التي سرعان ما ترجمت إلى  ،جلة النهضة الصناع�ة مستفیدة من االكتشافات العلم�ةطالق عإل

  مم.ثارها في الصراعات الدول�ة بین األقوO ماد�ة ملموسة ظهرت آ

بإدخال إصالحات قانون�ة وٕادارMة جذرMة، وهي حاول القادة العثمانیون مواجهة التحد3 الغرHي 
 .1876إلى عام  1839نتظمت اإلمبراطورMة من عام اإلصالحات التي ُعِرفت !التنظ�مات وا

وف�ما یتصل !الشرMعة فإن حر�ة التنظ�مات لم تحجم عن إلغاء الكثیر من أح�امها ومظاهرها 
عقوHتا الرجم وقطع الید، وألغي الرق  1840. وه�ذا ألغیت في عام لتسایر الضغوطات الغر�Hة

رِّّدة. واحتذO العثمانیون حذو أورو!ا في ألغي حد ال 1858، وفي عام 1847وتجارته في عام 
أمر آخر هام وذلك عندما تبنوا ف�رة المواطنة (وهذه �انت من أكبر ثمرات التحّول العلماني في 
أورو!ا) فألغوا مظاهر تمییز الشرMعة ضد غیر المسلمین، والتي �ان أبرزها الجزMة، وساووا بین 

  )2(.لغیر المسلمین بدخول الج�ش المسلمین وغیر المسلمین في الشهادة وسمحوا
 وما تزال،أخطر المواجهاتسالم�ة والحضارة الغر�Hة �انت،االمة االولعل المواجهة الف�رMة بین 
لما سب� ذ�ره من التخلف واالنحدار  ،حق�قي من المناعة الذات�ة التي واجهتها األمة دون سندٍ 

 قامت فرنسا وHرMطان�ا الدولة العثمان�ة،زMمة الذ3 وصلت إل�ه.!عد انتهاء الحرب العالم�ة االولى به
 )3(التي رسمت حدود المغانم لكل منهما، )سا��س ب��و(!موجب معاهدة ،بتوزMع المغانم ف�ما بینها

                                      
هم، وجمعها: ُقَذٌذ وِقَذاذ. ، �ضرب في التسو�ة بین الشیئین  أ3 ِمْثًال !مثل) 1( هم َأُقذُّه  .الُقذَُّة: رMُش السَّ وَقَذْذُت السَّ

هم ثالث ُقَذذ و .قّذًا وَأقذذته: جعلت عل�ه الُقَذذ في مؤخرة السهم قذذ، أ3 نهایته األسهم المترادفة �ل   .هي آذانهوللسَّ
  .195ص  1،ج مجمع األمثال ،اإلمام أبو الفضل ،المیداني واحدة خلف الثان�ة .

 www.alawan.orgموقع األوان  ،حول ضرورة العلمانة،  ) محمود،محمد2(
الحرب العالم�ة األولى بین (فرانسوا ب��و)  هـ إّ!ان1334م/جمادO الثاني1916تم التوصل إلیها في أ�ار ) 3(

ممثال الح�ومة الفرنس�ة و(مارك سا��س) ممثال الح�ومة البرMطان�ة. والواقع أن هذه المعاهدة تّوجت سلسلة 
طوMلة مضن�ة من المفاوضات الدیبلوماس�ة شملت روس�ا وٕا�طال�ا، وقد انسحبت  روس�ا منها !عد الثورة البلشف�ة 

هـ بل وفضحت بنودها، ومع ذلك أّصر الشرMف حسین على المضي 1335م/ذو الحجة 1917في تشرMن أول 
 ،م�ي شب��ة، في خ�انته في تحالفه مع االستعمار االنجلیز3 ،واالستمرار في "ثورته" ضد الخالفة العثمان�ة.

 . 291- 290ص  ،العرب والساسة البرMطانة في الحرب العاملة االولى
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صانعة منه ��انًا ولیدًا سّمته "دولة لبنان  ،فعمدت فرنسا إلى سلخ الجزء الغرHي من سورMا
 )1(تمهیدا لتنفیذ وعد بلفور ،لهجرة أمام الیهود إلى فلسطیناب ا!الكبیر"،بینما قامت برMطان�ا !فتح 

 ،القاضي !انشاء وطن قومي للیهود. ثم اقتضت مصلحة برMطان�ا إقامة إمارة شرق االردن

وتنصیب عبدهللا بن الحسین أمیرًا علیها، و�ذلك قامت برMطان�ا !ص�اغة الك�انات الس�اس�ة في 

رب غ الحدود الفاصلة بین الك�انات الس�اس�ة المستحدثة فيبرسم فرنسا  .�ما قامتمنطقة الخلیج

   .فرMق�اأشمالي 

دول المستعمرة ضرورة العمل من قبل ال عنى، ف�ما عناه، س�اسي)الجدیدغرافي الهذا الواقع(الج

 ،والء لدO الناس فرضو ،و"صناعة" أوطان،على ص�اغة وتكوMن "هو�ات" وطن�ةوأدواتها المحل�ة 

من الهو�ات االصطناع�ة أو غیر ذلك ،أو "مواطنا عراق�ا"،واطنا سورMا"نفسه "م !حیث �عتبر المرء

�ي یرO  وفرنسا وHرMطان�ا تنفیذا لس�اسة "فرق تسد".ها تفرض التيMین د�فید (ال!احث االمر� )فروم

 ":!قوله ،فرضتها اورو!ا هي السبب وراء النزاعات التي شهدتها المنطقة التي التارMخ�ة األزمةأن 

 الدولة زوال !عد للمنطقة ش�ال العشرMن القرن  من العشرMن�ات مطلع في الحلفاء دول اقترحت دلق

 ال م1922 تسو�ة فإنّ  لذلك المنطقة؟ شعوب تقبله هل:قائما یزال ال الذ3 السؤال لكن العثمان�ة،

    )2(."األوسy الشرق  في الراهنة والس�اسات والنزاعات الحروب قلب في هي بل الماضي، تخص

6فشل هذا النموذج الغرLي الذE فرض 6قوة الحدید والنار على أهل المنطقة  )فروم�ین(تن6أ وقد

 أخذت األورو�Hة الدول ألنّ  اضطراب، من اآلن عل�ه هو ما على األوسy الشرق  "أص!ح:هقول!
 األسر استمرار ضمان في أخفقتا وفرنسا برMطان�ا وألن جهة، من تش�یله تعید أن عاتقها على

                                                                                                           
  
تشرMن ثاني  2في  )أرثر بلفور(وزMر خارجیتها اللورد و تصرMح الح�ومة البرMطان�ة على لسان "وعد بلفور" ه )1(

إقامة ��ان قومي للیهود لى إن الح�ومة البرMطان�ة تنظر !عین العطف أ! )روتشیلد( الیهود3 لى اللوردإ م1917
  .278، ص مؤامرة الغرب على العرب�اسین ،  ،سوMد في فلسطین.

هي معاهدة و ، العقیر لتي  �شیر إلیها هي معاهدة مؤتمرالتسو�ة او  .643ص،الشرق  والدة د�فید، فروم�ین، )2(
قع في األحساء انشأته الدولة العثمان�ة في فترة ح�مها لمنطقة میناء قد�م � ،وهوالعقیرحدود�ة وقعت في 

ة للحدود بین الكوMت الص�غة الحال� من م�تب المخابرات البرMطان�ة !فرض بیرسي �و�سالسیر حیث قام ،الخلیج
. د�فید فروم�ین، وHین العراق والسعود�ة ،!ما فیها المنطقتین المحایدیتین بین الكوMت والعراق،والعراق والسعود�ة 

.و المعروف أن النزاع على النفy المختزن في المنطقة المحایدة بین الكوMت والعراق فّجر 335، ص والدة الشرق 
  م.2003، ومّهد لالحتالل األمیر�ي للعراق في ن�سان م1990حرب الخلیج الثان�ة في 
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 األولى العالم�ة الحرب خالل قضتا أن !عد أوجدتاها، التي الس�اس�ة، والنظم والدول، حاكمة،ال
 العرHي األوسy للشرق  العثماني الح�م وحطمتا المنطقة، في القد�م النظام على مبرما قضاء

 ا،امً ح�ّ  نتاوعیّ  بلدانا، أوجدتا القد�م، النظام م�ان الدولتان تأخذ ولكي منه، خالص ال تحط�ما
 وال لقراراتهما، مهمة محل�ة معارضة �ل على تقض�ا لم دول،ولكنهما نظام حدودا،وأدخلتا ورسمتا

 وقد الترتی!ات، هذه على موافقة غیر األوسy الشرق  في !أس ذات محل�ة قوO  هذا یومنا إلى تزال
 ومن طقة،المن إلى ونقلته !او أور  ابتكرته الذ3 الحدیث النظام ینجح هلیتساءل:" و؛بها" تط�ح

 الساسة األفكار إن قوم�ة؟ مواطن�ة أساسها مستقلة علمان�ة دول إلى األرض تقس�م ممیزاته

ةLة الح�ومة ومنها األورو س�انها، معظم أكد منطقة على غر6Mة عقیدة تعد العلمانة، المدن

 �ومةالح ومنها الحاة، جوانب �ل تح�م دینة 6شرMعة إمانهم عام، ألف على ترLو ولمدة

 المش�لة بوجود األولى العالم�ة الحرب زمن في األوروHیون  الدولة رجال فعال أقر لقد ،والساسة
 أن أدر�وا حتى دولهم، إلى األوسy الشرق  لضم یخططون  الحلفاء قادة بدأ إن فما و!أهمیتها،

 أن علیهم یتحتم الس�اس�ة،التي للخرMطة الرئ�س�ة الخاص�ة هي المنطقة على اإلسالم سلطة
 س�طرة تحت اإلسالم جعل هدفها س�اسة هـ1332/ م1914عام)1(رن�یتش شن یجابهوها،وقد

 والءات رعا�ة في البدیل �یتشنر معاونو رأO تنجح، لن الس�اسة هذه أن ظهر فلما برMطان�ا،
 Oتسو�ة صاغوا عندما أنهم والحق�قة اإلسالم�ة، للوحدة منافسة الوالءات هذه تكون  وأن...أخر 
  .  )2(".أعینهم.. نصب الهدف هذا �ان الحرب، !عد لما األوسy الشرق 

 
 

 قضوا أن !عد البرMطان�ة الس�اسة 3 فرضته برMطان�ا !قوله:" فصانعوو�صف فروم�ین الوضع الذ
 مصر من م�ان، �ل في والطائرات، والمصفحات الجنود ونشروا المنطقة، في القد�م النظام على

 قال �ما الحال و�ان .)3(بها" مؤمنا أكثرهم �عد لم تسو�ة ألوسyا الشرق  على العراق،فرضوا إلى
 وعینت دوًال، األوسy، الشرق  في نفوذها منطقة في فرنسا شأن شأنها برMطان�ا، "أنشأت فروم�ین

                                      
وزMر  م):القائد األعلى للج�ش البرMطاني وHerbert Kitchener )1850 -1916اللورد هرHرت �یتشنر )1(

د السودان في ملة البرMطان�ة ضحقاد ال الع الحرب العالم�ة األولى.و �ان من قبلالحر�Hة البرMطاني عند اند
م!ادرة وحش�ة عندما أمر بإخراج جثة االمام قام ! .وانتقم لهزMمة سلفه البرMطاني غوردون  حیثهـ 1316م/1898
 انتصارانتقاما من  برMطان�الها إلى رسأخذ جمجمة المهد3 و أو  ،وتمزMقها حمد المهد3أمحمد 
لعامیین متتالیین في  واألذان الصالةمنع  �ماوحامیته. على غوردون  /http://ar.wikipedia.orgالمهد3

  .83- 80، ص  الشرق والدة فروم�ین،د�فید،  .لة المهد�ةالدو عاصمة  أم درمان

  .633-632، ص الشرق والدة  فروم�ین،د�فید، )2(

  .623ص  ) المرجع نفسه،3(
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 منذ تفعله أن أرادت ما األورو�Hة للدول تحق� لقد ..بینها ف�ما حدوداً  ورسمت �ح�مونها، أشخاصاً 
 من م�ان �ل وفي...  األوسy الشرق  لشعوب الس�اس�ة المصائر !أیدیها خذتأ أن أ3 طوMل، زمن

 جدیدة ببنى وٕابدالها األصلیین، س�انلل الس�اس�ة البنى تدمیر إلى البرMطاني االحتالل أدO العالم
 ووفقا أورو�Hة، قوانین و!موجب أوروHي، نمy على �انت الح�وم�ة واإلدارة أورو�Hة، أش�ال ذات

 األوسy الشرق  في س�حدث األوروHي االحتالل �ان إذا عما تساؤل ثمة ذلك ومع و�Hة،أور  لمفاه�م
 األوسy الشرق  ألنّ  فقy ل�س السؤال هذا وسبب ودائم. عمی� أثر من أخرO  أم�نة في أحدثه ما

 ألنّ  بل الماضي، في الجذور عم�قة ومعتقدات أصحابها، بها �فخر عرMقة، حضارات منطقة
 أن قبل أج�ال تمر أن یجب !حیث !م�ان العم� من هي إدخالها أورو!ا ترحتق التي التغییرات
   . )1(األرض"  في جذورها التغییرات هذه تضرب

 ل�س عل�ه االستعمار وفرض إرادته، تهم�ش وتم مصیره عن تقرMر المنطقة شعب تغییب تم لقد

yومات فق� قبل لها ��ن لم هو�ة وفرض بل والعس�رMة، الماد�ة إم�ان�اته !�ل ودعمها أقامها ح

 جزMرة أو مدینة أو أسرة إلى نسبتها وتم - زائفة وطن�ة و قطرMة هو�ات خل� تم لقد وجود، أ3 ذلك

 عن �عبر قومي أو ثقافي أو تارMخي مدلول أ3 النس!ة هذه في یرO  ال واحد لشعبٍ  - أقل�م أو

 أنماb على !الغا التطور أثرا ذاه ترك لقد دول. عدة بین الواحدة واألسرة القبیلة تقس�م وتم هوMته،

 المنطقة على أصال فرض قد التطور هذا وألن واإلسالمي، العرHي العالمین في والهو�ة االجتماع

 في ملموس دور واإلسالم�ة العر�Hة للشعوب ��ن ولم الم!اشرة، االستعمارMة الس�طرة !فعل

 ح�اة في هائل اضطراب إ�قاع في المنطقة في الحدیثة الدولة نظام والدة في تسبب فقد ص�اغته،

 والقیود السفر، وجواز الحصرMة، الجنس�ة مفهوم الحدیثة الدولة نظام أدخل البلدان، هذه شعوب

�سورMا دول بین انقسمت قد نفسها وعنزة �شمر عشائر وجدت وفجأة"....الحدود عبر التنقل على 

 قاطعة قیودا و�فرض،مختلفة جنس�ات حمل یتطلب االنقسام هذا والسعود�ة،وأنّ  والكوMت والعراق

 عن !الضرورة تعبر ال لدول الوالء منهم یتطلب الجدید النظام إنّ ....الحدود عبر تحر�ها على

 وعواقب اعم�قً  ااضطرا!ً  دولّ  واالفتراق التمایز الهو�ة،هذا هذه حاجات تش!ع وال ،الثقاف�ة هوMتهم

 .)2("الحدود خy جانبي على العر�Hة العشائر أبناء ح�اة في !اهظة، إنسان�ة

                                      
مع أن دول االستعمار االورو�Hة لم "تقترح" التغییرات المشار الیها  .629ص ، والدة الشرق فروم�ین،د�فید، )1(

  . بل فرضتها !قوة الحدید والنار

ة،  والجزMرة الخلیج في الهوة وأزمة الحرMةلمطیر3، حاكم، ا) 2(L162-161ص العر.  
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 ادخال القانون المدني المقت6س من الغربب: 

التغییر  ما نرMد التر�یز عل�ه هنا هو بدا�ات وضع األسس القانون�ة للقانون المدني الغرHي،ذلك إنّ 
نابلیون (ف أداة السلطة االستعمارMة الحاكمة. هووالقانون  التغرMبي في میدان القانون أسرع،

فاخترق -!عد وفاته - جلت جیوشه عنها، عادزمت حملته العس�رMة على مصر و الذ3 هُ ، )بونابرت
 إلى ،هـ1245/ م1830 في -عس�رMا- الجزائر من،!الد العالم العرHي !قانونه واحتل الكثیر من

 هـ1330/ م1912والمغرب في  ،هـ1299 م/1882في وتونس،هـ1292م/1875في- قانون�ا–مصر
 ،ن، !عد الحرب العالم�ة االولى، ثم في االردن والعراق والكوMت والسودانسورMا، !ما فیها لبنا و ،

  )1(عبر تعم�م القانون المدني الفرنسي !عد االستقالل.

مندمجة في الخالفة  -جزاء من ال�منف�ما عدا مراكش وأ - لعر�Hة جم�عهافقد �انت ال!الد ا 
مي غیر المقنن هو المعمول !ه فیها و�ان الفقه االسال ، العشرMن القرن بدا�ة العثمان�ة حتى 

جم�عا. فاستقلت مصر استقالال ذات�ا تحت ح�م محمد علي، ولما قننت الدولة العثمان�ة الفقه 
لم �متد هذا التقنین إلى مصر و!قیت هذه على ما �انت  )2(اإلسالمي في "مجلة األح�ام العدل�ة"

تشرMعات الفرنس�ة وHخاصة في القانون عل�ه من تطبی� الفقه اإلسالمي غیر المقنن، مع !عض ال
عهد �ة على غرار المحاكم الفرنس�ة في التجار3، ثم انشئت المحاكم المختلطة فالمحاكم الوطن

 م1883هـ و1292م/1875الخدیو3 توفی�،ووضعت تقنینات حدیثة تط!قها هذه المحاكم في سنتي
 لتقنینات القانون المدني ومن ثمّ خذت �لها من التقنینات الفرنس�ة، وعلى رأس هذه اهـ أُ 1300/

فالقانون المدني المصر3 الذ3  )3(أص!حت مصر ذات قانون مدني مقت!س من القانون الفرنسي.

                                      
  .166-165ص  الد�تور عبدالرزاق السنهورE اسالمة الدولة والمدنة والقانون،عمارة،محمد،  )1(

ة العثمان�ة وذلك خالل عهد الدول،مجلة األح�ام العدل�ة أول تقنین مدني وفًقا ألح�ام الشرMعة اإلسالم�ة تعد ) 2(
م لتطب� أح�امها إلزام��ا في قضاء الدولة 1876هـ/ 1293حینما صدرت عن مجلس شورO الدولة العثمان�ة في

مادة قانون�ة تضمنت أح�اًما  1851في األقال�م اإلسالم�ة �افة، حیث احتوت المجلة بین دفتیها مواد بلغت 
لة والو�الة وغیرها !ش�ل مح�م نظم المسائل الفقه�ة المبددة لمختلف المعامالت المدن�ة مثل الب�ع واإلیجار والكفا

 ،أولها �تاب البیوع واخرها �تاب القضاء ستة عشر �تاب هي مجموعة من التشرMعات م�ونة من و .والمتناثرة
في شؤون جم�ع األد�ان  األحوال المدن�ة و وٕالى جانب التقنین الفقهي اإلسالمي جرO تقنین لما یخص القضاء 

 ة الحرة.و�یبیدا، الموسوعمن  .والمذاهب في الدولة العثمان�ة
 .135- 134،ص الد�تور عبدالرزاق السنهورE اسالمة الدولة والمدنة والقانون عمارة،محمد، ) 3(
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�ان نقله محض تقلید "م ثم ترجم إلى اللغة العر�Hة، 1883هـ/ 1300وضع !اللغة الفرنس�ة سنة
ح مطلقًا، ف��ون التقنین الذ3 للقانون الفرنسي القد�م الذ3 ظهر فساده للناس، وأص!ح غیر صال

قلده غیر صالح، وزاد عل�ه أن القانون المدني المصر3 قد سلخ مسائل متفرقة عن أصلها من 
القانون اإل�طالي ومن األح�ام الشرع�ة، وأخذها مبتورة، فصار القانون �حو3 عیوب القانون 

ورة. ولذلك �ان القضاء الفرنسي القد�م المترجم عنه، و�حو3 عیوب المسائل المسلوخة المبت
. و مثل هذا القانون ال �صلح أن ��ون المصر3 یتخ!y في تطب�قه وMتعسف في تفسیر مواد

مصدرًا من مصادر التقنین، وال أن یوضع أساسًا للتقنین. و�أن مشرع القانون المدني المصر3 
محاوال ام�ان�ة الجدید الح� ذلك، فضم إل�ه أح�ام القضاء المصر3 التي صدرت أثناء تطب�قه، 

جعله مصدرًا، ولكن هذا أ�ضا قد زاد الطین بلة...إذ اضطر القضاء المصر3 ألن �ح�م !القانون 
المدني المصر3 الذ3 هو القانون الفرنسي ، ولكن على مسائل في بیئة اسالم�ة، ولذلك أخذ  

ین القانون الذ3 �فسر القانون تفسیرًا واعق�ا لواقع یناقضه، ف�ان هذا الخالف بین القضاء و ب
�ط!قه الضاء، وصار التقنین المصر3 مزMجًا من التقنین المدني الفرنسي، واألح�ام الفقه�ة التي 
�انت مط!قة في مصر، واجتهادات القضاة في التوفی� بین الواقع والقانون، ف�ان تقنینا قلقا، 

  )1(ظهرت ف�ه العیوب والنقائص..."

برازهم، إMطان�ا إلى "صناعة" شخص�ات !ارزة، أو تعمل على و�ان من الطب�عي أن تعمد فرنسا وHر 
قصي اإلسالم عن من بین المسلمین ل�قوموا !المحافظة على ما ترMد فرضه من أوضاع جدیدة تُ 

 الذ3 �عد،هو عبدالرزاق السنهور3 ففي الشأن القانوني نجد أن من أبرز رجاالت القانون الح�اة؛
قد قام بدوٍر محور3 في إخراج القالب الدستور3 القانوني للقانون أبو الدساتیر العر�Hة الحدیثة، ف

الردن والسودان والكوMت وا المدني في مصر أوال، ثم استنساخه و تروMجه في سورMا والعراق
ولیب�ا. والناظر في سیرة السنهور3 یلمس بوضوح رعا�ة فرنسا له منذ وجد ف�ه استاذه الفرنسي 

إذ قال:" لقد وجدت  ،، ناظر"مدرسة الحقوق الخدیو�ة" !مصر ضالته)2("العالمة" إدوارد المبیر

                                      
 .30-29، ص نقض القانون المدنيالداعور، أحمد، ) 1(

) فق�ه و!احث قانوني فرنسي، أمضى ح�اته العلم�ة في جامعة لیون، ُأرسل إلى 1947-1866إدوارد المبیر( ) 2(
طال!ا  50)، وحین عاد إلى فرنسا اصطحب معه 1907-1906ا في �ل�ة الحقوق الخدیو�ة (مصر ف�ان ناظرً 

من المصرMین، فغرس فیهم حب القانون الفرنسي واالفتخار !ه، مما جعل القانون الفرنسي مرجعا أًساسً�ا في 
 .www.fr.wikipedia.org/wiki القانون المدني المصر3.
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ست لهم خالل ضالتي المنشودة أخیرًا(�ذا) على ید السنهور3 وهو من أن!غ تالمیذ3 الذین درّ 
أهل ....ال غرو إذن أّن")1(ح�اتي العمل�ة �استاذ.إنه تلمیذ أثبت فعال أنه جدیر !أن ��ون استاذا"

جوا السنهور3 إماما لفقهاء القانون الحدیث، وأكبر وأهم الدول والح�ومات القانون العصر3 قد توّ 
فقهاء  والدساتیر الحدیثة فأنجزها..أما العر�Hة قد عهدت إل�ه ببناء صرح القوانین المدن�ة الجدیدة
وخاصة الذین جمعوا منهم بین فقه  –القانون في أورو!ا وخاصة في إنجلترا وفرنسا فإنهم أدر�وا

أدر�وا رسوخ قدم السنهور3 في الشرMعة االسالم�ة  - ن الغرHي وفقه قوانین الشرMعة االسالم�ةالقانو 
!عد االئمة  ،فأطلقوا عل�ه لقب "اإلمام الخامس" إشارة إلى إمامته في هذا المیدان،والفقه االسالمي 

قوا عل�ه هذا العظام للمذاهب االسالم�ة األرHعة أبي حن�فة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل. أطل
  )2(. "اللقب وهو في مرحلة  دراسته للد�توراه !فرنسا

هـ لدراسة 1339ذو الحجة  8م/1921آب  12" �ان غادر إلى فرنسا في"اإلمام الخامس ومع أنّ 
هـ عن برنامجه االصالحي الذ3 1340م/ 1922القانون في جامعة لیون، نجده ��تب في أول 

"تكوMن حزب العمال والفالحین حزب االشتراك�ة  �طمح إلى تطب�قه في مصر داع�ا إلى
الد�مقراط�ة الذ3 �ستمد م!ادئه من تجارب األمم الغر�Hة ومن التعال�م النق�ة الصح�حة التي أتى 

. ومع هذا �له نجد الد�تور محمد عمارة ، على غزارة علمه واطالعه، )3(بها اإلسالم والمس�ح�ة"
د حدة حول "هو�ة القانون" الذ3 نختار لتنظ�م الواقع الح�اتي ��تب ممجدا له:"والیوم والجدل یتزای

وهو الجدل الذ3 یدور بین دعاة "أسلمة الفقه" الحدیث والقانون ،الذ3 نع�شه ونتطلع ال�ه 
هذا الجدل الذ3 أحدث و�حدث صدعا  ،المعاصر ودعاة "استعارة فلسفة القانون الوضعي الغرHي

 Oم في لى تبدید طاقاإفي عقل النخ!ة أد�تها، ال أجد أفضل وال أقدر على حسم هذا الجدل والح
 القانون الحدیث مة فيومشرعها األبرز وأعظم فقهاء األ ،رهذا النزاع من قاضي مصراألكب

الد�تور عبدالرزاق أحمد السنهور3 !اشا. فإمامته في القانون الحدیث قد انعقد علیها  ،والمعاصر
وٕامامته في الشرMعة  ،- عرHا ومسلمین وأجانب –قانون الحدیث إجماع فقهاء وقضاة وأساتذة هذا ال

                                      
  .35-34، ص  زاق السنهورE اسالمة الدولة والمدنة والقانون الد�تور عبدالر  ،عمارة،محمد) 1(
  .194و ص  9- 8ص  )المرجع نفسه،2(

ق المبیر . والمتا!ع للسنهور3 یجده حرMصا على تبني طروحات شیخه المستشر 33-32ص  ، ) المرجع نفسه3(
عها طوائف وملل شتى من سالم�ة  األولى هي مزMج من ثقافات المنطقة، شارك في وضالقائلة !أن الحضارة اإل

 المسلمین ومن غیرهم، وٕاذن فهي حضارة مشتر�ة.
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والتي س��شف هذا الكتاب عن معالمها  -وهي التي یجهلها الكثیرون  –االسالم�ة والفقه اإلسالمي 
ل��ون أقدر وأعدل القضاة  )1(وحقائقها هذه اإلمامة في هذین المیدانین هي التي ترشح السنهور3 

  )2(ل "هو�ة القانون" األنسب لح�م واقع العرب والمسلمین."في هذا النزاع المحتدم حو 

، وشارك ف�ه المؤتمر الدولي للقانون المقارن"قد في الها3(هولندا) "هـ عُ 1351م/1932في سنة 

المبیر مسئول�ة العمل على إنجاز  إدوار و"شیخه" الفرنسيحیث حّمله استاذه  ،الد�تور السنهور3 
رMره عن ، لتت�سر مقارنتها !القوانین األخرO، ف�تب المبیر في تقتجدید فقه الشرMعة االسالم�ة

"وٕاذا �نت استعید هذه الذ�رO التي أثارتها مالحظات االستاذ السنهور3، أعمال مؤتمر الها3:
برهن لزمالئنا المصرMین على أنهم هم الذین �ق!ضون !أیدیهم على الوسائل التي تم�ن من ألفذلك 

التي تستط�ع الشرMعة االسالم�ة أن تزود بها الفقه المقارن، وحسبهم س�ب النور على الخدمات 
 م�ة لمقارنة الشرائع". وه�ذا عادفي سبیل هذا أن �ق�موا في جامعتهم القوم�ة مر�زا لال!حاث العل

تجدید فقه  السنهور3 من الها3 وهو �حمل هذا "التكلیف الدولي" ب!عث الشرMعة االسالم�ة و
شارة إمؤتمر:"لقد حان الوقت وأعطانا مؤتمر الها3 ال .ف�تب في تقرMره عن)3(معامالتها وتقنینه

علینا أن نرد إلى الشرMعة اإلسالم�ة  إنّ  االبتداء، لقد آن األوان لدراسة القانون بنفحات جدیدة، و
 صفة التواؤم مع حاجات النظام االجتماعي القائم. وٕانّ  - بدراسة تارMخ�ة ومقارنة عم�قة جادة–

الفصل بین الجزء الدیني والجزء الزمني في الشرMعة االبتداء من هذا العمل یجب أن تكون نقطة 
الجزء الدیني یجب أن �فلت من دائرة دراساتنا لی!قى ح�را على رجال الدین  ، ذلك أنّ االسالم�ة
 علینا أن نعید إلى مصطلح الحضارة االسالم�ة المرونة التي فقدها، وأالّ  ....إنّ )4(المسلمین

بل صورة بد�عة من صور المدن�ة �قدمها التارMخ الینا  ،نعتبرها مجرد مجموعة من القواعد الدین�ة

                                      
. !عد عام من عودة 37ص،  الد�تور عبدالرزاق السنهورE اسالمة الدولة والمدنة والقانون  ،عمارة،محمد) 1(

 .لة إلى أورو!ا دامت ثمانین یوماوسافرا في رح، إلى مصر عقد قرانه وHنى بزوجته السنهور3 

شرMعة اإلسالم جاءت ناسخًة ومه�منًة على ما قبلها من  ه لم �علم أو �سمع !أنّ ، و�أنّ 8ص  ،جع نفسهالمر )2(
 شرائع االنب�اء.

  .196ص  ،المرجع نفسه )3(

  هل تلمس، عزMز3 القار3ء، في هذه الع!ارة بذرة الف�رة العلمان�ة القائمة على فصل الدین عن الح�اة.) 4(
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�ثمرة للنشاb المشترك الذ3 ساهمت ف�ه جم�ع الوحدات الدین�ة التي  - على حد قول المبیر–
  )1(ظل را�ة االسالم"" فيالى جنب تع�ش منذ قرون !عیدة تعمل جن!ا 

�الها3 ل��ّثف الجهود في دعوته إلى "وجوب تنق�ح  "مشایخ"بتوص�ات  ذا استعان السنهور3 وه
والقائم على تكرMس العلمنة في  ،!عا في ذلك النهج المقترح من المبیرمتّ  ،القانون المدني المصر3"

. وقد ایرة للقوانین الغر�Hة الحدیثةالقانون المدني الحدیث تحت ستار "تحدیث الشرMعة" وجعلها مس
علم�ة على دراسة الشرMعة ر3 النهج المقترح !قوله:" وقد اقترحنا أن ترتكز هذه الحر�ة البّین السنهو 

سالیب العلم�ة الحدیثة وفي ضوء القانون المقارن.وتقوم هذه الدراسة الجدیدة على أساس ط!قا لأل

ي !األخیرة التمییز ما بین األح�ام الدین�ة واألح�ام القانون�ة. فاألولى ال شأن لنا بها، وٕانما نعن

فنمیز فیها بین ح�م اقتضاه اقتران الدین !الفقه اإلسالمي وهذا ی!قى محترما، ولكن في العقیدة 

والقلب، إذ هو مرتكز على الدین، وح�م قائم على أساس المنط� القانوني المحض، وهذا هو 

حضة بین الذ3 یدخل في دائرة !حثنا العلمي ، ثم نمیز أ�ضا في هذه األح�ام القانون�ة الم

الم!اد3ء العامة الشاملة ، وهذه هي األسس التي ت!قى، واألح�ام التفصیل�ة  التطب�ق�ة، وهذه هي 

جعل االسالم دیًنا روحانً�ا، ال شأن له ی الكالم صرMح  وهذا  .) 2(التي تتطور حتى تماشي الزمن"

من  ىالمادة األول!التشرMع في حل قضا�ا الفرد والمجتمع �ما هو واقع في النصران�ة. تقول 

"تسر3 النصوص التشرMع�ة على جم�ع المسائل التي تتناولها هذه  المصر3 القانون المدني 

النصوص في لفظها أو فحواها،فإذا لم یوجد نص تشرMعي �م�ن تطب�قه ،َحَ�م القاضي !مقتضي 

انون الطب�عي فإذا لم یوجد ف!مقتضى م!اد� الشرMعة اإلسالم�ة، فإذا لم یوجد ف!مقتضى الق العرف،

. فالنص القانوني المقت!س من القانون الفرنسي  هو المرجع األول، فإن لم یجد "وقواعد العدالة

القاضي !غیته فیرجع إلى العرف، ثم الشرMعة اإلسالم�ة، و في حال عدم عثوره على !غیته في 

في هذا النص القانوني الشرMعة اإلسالم�ة(!!!) فالقانون الطب�عي!!! فوا عج!اه أین رائحة اإلسالم 

القانون المدني  العلماني المستورد من القانون الفرنسي؟؟ و!عد هذا �له هناك من یجادل أنّ 

  لتشرMع اإلسالمي، بل هو مستمد منه، فهو "!ضاعتنا ردت إلینا"!!!الفرنسي یتشا!ه مع ا

                                      
  .197ص  ،المرجع نفسه)1(

  .199،  ص  الد�تور عبدالرزاق السنهورE اسالمة الدولة والمدنة والقانون عمارة،محمد،  ) 2(
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اء على قرار مجلس ف�لفه وزMر العدل أحمد خش!ة !اشا ، بن السنهور3  وقد أخذت الح�ومة !اقتراح
ز القانون فقاما !انجادید ومعه استاذه الفرنسي المبیر.الوزراء، بوضع مشروع القانون المدني الج

قراره في إهـ، ثم تا!ع 1361م/1942ل�حوز على استفتاء رجال القانون في الجدید و عرضه 
!عد الدستور !اعت!اره " ادوا !المشروع وواضعهشأقره النواب والشیوخ الذین أ، حتى البرلمان المصر3 

بین علماء  رف�عةً  م�انةً أهم تشرMع وضعه المصرMون أنفسهم، فقد أعد مشروعه فق�ه مصر3 �شغل 

 هـ ونفذ من تارMخ الغاء المحاكم المختلطة و1367م/1948وصدر المشروع في القانون"،

بتأس�س "معهد  ه ثم تّوج عمل)1(هـ.1368/ م1949ول �ازات االجنب�ة في مصر في تشرMن أاالمت

الدراسات العر�Hة العل�ا" تحت مظلة جامعة الدول العر�Hة، والذ3 ترأس ف�ه قسم "الدراسات 

ا من م.فأص!ح هذا المعهد بدوره حصنً 1959وحتى أواخر  1952القانون�ة" من تأس�سه في 

    .)2(حصون تفرMخ "المف�رMن"على مناهج المستشرقین، ولكن تحت عنوان الجامعة العر�Hة

ومة األردن�ة من ا لما �سمى !القانون المدني الذ3 اقت!سته الح�وقد قدم أحمد الداعور نقضًا مهمً 

القانون المدني" " إن اطالق اسم:"نقض القانون المدنيومما جاء في نقضه الق�م قانون السنهور3،

ول�س  على هذا القانون اطالق خاطيء، ألنه قانون ینظم عالقات الناس، وهو قانون معامالت،

هناك أ3 صلة بین لف� المدني والمعامالت، فوصوف القانون !أنه مدني وصف غیر منطب� 

على حق�قته، ألن حق�قته أنه ینظم عالقات الناس، وهذه معامالت ، وال صلة للقانون !المدن�ة 

مهما أرMد بها من معان.فإن أرMد !المدن�ة الرقي (ضد التأخر) فالقانون  یوصف !أنه ینظم 

قات، و!أنه قانون معامالت، وقد ��ون راق�ا وقد ��ون غیر راق، فالقانون الفرنسي الذ3 العال

قد ظهر للفرنسیین فساده وتأخره، ووضع بدله قانون مدني جدید، ومع ذلك  وضع في أ�ام نابلیون 

ال یزال �سمى القانون المدني، والقانون الروماني ظهر فساد نظرMاته، ومع ذلك ال یزال �سمى 

                                      
  .50ص  الد�تور عبدالرزاق السنهورE اسالمة الدولة والمدنة والقانون عمارة،محمد،  )1(

یجد ) ،48ص  ، الذ3 جاء تنفیذا لتوص�ة المبیر في مؤتمر المستشرقین في الها3(انظرالمتت!ع لهذا المعهد  )2(
�ما أن السنهور3 ومعه طه حسین وآخرون من االسالم وأصول الح�مأنه احتضن علي عبدالرازق صاحب �تاب  ،

اتخذوه منصة لتخرMج حشد من األكاد�میین الذین أص!حوا بدورهم منّظرMن للقانون المدني، أو  ،تالمذة المستشرقین
 . اط�ة أو علمنة االسالمفي أحسن األحوال من الداعین لف�رة أسلمة الد�مقر 
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لى المدینة، فالقانون لم یوضع للمدینة فقy، وانما أرMد !المدن�ة النس!ة إن إ قانون المدني...وال
  )1(مضارب البدو، فتخص�صه !المدینة ال وجه له مطلقا..." وضع للمدینة و القرMة و

ولقد أجاد الد�تور محمد محمد حسین !�شف فساد األساس الذ3 قام عل�ه فقه أبي الدساتیر 
وذلك في رده على مقاله :"القانون المدني العرHي" الذ3 اعتبر ف�ه السنهور3 "إن القانون العر�Hة، 

المدني المصر3( الذ3 �ان له الید الطولى في ص�اغته !مشار�ة استاذه المبیر �ما بیّنا من قبل) 
 ،بینما یرO أن القانون الغر�Hة في العصر الذ3 نع�ش ف�ه"�مثل أصدق تمثیل للثقافة المدن�ة 

العراقي هو" أول قانون مدني حدیث یتالقى ف�ه الفقه اإلسالمي والقوانین الغر�Hة الحدیثة جن!ًا إلى 
هذه التجرHة "من أخطر التجارب في تارMخ  في الكم والكیف"، وهو یرO أنّ  متساوٍ  !قدرٍ  جنبٍ 

 فوضع نصوص الشرMعة اإلسالم�ة إلى جانب النصوص الغر�Hة قد مّ�ن ،التقنین الحدیث"
"لعوامل المقارنة والتقرMب من أن تنتج أثرها ومّهد الطر�M للمرحلة الثالثة واألخیرة في نهضة الفقه 
اإلسالمي، یوم �ص!ح الفقه مصدرا ألح�ام حدیثة تجار3 مدن�ة العصر وتسایر أحدث القوانین 

المدني الغرHي جن!ًا  وأكثرها تقدمًا ورق�ًا" .و �قّدر السنهور3 "!عد أن أص!ح الفقه اإلسالمي والقانون 
، هذا یؤثر ذاك وقد یتأثر !ه. ومن ثم أن یتكامل القانونان وأن یتفاعال واحدٍ  إلى جنب في صعیدٍ 

تقوم نهضة علم�ة حقة لدراسة الفقه اإلسالمي في ضوء القانون المدني الغرHي. وهذه الدراسة هي 
لفقه اإلسالمي إلى الحد الذ3 التي قصدت أن أصل إلیها، حتى إذا آتت ثمارها وتقدمت دراسة ا

ار3 مدن�ة العصر و�سایر ثقافة الجیل،عند ذلك ن�ون قد بلغنا جا لقانون مدني ییجعله مصدرً 
الهدف المنشود عنده هو  ، ونا هذه المرحلة الهدف المنشود"المرحلة الثالثة واألخیرة وMتحق� ببلوغ
إل�ه هو أن ��ون لل!الد الذ3 قصدت  الهدف "و یلة حین قال:الذ3 أشار ال�ه قبل ذلك !سطور قل

وهو �الم  –لكن �المه الذ3 تال ذلك ا من الشرMعة اإلسالم�ة".والعر�Hة قانون واحد �شت� رأسً 
�شف عن حق�قة هذا الزعم الخّداع، وأن الشرMعة التي �سعى الیها هي التي تواكب  -!الغ الخطورة�

ن الشرMعة الغر�Hة الحدیثة مق�اسا ومع�ارا وتجار3 وتسایر الشرMعة الغر�Hة. وٕاذن فهو یجعل م
للح�م على صالح�ة الشرMعة اإلسالم�ة. وهو �قصد بتطوMر الشرMعة االسالم�ة اعادة ص�اغتها 

  لتتف� مع الشرMعة الغر�Hة المستوردة. 

                                      
 .22ص ،نقض القانون المدنيالداعور، أحمد، ) 1(
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"والذ3 یهدف إل�ه السنهور3 هو شر الحلول، ألن الذ3 �فعله هو تبدیل الشرMعة اإلسالم�ة. وال 

فاعل الشرMعة اإلسالم�ة السماو�ة مع شرائع الغرب الوضع�ة هو شر مما �ان حادثا من شك أن ت

استعارة القانون الغرHي �له أو !عضه.ألن من  المم�ن التخلص من الدخیل في هذه الحالة. أما 
تخل�ص الشرMعة اإلسالم�ة مما دخلها من  في االندماج والتفاعل فإدراك الحدود بینهما صعب،و

و�ص!ح الناتج من  ،في ��انها) 1(لزMغ واالنحراف ��اد یتعذر !عد أن تتغلغل الروح الغر�Hةأس!اب ا
تفاعلهما شیئا جدیدًا معقد التر�یب تختلف خصائصه وصفاته عن �ل من العنصرMن الم�ونین 

 القانون الذ3 �ح�مهم قانون دخیل. الناس في الحالة األولى یدر�ون إدراكًا واضحًا أنّ  له. ثم إنّ 
القانون الذ3 �حتكمون إل�ه قانون إسالمي �ما زعم  أما في الحالة الثان�ة فقد یتوهمون أنّ 

هذا الذ3 �فعله السنهور3 هو الذ3 یهدف إل�ه االستعمار  السنهور3 في مقاله. والواقع أنّ 
 :Whither Islam لى أین یتجه اإلسالمإ في �تا!ه )2()جیب(�قول المستشرق البرMطانيلغرHي.ا

مستقبل التغرMب والدور الذ3 سیلع!ه في العالم اإلسالمي ال یتوقف على هذه المظاهر  "إنّ 
الخارج�ة للتأثر واالقت!اس،ألن الصورة الظاهرMة ثانو�ة، و �لما �ان التقلید في المظاهر أكمل �ان 

اهر امتزاج الشيء المنقول بنفس المقلدین أقل، ألن فهم الروح واألصول التي تنطو3 علیها المظ
ال بد أن �صح!ه إدراك التعد�الت التي تتطلبها الظروف المحل�ة، و�م�ن أن  ا �امالً الخارج�ة فهمً 

یزول من العالم اإلسالمي �ثیر من النظم الغر�Hة التي نراها ف�ه اآلن، ثم ال ��ون مع ذلك أقل 
صح�ح للنفوذ حظًا من االستغراب ، بل رHما �ان أوفر حظًا. وٕاذا أردنا أن نعرف المق�اس ال

الغرHي ولمدO تغلغل الثقافة الغر�Hة في اإلسالم �ان علینا أن ننظر إلى ما وراء المظاهر 
السطح�ة،علینا أن ن!حث عن اآلراء الجدیدة والحر�ات المستحدثة التي ابتكرت بدافع من التأثر 

فتتخذ ش�ًال ، دول اإلسالم�ة!األسالیب الغر�Hة !عد أن تهضم وتص!ح جزءًا حق�ق�ًا من ��ان ال
  �الئم ظروفها" .

                                      
 .112، ص حصوننا مهددة من الداخلحسین،محمد محمد، ) 1(

لد�تور عبد الرحمن :مستشرق برMطاني، یرO ا م)1895-1971،( H A Gibbالكسندر جب هامیلتون ) 2(
ي ال �ستحقها علم�ًا. والواقع أن هاملتون جب �انت شهرته نال في ح�اته �ثیرًا من ألقاب التشرMف الت أنه" و3 بد

وهذا اإلنتاج یتوزع .تفوق ق�مته العلم�ة، وٕانتاجه أدنى �ثیرًا من الشهرة التي حظي بها ألس!اب �لها !عیدة عن العلم
، نالمستشرقیموسوعة ."بین ثالثة م�ادین: األدب العرHي، التارMخ اإلسالمي،األف�ار الس�اس�ة الدین�ة في اإلسالم

  .174ص عبدالرحمن البدو3.
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هدفه هو تغرMب الشرMعة اإلسالم�ة نفسها وفرنجتها، أو !ع!ارة أخرO  وهذا ما یؤ�ده السنهور3 !أنّ 
:" فالنتیجة الحتم�ة إذن لوضع القانون )1(حیث �قول"إسالم غرHي" إن صح هذا التعبیر،إیجاد 

تقًا منه ومن الفقه اإلسالمي على السواء لوضع القانون المدني العراقي مشأساسا المدني المصر3 
  هي النهوض بدراسة الفقه اإلسالمي في ضوء القانون المدني الغرHي".،

ومع ذلك فهذا القانوني الذ3 �ظن !التشرMع اإلسالمي التخلف عن القانون الغرHي �عترف !أنه لم 
انون المدني العراقي، ي وضع القیدرس الشرMعة اإلسالم�ة إال في وقت متأخر جدا، حین اشترك ف

ت�ح له االطالع على !عض نصوص الفقه اإلسالمي. وعلى هذا فانه حین شارك في وضع فأ
:" وأكثر ما �ان درسي للفقه على التشرMع االسالمي. وهو �قول القانون المصر3 لم ��ن قد اطلع

فقه اإلسالمي اإلسالمي عند وضع القانون المدني العراقي. فإن هذا القانون مزMج صالح من ال
سواء �انت مقننة  –والقانون المصر3 الجدید. فأتاح لي اطالعي على نصوص الفقه اإلسالمي 

ومرشد الحیران أو �انت معروضة عرضًا فقه�ًا في أمهات الكتب وفي مختلف  )2(في المجلة 
وقابل�ة  أن الح� م�انة هذا الفقه وحظه من األصالة واالبتداع وما ��من ف�ه من حیو�ة - المذاهب
سالمي عندما أعد القانون المدني المصر3 عام "لكن السنهور3 لم �أخذ !الفقه اإلللتطور".

هـ وقاوم �ل االتجاهات التي طالبت !استن!اb م!اد3ء هذا القانون من الشرMعة 1367م/1948
ه معظم بنود أصر على اعتماد المصادر العلمان�ة الغر�Hة، !حیث صدر القانون و اإلسالم�ة، و

، و�ان هـ1375/ م1956القانون المدني العراقي عام مدة من هذه المصادر...وعندما صدر مست
سالمي إلا من القانون المصر3 وأح�ام الفقه االسنهور3 ممن شار�وا في وضعه، جاء مزMجً 

ین على ذلك... وHذلك یرجع صرار العراقیجلة األح�ام العدل�ة ، بناء على إالمستخلصة من م
السنهور3 !صورة خاصة في وضع تشرMعات مدن�ة عر�Hة على أسس علمان�ة تتالءم  لىالفضل إ

                                      
وهو الحاكم على  فالقانون الغرHي هو األساس.113، صحصوننا مهددة من الداخلحسین،محمد محمد،  1)(

 الفقه اإلسالمي الذ3 عل�ه أن �صارع لیرقى إلى مستوO الغرHي.

لقرن التاسع عشر متضمنة ن اصدرتها الدولة العثمان�ة في النصف الثاني مالعدل�ة التي أ ح�ام) مجلة األ2(
 .سالم�ة على المذهب الحنفي في ش�ل مواد على النمy الغرHيإلح�ام اص�اغة األ
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سالمي Hي. وعندما �ضطر إلى أخذ الفقه اإلمع تطورات العصر واألوضاع الداخل�ة لكل بلد عر 
�مصدر �مزجه مع التشرMع الغرHي ل�أتي منسجما مع الس�اق العام للقانون")1(.  

!أح�ام الفقه اإلسالمي التنسی� بین هذه األح�ام والم!اد� العامة فى األخذ  ىیراع" �قول السنهور3 
،فال یجوز األخذ !ح�م الفقه اإلسالمي لتشرMع المدني(العلماني)في جملتهالتي �قوم علیها ا

فالتشرMع  ."التقنین المدني تجانسه وانسجامه یتعارض مع مبدأ من هذه الم!اد� حتى ال �فقد
وهو المرجع الذ3 یندرج ضمنه ما یوافقه من اح�ام الفقه اإلسالمي، المدني العلماني هو األساس 

  و هو المه�من على شرع هللا ال الع�س!!

ل رجعتم إلى الشرMعة ه:"سأله الذ3ؤال للشیخ عبد الوهاب طلعت !اشا،و�قول أ�ضًا ردًا على س 
یوضع فى  م�ة �م�ن أنننا ما تر�نا ح�مًا صالحًا في الشرMعة اإلسالإفقال السنهور3"" اإلسالم�ة؟!

، فإذن هو الذ3 �قرر الح�م الصالح في الشرMعة من غیره، فس!حان )2("هذا القانون إال وضعناه
   هللا ما أجرؤه على النار.

                                      
 .292، ص الصراع بین التارMن الدیني والعلمانيضاهر، محمد �امل، )  1(

َجَعْلَناَك َعَلى  ُثمَّ "، نقال عن المصر3، محمد عبدالمجید، الشرMعة اإللهة ال القوانین الجاهلةاألشقر،عمر، ) 2(
َن اْألَْمرِ   www.saaid.net .موقع صید الفوائد". َشِرMَعٍة مِّ
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  الم6حث الرا6ع: في الجدل حول الدولة الدینة  والدولة المدنة.

  حرب المصطلحات  - أ

الت التي تتضمنها المصطلحات التي تمثل اختزاًال یدرك المف�رون والعلماء وال!احثون أهم�ة الدال
المصطلحات  -من مختلف التخصصات –لة،ولذا أولى العلماء والمف�رون لمنظومات ف�رMة متكام

أهم�ًة خاصة، حیث صنفوا لها المعاجم التي تشرح معانیها وتارMخها، و�یف تطورت و إلى ماذا 

ء فرع عن تصوره، ومما یؤ�د عل�ه المختصون الح�م على الشي انتهت،ولقد قرر أهل المنط� أنّ 

المصطلحات "أص!حت �الش�فرة التي تنقل للمتلقي مدلوال واحدا !حیث  ومصنفو الموسوعات أنّ 

أنه لو استخدمت الكلمة ومشتقاتها، فس�عرف الجم�ع على الفور من أنت وما هي توجهاتك الف�رMة 

/الش�فرة التي  أ3 بلد تعتمد على هذه الكلمات اللغة الس�اس�ة في والس�اس�ة....وMؤ�دون على أنّ 

وهذا ما �فسر احتدام الجدل  )1(نما رؤ�ة متكاملة وأساس تصن�ف�ا".إ و  ،اواحدً  تنقل للمتلقي ال مدلوالً 

حاته وجعلها للى فرض مصطإحیث �سعى �ل فر�M  ،بین الت�ارات االسالم�ة والت�ارات العلمان�ة

 ففرض المصطلح �عني تمرMر منظومةالف�رMة والس�اس�ة والثقاف�ة.هي الشائعة والمتبناة في الساحة 

ف�رMة متكاملة تدور في فلك ذلك المصطلح بهدف تش�یل الرأ3 العام لكسب األنصار، فمن ینجح 

  في فرض مصطلحاته �فرض تصوراته وثقافته على واقع المجتمع المتل� للمصطلح. 

 سود الیوم األذهان عن الدولة اإلسالم�ة هو أنّ "إن من أهم األس!اب في اضطراب الصورة التي ت

یخطئون في استعمال  ،والذین یخاصمونها على حد سواء ،المنادین !ضرورة ق�ام هذه الدولة

  )2(."عن ف�رة الدولة اإلسالم�ة المصطلحات الس�اس�ة الغر�Hة للداللة على ف�رة تختلف في حق�قتها

                                      
 .28،  ص مقارLات في الدمقراطة والمجتمع المدنيالمحمداو3، علي عبود، و حیدر ناظم محمد، ) 1(
 ، والمصطلحات الغر�Hة (�الد�مقراط�ة .وMوضح أسد أنّ 45،صمنهاج الح�م في اإلسالمأسد،محمد،  )2(

اإلشتراك�ة) تع�س مضامین تطور الف�ر الس�اسي الغرHي، فالمصطلح هو مرآة للقالب االجتماعي الس�اسي الذ3 
 ،طلقتأول ما أ"الد�مقراط�ة" التي دلت، نّ أهذه الدالالت تتغیر وتتعدل، ومن ذلك  نّ أالحظة ولد من خالله، مع م

ا، !عد الثورة الفرنس�ة، لت الحقً دّ شر س�ان أثینا، عُ في عُ على النموذج األثیني الذ3 �ان �حصر الحقوق الس�اس�ة 
لتدل على المشار�ة الشعب�ة في صنع القرار الس�اسي عبر آل�ة االنتخاب...وهذا الس�اق الغرHي �له ال عالقة له 

في  ه حتىنّ أ.."مما سب� یتبین في جالء وال ارت!اb !الواقع التشرMعي عند المسلمین ال من قرMب وال من !عید.
ستعمل، وقد استعملت فعًال، للداللة على معان مصطلحات "الد�مقراط�ة" و"الحرMات الد�مقراط�ة" تُ  الغرب فإنّ 
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 –ف� على استخدامها أرHاب القانون الوضعي"فالمصطلحات الس�اس�ة والدستورMة التي ات
ترت!y بواقع حضار3 وثقافي غرHي، - والد�تاتورMة،والرأسمال�ة،والشیوع�ة،واالشتراك�ة،�الد�موقراط�ة

وتستمد مدلوالتها من تارMخ التجرHة الغر�Hة، األمر الذ3 یجعل نقلها إلى مجتمعات تختلف فلسف�ًا 
لألنظمة  ة تؤد3 إلى إغفال مبدأ أساسي خطیر هو أنّ وحضارMًا عن نظائرها في الغرب مغالط

الس�اس�ة واالقتصاد�ة في �ل بلد وفي �ل حضارة (سواء أكانت صالحة أم فاسدة) أسسًا اعتقاد�ة 
وتقوم علیها،  ول�ست هي إال مظاهر خارج�ة لعقیدة أو فلسفة تؤمن بها تلك الحضارة ،تبني علیها

   )1(س�ًا أو اقتصاد�ًا لتلك الفلسفة وتلك الحضارة".إال تعبیرًا س�ا ول�ست هذه األنظمة

،ال ف لواقع معین بجزئ�اته و تفاصیله"فالمصطلح ل�س مجرد لف� لغو3 فحسب،بل هو تجرMد م�ث
ذه المصطلحات بل قد یبدل أ3 حرف من حروفه داللة ف�رMة معینة، تجعله مقبوًال أو مرفوضًا.وه

  )2(حضاراتها." تها وعقائدها واألمم !اختالف فلسفاتختلف لدO الشعوب و 

ه ال حرج ال مشاحة في األلفا{ والمصطلحات)على األلسنة وفي الكتا!ات !معنى: أنّ تتردد ع!ارة (
مصطلح، و!صرف النظر عن  !احث أو �اتب أو عالم في أن �ستخدم المصطلح، أ3ّ  على أ3ّ 

 د�ة التي ولد ونشأ فیها.البیئة الحضارMة أو اإلطار الف�ر3 أو المال!سات المعرف�ة والعقائ
ضارات ولجم�ع الناس...أما فالمصطلحات واأللفا{ ذات الداللة االصطالح�ة هي میراث لكل الح

نظرنا إلیها من زاو�ة "المضامین" التي توضع في أوعیتها، ومن حیث "الرسائل الف�رMة" التي  إذا
، إلى ض!y معنى هذه حملتها "األدوات: المصطلحات" فسن�ون !حاجة، وحاجة ماسة وشدیدة

الع!ارة ، وتقیید إطالقها وتحدید نطاق الصالح والصالح�ة التي �ش�ع عمومها من عموم ما تحمل 
وفي الوقت نفسه أمام  ،من ألفا{. فعند الفحص والتدقی� سنجد أنفسنا أمام "أوع�ة" عامة

میزة،!حسب "مضامین" خاصة و"رسائل" متمیزة تختلف لدO أهل �ل حضارة من الحضارات المت
..فمن المصطلحات الشائعة في میدان "التشرMع" )3(األنساق الف�رMة والمذاهب و العقائد الدین�ة.

                                                                                                           
على نظرMة اإلسالم الس�اس�ة  -سواء في ص�غة االث!ات أو النفي –متفاوتة �ل التفاوت، وعلى هذا فإن تطب�قها 

 . 50، ص منهاج الح�مخداع األلفا{"، قمین !أن یخل� نوعًا من الغموض !االضافة إلى أنه من 

 .4، ص ضمانات الح�م اإلسالميمفتي، محمد أحمد،  )1(

 .243، ص الدمقراطة في میزان العقل والشرعمعروف، نایف،  )2(

 .بتصرف.4-3، ص معر�ة المصطلحات بین الغرب واإلسالمعمارة،محمد،) 3(
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- مؤسسة - القانوني مثًال، مصطلح "الشارع"، یوصف !ه من "�شرع" القانون، فردًا �ان أو جماعة
في "تشرMع" فواضع القانون "شارع" و"مشرع" له،والمجالس الن�اب�ة،التي تمثل سلطان األمة 

 و"مصدر التشرMع"و"واضع الشرMعة"هنا Mع�ة" "تشرع" القوانین.ف"الشارع"القوانین،هي "هیئات تشر 
�ع�س الحضارة الغر�Hة التي  -"الشارع" –فهذا المصطلح  هو إنسان،فردًا �ان أو هیئة تشرMع�ة..

امة انسجامًا مع تضع اإلنسان في موقع المشرع، وترفض أن ��ون للخال� أ3 دور في الح�اة الع
تها الرأسمال�ة القائمة على فصل الدین عن الح�اة.فال �صح أن ��ون هذا "المصطلح" من دعقی

رة اإلسالم�ة یدل المصطلحات اإلنسان�ة العامة التي تعبر عن الحضارات األخرO....ففي الحضا
إنسان�ًا  على واضع أصول الشرMعة وMختص !ه. وهذه األصول ل�ست إبداعاً  مصطلح "الشارع"

َشَرَع  �القانون الطب�عي الوضعي، وٕانما هي "وضع إلهي" نزل !ه الوحي، دینًا یتدین !ه المسلم.(

ٰى ِبهِۦ نُوٗحا يِن َما َوصَّ َن ٱلدِّ َن ٱۡألَۡمِر َفٱتَِّبۡعَها َوَال تَتَِّبۡع ( و )1()لَُكم ّمِ َك َعلَٰى َشِريَعٖة ّمِ   ثُمَّ َجَعۡلَنٰ

. وه�ذا فالمسلم ال )3(ۚا)َوِمۡنَهاجٗ  َجَعۡلَنا ِمنُكۡم ِشۡرَعةٗ  ِلُكلّٖ (و )2()َال َيۡعَلُمونَ أَۡهَوآَء ٱلَِّذيَن 
عطي سلطة التشرMع ووصف "الشارع" لغیر هللا..هنا نجد أنفسنا أن �ُ  - وهو مؤمن بدینه - �ستط�ع

 ل�س في "المضمون" فقy وال ،أمام نموذج من نماذج "المشاحة في األلفا{ والمصطلحات"
  ...)4(بل وفي "اللف� والوعاء واألداة" أ�ضا!،"الرسالة" فحسب 

التارMخ الحدیث ، على امتداد القرنین التاسع عشر والعشرMن، مليء !شواهد هذه السجاالت سواء و 
منها الس�اس�ة العاصفة أو الف�رMة والثقاف�ة، بل واألكاد�م�ة، وصوال إلى منابر المعاهد الشرع�ة 

وما تحمله من مضامین  ،أو عدم جواز إستیراد األلفا{ والمصطلحات الغر�Hة والفتاوO في جواز
 yة لها عالقة وث�قة بوجهة النظر في الح�اة. و من ذلك الجدل الذ3 دار في أواسMر�ومفاه�م ف
القرن العشرMن، في ذروة صراع المعس�رMن الدولیین االشتراكي !ق�ادة االتحاد السوف�اتي والرأسمالي 

�ا، حول اإلشتراك�ة ومدO قرHها أو !عدها من اإلسالم. ووصل األمر ب!عضهم إلى !ق�ادة أMمر

وصف النبي محمد صلى هللا عل�ه وسلم !أنه إمام االشتراكیین، وهذا جدال طواه التارMخ االن !عد 

  أن طوMت صفحة االشتراك�ة.
                                      

)1 ( ،O13الشور. 

 .18الجاث�ة،  )2(

 .48المائدة، ) 3(

 .بتصرف.6-5، ص معر�ة المصطلحات بین الغرب واإلسالمعمارة،محمد،) 4(
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في المأكل والمل!س ما هم عل�ه من دین أو ف�ر أو ثقافة أو حتى عادات  والغرHیون یرون أنّ 
والجد واللعب، بل وما �ان لهم من تارMخ وما مارسوه من تجارب، وسائر ما ألفوا من جوانب 
الح�اة، هو األمر الطب�عي، وأن ما خالفه هو الشذود الذ3 �حتاج إلى تقو�م لینض!y مع ما 

ثقافي الهادف وضعوه من "معاییر دول�ة".وتش�ل هذه النظرة جوهر س�اسة االستعمار الف�ر3 وال
الى جعل الحضارة الغر�Hة هي"المرجع" والمق�اس الذ3 �ح�م بواسطته على مشروع�ة قبول أو 
رفض مفاه�م الشعوب التا!عة ف�ما اطل� عل�ه ب"العالم الثالث". وهذه النظرة تضع المسلمین، 

  الغرب.وغیرهم، في موقف الدفاع عن النفس وتبرMر ما قد یرونه من نظرة مغایرة لما �فرضه 

وال �م�ن !حال فصل جدل، بل حرب، المصطلحات عن الصراعات الس�اس�ة التي عصفت 
وتعصف !العالم .ففي "�ل موقع من !الد اإلسالم قامت ف�ه لالستعمار الغرHي سلطة ودولة، أخذ 

 ُ�حل النزعة العلمان�ة في تدبیر الدولة وح�م المجتمع وتنظ�م العمران -شیئا فشیئا- هذا االستعمار
Mزرع القانون الوضعي العلماني حیثما �قتلع شرMعة اإلسالم وفقه محل "اإلسالم�ة"، و

 هـ1313-1261هذا الغزو القانوني !الوافد العلماني �حدثنا عبدهللا الند�م( معامالتها...وعن
نما إ !اسم االست�الء، و  دولة من دول أورو!ا لم تدخل بلدًا شرق�اً  :"إنّ )1(م) ف�قول1896- 1845/
خل !اسم اإلصالح وHث المدن�ة، وتناد3 أول دخولها !أنها ال تتعرض للدین وال للعوائد، ثم تأخذ تد

ت لهم قانوًنا ف�ه في تغییر االثنین شیًئا فشیًئا، �ما تفعل فرنسا في الجزائر وتونس، حیث سنّ 

                                      
 17هـ/1310جمادO الثان�ة  29، 515-514الند�م، عبدهللا، مجلة االستاذ، العدد الثاني والعشرون، ص ) 1(

و�قول محمد  .27، ص معر�ة المصطلحات بین الغرب واالسالمم، نقال عن محمد عمارة، 1893�انون الثاني 
د، رحمه هللا: "أما مؤلفات الكّتاب المعاصرMن من المسلمین، فقد �انت تعاني على العموم من آفة ذلك أس

االستعداد السرMع لتقبل المفاه�م الس�اس�ة، واألنظمة، وأسالیب الح�م التي تسود أورو!ا على أنها "النموذج" الذ3 
ه، وهو موقف في التف�یر �ثیرًا ما نشأ عنه قبول أن تؤسس الدولة إلسالم�ة الحدیثة على مثال - في ظنهم –یجب 

. والح� أن هذا 9-8، ص منهاج الح�م في االسالممفاه�م هي وغا�ات العقیدة االسالم�ة على طرفي نق�ض"، 
القول ینطب� على معظم �ّتاب القرن األخیر، !ما في ذلك خرMجي المعاهد والجامعات اإلسالم�ة، التي تع�س أشد 

الف�ر3 الغرHي وتسل�م الكّتاب !مقولة تفوق الغرب على األمة اإلسالم�ة والتطلع لمحاكاته وتقلیده التأثر !الغزو 
واقت!اس نظمه وشرائعه، ولم �سلم من هذا التأثر إال ما ندر.�قول أحدهم: " آن األوان لكي یدرك المسلمون أننا 

تفحص والنقد من قبل جیراننا في هذه القرMة نع�ش ضمن منظومة عالم�ة مترا!طة، وأن أف�ارنا وأعمالنا تتعرض لل
الكون�ة. وحینما ن�تب أو نف�ر أو نتحدث، یجب أن نضع في اعت!ارنا أولئك الذین �ساكنونا في هذا الكو�ب 
المزدحم !أهله. وهذا یتطلب أن نستصحب، دون المساس بهوMتنا وخصوصیتنا، القواسم المشتر�ة للثقافة العالم�ة 

 .7، ص اإلسالم والدولة الحدیثة نحو رؤة جدیدةالوهاب األفند3، المه�منة..."، عبد



49 

 

تخذت إ !عض مواد تخالف الشرع االسالمي، بل تنسخ مقابلها من أح�امه، ونشرته في ال!الد ، و
ا من مواده إلى مواد ین�رها ل �ثیرً لتنفیذه قضاة ترضاهم، ولما لم تجد معارضًا أخذت تحوّ 

  اإلسالم، توس�عا لنطاق النسخ الدیني،ولم نلبث أن جارMناها (في مصر) وأخذنا !قانون �شبهه".

ي في وسy النقاش الذ3 یدور حول الدولة المدن�ة والدولة الدین�ة �أت وما �عنینا هنا هو أنّ  
، عاصفٍة ف�رMٍة س�اس�ٍة تشهدها األمة اإلسالم�ة في سعیها لكسر قالب الت!ع�ة للحضارة الغر�Hة

، یبدو أن في هذا الس�اق .والف�ر والثقافة والتحرر من اله�منة الغر�Hة على مستوO الس�اسة
�یین من أمثال (هنتنجتون) و (فو�و�اما) و (برنارد لMن األمرMر و�س) !أن اإلسالم قناعات المنظِّ

�ملك األیدیولوج�ة الوحیدة القادرة على تحد3 المنظومة اللیبرال�ة العلمان�ة للحضارة قد غدت 
��ة بوجه عام. ومع إصرار هذه الس�اسة على االنفراد !ح�م العالم Mقناعات نهائ�ة للس�اسة األمر

الذ3  ،ف المحور3 لتلك الس�اسةغدا قهر اإلسالم وٕارغامه على االلتحاق !الت!ع�ة الغر�Hة هو الهد"
اقتضى العمل على ، تدور حوله !اقي أهدافها األخرO.ومع استعصاء اإلسالم على هذا القهر

اختراق اإلسالم نفسه من الناح�ة الف�رMة !ابتداع ما �سمى بـ (اإلسالم اللیبرالي) الذ3 شاع عنه 
ة: ابتداع بناء مفاه�مي مزMف یجمع والذ3 �عني !�لمة م!سطة للغا�،الحدیث في المرحلة األخیرة 

بین !عض األطر الش�ل�ة لإلسالم والمضمون اللیبرالي للحضارة الغر�Hة القائمة، وMتم تبن�ه ودعمه 
                              )1(."والتروMج له !الطرMقة التي تصنع منه الضوء الذ3 یخفي الحقائ�

  اإلسالم الس�اسي" الذ3 أطلقته وسائل اإلعالم من هذه المصطلحات التي �ثر استخدامها " و

                                      
محاوالت  . ولنا أن نشیر إلى أنّ اإلسالم اللیبرالي أو الضوء الذE یخفي الحقائbمبروك، محمد إبراه�م ،) 1(

ها من االختراق هذه تعود إلى أول القرن التاسع عشر مع الحملة العلم�ة الفرنس�ة التي نزلت في مصر، وما تال
إنشاء المعاهد واالرسال�ات الت!شیرMة  من ثمّ و ارسال الطل!ة المصرMین إلى فرنسا لتعلم العلوم الصناع�ة والهندس�ة، 

��ة فروعً آلإلى ا واسy القرن التاسع عشر وصوالّ أفي Mا لها في شتى أنحاء ن، ومن ذلك إنشاء الجامعات األمر
من شأن الحضارة اإلسالم�ة. ومؤخرا نجد أن تقرMر  لغر�Hة والحyّ العالم اإلسالمي لتقوم !الت!شیر !الحضارة ا

��ة،المعنون" بناء ش!�ات مسلمة معتدلة Mمؤسسة (راند) األمرBuilding Moderate Muslim Networks 
�ل، ول�س"اإلسالمیین" م2007آذار  26، الذ3 صدر في �، دعا إلى توجه جدید !شأن التعامل مع "المسلمین" 

أسماه "إعادة ض!y اإلسالم"، ل��ون متمشً�ا مع "الواقع المعاصر"،والدعوة للتروMج لما �سموه "اإلسالم  فقy عبر ما
�ي دن�س روسMر هدف إلى وضع الس�اسات التي أوصى بها الس�اسي األمرMالمدني" أ3 العلماني. هذا التقر، 

االسالمي المعتدل، والذ3 عّرفوه !أنه الذ3  والهادفة إلى علمنة اإلسالم، وذلك عبر تشج�ع الت�ار الصوفي والت�ار
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الغر�Hة في محاولة الستحداث أنماb وتفرMقات بین عدة "إسالمات"، وتكرMس النظرة أن هناك 
"إسالم روحاني" و" إسالم اجتماعي" وغیر ذلك من التقس�مات. "ومن التعبیرات التي ُ�شًنع بها 

سي" وهي ع!ارة دخیلة على مجتمعنا اإلسالمي !ال العلمانیون والحداثیون: تعبیر"اإلسالم الس�ا
رMب، و�عنون !ه اإلسالم الذ3 ُ�عنى !شؤون األمة اإلسالم�ة وعالقاتها في الداخل والخارج، 
والعمل على تحرMرها من �ل سلطان أجنبي یتح�م في رقابها، وMوجه أمورها الماد�ة واألدب�ة �ما 

ب االستعمار الغرHي الثقاف�ة واالجتماع�ة والتشرMع�ة، یرMد،ثم العمل �ذلك على تحرMرها من رواس
لتعود من جدید إلى تح��م شرع هللا تعالى في مختلف جوانب ح�اتها.وهم �طلقون هذه الكلمة ( 
اإلسالم الس�اسي) للتنفیر من مضمونها، ومن الدعاة الصادقین،الذین یدعون إلى اإلسالم 

....وهذه التسم�ة مردودة وخاطئة )1(دولة ملة، ودعوة والشامل،بوصفه عقیدة وشرMعة، وع!ادة ومعا
ألنها تطبی� لخطة وضعها خصوم اإلسالم، تقوم على تجزئة اإلسالم وتفتیته !حسب تقس�مات 
مختلفة، فل�س هو إسالمًا واحدًا �ما أنزله هللا، و�ما ندین !ه نحن المسلمین. بل هو إسالمات 

سم أح�انًا !حسب األقال�م:فهناك اإلسالم اآلسیو3، متعددة مختلفة �ما �حب هؤالء. فهو ینق
فهناك اإلسالم النبو3، واإلسالم الراشد3، واإلسالم :واإلسالم اإلفرMقي. وأح�انا !حسب العصور

...وزادوا على ذلك تقس�مات األمو3، واإلسالم الع!اسي،واإلسالم العثماني، واإلسالم الحدیث.
م الرجعي أو الراد��الي، والكالس��ي، واإلسالم ال�میني، واإلسالجدیدة:فهناك اإلسالم الثور3،

واالسالم ال�سار3، واإلسالم المتزمت، واإلسالم المنفتح، وأخیرا اإلسالم الس�اسي، واإلسالم 
الروحي، واإلسالم الزمني، واإلسالم الالهوتي! وال ندر3 ماذا یخترعون لنا من تقس�مات یخبئها 

  ضمیر الغد؟!

وال اعتراف  ،�س هناك إال إسالم واحدتقس�مات �لها مرفوضة في نظر المسلم، فلوالح� أن هذه ال
،وخیر قرونها،من الصحا!ة ومن لسنة، �ما فهمه أفضل أج�ال األمةإسالم القرآن وا !غیره، هو

واإلسالم الح� �ما شرعه هللا ال �م�ن إال أن ��ون . ت!عهم بإحسان ممن أثنى هللا علیهم ورسوله
  ذا جردت اإلسالم من الس�اسة، فقد جعلته دینًا آخر �م�ن أن ��ون بوذ�ة س�اس�ًا، وإ 

                                                                                                           
یرO فصل الدین عن الس�اسة. فمن �ان صوفً�ا فهو مرحب !ه، ومن �ان یرO فصل الدین عن الدولة فهو مرحب 

 !ه، وما ت!قى فالعصا لمن عصى.

 .93ص  الدین و الساسة،القرضاو3، یوسف، ) 1(
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  )1(أو نصران�ة أو غیر ذلك، أما أن ��ون هو اإلسالم فال."

وقال األستاذ علي صدر الدین الب�انوني المراقب العام لإلخوان المسلمین في سورMا:" !النس!ة 
عن الجهل !اإلسالم، الذ3 جاء !العقیدة لمصطلح "اإلسالم الس�اسي"،إنه مصطلح ناشئ أصًال 

والشرMعة، خالفًا للمس�ح�ة التي جاءت !العقیدة فقy، ونادت بإعطاء ما " "، وما لق�صر 
لق�صر.إنك حین تجّرد اإلسالم من !عده التشرMعي،ال ی!قى إسالمًا، وٕانما یتحّول إلى شيء آخر. 

�ة واالجتماع�ة واالقتصاد�ة.. فل�س هناك إسالم إن اإلسالم دیٌن شامٌل لكل جوانب الح�اة: الس�اس
لذلك ؛س�اسّي، وٕاسالم اقتصاد3، وٕاسالم اجتماعي.. بل هو إسالٌم واحد، شامٌل لكّل جوانب الح�اة

  نرفض مقولة "اإلسالم الس�اسي". 

 وما الجدل الدائر في الساحة العر�Hة حول الدولة المدن�ة والدولة الدین�ة إال آخر مشهد في الجدل
الدائر منذ قرنین( منذ غزو نابلیون لمصر في آخر القرن الثامن عشر واستصحا!ه لل!عثة العلم�ة 

حیث ) 2(الفرنس�ة التي !قیت تعمل في مصر حتى !عد هزMمة الج�ش الفرنسي وانسحا!ه من مصر)
ج وما نت ،تجاه الكون واإلنسان والح�اة!ما تحمل من رؤ�ة ف�رMة  ،سعى الغرب إلى فرض حضارته

عنها من نظام س�اسي في مجال الح�م ال ینفصل !حال عن المنظومة العقد�ة الف�رMة التي استند 
  إلیها.

والتي تع�س الصراع  ،" انبث� عن المنظومة الف�رMة المرافقة له في أورو!االدولة المدنةفمصطلح "
ة في عصور الشرس الذ3 دار ضد ه�منة رجال الدین من ره!ان وقساوسة الذین قادوا الكن�س

واتخذهم الناس أرHا!ا من دون هللا. فقبول مصطلح ،الظالم األورو�Hة وادعوا العصمة والقداسة 
ل �ل من یدعو إلى تطبی� الشرMعة اإلسالم�ة إلى "رجال دین" یجب عزلهم "الدولة المدن�ة" �حوّ 

لشعائر واقصاؤهم من الشأن العام وحصر ممارساتهم !الطقوس وا،وحصرهم في دور الع!ادة 
مناظرة له حول الدولة  وقد قال سعد الدین ابراه�م المف�ر العلماني المصر3 في فحسب.
في أورو!ا العصور  العلماء ومشایخ الدین في دولنا هم !مثا!ة "رجال الدین" إنّ المدن�ة:"

                                      
 .94ص  الدین و الساسةالقرضاو3، یوسف،  )1(

 من هذا ال!حث.حول مصطلح الوطن ودور الطهطاو3 في استحداثه. 221نظر ص ا) 2(
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الوسطى"،داع�ا إلى وجوب الفصل بین الدین والح�اة العامة وحصر دور "رجال الدین" في شؤون 
  !ادة من طقوس وشعائر، �ما جرO في أورو!ا. الع

 وقد عمدت الدول الغر�Hة الطامعة في استعمار األمة اإلسالم�ة، إلى جانب سلسلة المواجهات
 ،العس�رMة في م�ادین شتى، إلى شن حملة هوجاء من الغزو الف�ر3 الذ3 ال ی!قي وال یذر

المنبثقة عنها، متخذة في سبیل ذلك مستهدفا تش��ك المسلمین في عقیدتهم واألح�ام الشرع�ة 
منها المعاهد والمدارس الت!شیرMة والجامعات التي عملت على تخرMج حشد من  ،جملة من األدوات

ولم �قف م�رهم عند هذا الحد بل أ�ًضا  .أبناء المسلمین المتشرHین ألف�ار الحضارة الغر�Hة
وخاصة عبر  ،مستشرقین الطاعنین !اإلسالم!التروMج لمقوالت ال ،استهدفوا التش��ك !أح�ام اإلسالم

نشر هذه المقوالت على أید3 أفراد مسلمین، !من فیهم من هم محسوHون من أهل العلم الشرعي، 
  على شاكلة علماء األزهر وغیره من معاهد و�ل�ات  التعل�م الشرعي.

م ف�رة غرM!ة "استطاع االستعمار الغرHي الذ3 ح�م د�ار المسلمین،أن �غرس في عقولهم وأنفسه
خبیثة، مؤداها:أن اإلسالم دین ال دولة.(دین) !المفهوم الغرHي لكلمة(الدین)، أما شؤون الدولة فال 

نما ینظمها (العقل اإلنساني) وحده وفقًا لتجارHه وظروفه المتطورة! لقد أرادوا أن إ صلة له بها. و 

ب. ف�ما أن النهضة هناك لم تتم �طّ!قوا على اإلسالم في الشرق، ما طّب� على المس�ح�ة في الغر 
إال !عد التحرر من سلطان الدین، ف�ذلك یجب أن تقوم النهضة في شرقنا العرHي اإلسالمي على 

أنقاض الدین! مع أن الدین هناك معناه: الكن�سة وسلطة ال!ا!ا، واستبداد رجال الكهنوت !الضمائر 
�هنوت وال استبداد !الضمائر واألرواح؟! واألرواح. فأین هذا من الدین هنا، ول�س ف�ه !ا!ا وال 

الدین ال م�ان له في توج�ه الدولة وتنظ�مها، وأن  ..لقد نجح االستعمار في خل� فئات تؤمن أنّ 
�ما جرO على المس�ح�ة". اإلسالمالدین شيء والس�اسة شيء آخر، وأن هذا یجر3 على )1(  

  في �تا!ه "اإلسالم وأصول الح�م"،  )2(ولعل من أشهر تلك المحاوالت ما زعمه علي عبدالرازق 

                                      
 .13، ص من فقه الدولة في االسالمالقرضاو3، یوسف،  )1(

"،والذO اعتبره اإلسالم وأصول الح�مم)،صاحب �تاب"1966-1887هـ/1386- 1305عبدالرازق،علي()2(
وأخطر �تاب فى تارMخ الف�ر ال!شرO االنسانى !ال  المستشرقون مارجلیوث وHرنارد وماسینون وغیرهم أنه "أعظم

م!الغه"، و�ان هذا الكتاب صدمة لألزهر وللمسلمین فى �ل أرجاء األرض. ولد في قرMة ابوجرج، محافظة المن�ا 
م، التح�، !عد أن حف� القرآن الكرMم، !األزهر الشرMف في القاهرة، حیث 1887هـ/1305من صعید مصر سنة 
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حیث أضفى على دولة الخالفة االسالم�ة صورة "الدولة الدین�ة" سیئة الذ�ر، في محاولة لنسخ 
جدل�ة الصراع الذ3 دار في أورو!ا بین "رجال الدین" المتسلطین وHین رجال الف�ر والعلم. ومما 

الرسول صلى هللا عل�ه وسلم، وMنزل من جاء في �تا!ه:" فالخل�فة عندهم �قوم في منص!ه مقام 
أمته !منزلة الرسول من المؤمنین، له علیهم الوال�ة العامة، والطاعة التامة، والسلطان الشامل، وله 
ح� الق�ام على دینهم، ف�ق�م فیهم حدوده، وMنفذ شرائعه، وله !األولى ح� الق�ام على شؤون دن�اهم 

الممدود على ع!اده،�وال�ة هللا تعالى ووال�ة رسوله  أ�ضا، وأ�ضا حمى هللا في !الده، وظله
الكرMم..��ون له وحده األمر والنهي، وHیده وحده زمام األمة، وتدبیر ما جل من شؤونها وما 
صغر... بل لقد رفعوه فوق صف ال!شر ووضعوه غیر !عید من مقام العزة اإلله�ة...وهو �ستمد 

  وته..."سلطانه من سلطان هللا تعالى، وقوته من ق
                                                                                                           

 ،من أمثال الشیخ محمد عبده ورجاالت "حزب األمة" ،لرازق !القاهرة ندوة لرجال الف�ر والس�اسة�ان بیت آل عبدا
فلقد �انت األسرة من أعمدة "حزب األمة" ومن  ؛السید !اشا وأر�ان الحزب ومف�رMهمن مثل زع�مه أحمد لطفي 

هج في التعل�م مناهج الحضارة م  نشأت الجامعة المصرMة لتن1908!عده "حزب األحرار الدستورMین". وفي سنة 
ق، وجمع بین الدراسة فیها والدراسة في األزهر، وعقب تخرجه من األزهر في ز فالتح� بها علي عبدالرا ،الغر�Hة
عة أو�سفورد عازما مترا، على نفقة أسرته، والتح� بجام وحصوله على شهادة "العالم�ة" سافر إلى إنجل 1912

م، حیث 1915لكن اندالع الحرب العالم�ة األولى جعله �عود إلى مصر سنة على دراسة االقتصاد والس�اسة، 
م. وعلى إثر 1925واستمر في هذا العمل حتى أصدر �تا!ه (اإلسالم وأصول الح�م) سنة  ،اا شرع�ً عین قاض�ً 

ا سً م، سافر إلى لندن دار 1925آب  12هـ/1344محرم  22الح�م التأدیبي الذ3 أصدرته "هیئة �!ار العلماء" في
ا، ومن هناك �تب عددا من المقاالت التي نشرتها له مجلة (الس�اسة) التي �ان �صدرها وٕالى شمال افرMق�ا سائحً 

- 1885هـ/1366-1302حزب "األحرار الدستورMون". و!عد أن تولى أخوه الشیخ مصطفى عبدالرازق !اشا(
، في "زمرة العلماء"، اعت!اره فدخل، ثان�ةي عبدالرازق م،أعاد األزهر للشیخ عل1945م) مشیخة األزهر سنة 1946

م في الوزارة التي رأسها إبراه�م 1949-7-25و 1948- 12- 28ثم دخل الوزارة وزMرا لألوقاف ما بین 
عبدالهاد3 !اشا، �ما شغل عضو�ة مجلس النواب، ومجلس الشیوخ وُعین عضوًا !مجمع اللغة العر�Hة.وألقى عددا 

لحقوق وطالب �ل�ة اآلداب بجامعة القاهرة، �ما القى على طالب المعهد من المحاضرات على طالب �ل�ة ا
العالي للدراسات العر�Hة التا!ع لجامعة الدول العر�Hة عددا من المحاضرات عن الشیخ محمد عبده وف�ره في 

ترزح اإلصالح اإلسالمي. وال �م�ننا !حال أن نغفل عن الواقع الس�اسي القائم في مصر یومذاك، والتي �انت 
تحت نیر االحتالل البرMطاني، وال نستط�ع هنا الخوض في تفاصیل دور االنجلیز الواسع الذ3 استهدف سلخ 
المسلمین عن عقیدتهم وأح�ام شرMعتهم عبر سلسلة متواصلة من الكید على جبهات متعددة، !حیث نجحوا في 

الهیئة  نّ ألنا أن نذ�ر  ة وMروجون لها.ور�Hصناعة وتخرMج فر�M من أبناء المسلمین ممن �عتنقون الحضارة الغ
ضبوعین !حضارة الغرب، أعادت نشر �تاب عبدالرازق ضمن مالمصرMة للكتاب، التي �شرف علیها نفر من ال

م، دون نشر الردود العلم�ة التي 1993سلسلة �تب اسمتها "التنوMر" في س�اق مواجهة "االرهاب والتطرف" في 
 فندت هذا الكتاب بتفاصیله.
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س دولة س�اس�ة، أو شرع في تأس�سها وتساءل:"إذا �ان رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم قد أسّ 
فلماذا خلت دولته إذن من �ثیر من أر�ان الدولة ودعائم الح�م؟ ولماذا لم �عرف نظامه في تعیین 

لماذا ترك العلماء القضاة والوالة؟ ولماذا لم یتحدث إلى رعیته في نظام الملك وفي قواعد الشورO؟ و 
في حیرة واضطراب من أمر النظام الح�ومي في زمنه؟؟ ولماذا ولماذا؟ نرMد أن نعرف منشأ ذلك 
الذ3 یبدو للناظر �أنه أبهام أو اضطراب أو نقص، أو ما شئت فسمه، في بناء الح�ومة أ�ام 

  النبي صلى هللا عل�ه وسلم، و�یف �ان ذلك وما سره؟"

وال عالقة  ،وأنه لم �أت بنظام للح�م ،اإلسالم بر3ء من الس�اسة لى أنّ وه�ذا خلص عبدالرازق إ
ف�قول:"هیهات هیهات، لم تكن ثمة ح�ومة وال ،للشرع !معالجة شؤون الناس والمجتمع والدولة

الدین اإلسالمي  ...."والح� أنّ  )1(سة, وال أغراض الملوك واألمراءدولة، وال شيء من نزعات الس�ا
الفة التي یتعارفها المسلمون، وHر3ء من �ل ما هیئوا حولها من رغ!ة وره!ة بر3ء من تلك الخ

ومن عزة وقوة. والخالفة ل�ست في شيء من الخطy الدین�ة، �ال وال القضاء وال غیرها من 
وظائف الح�م ومراكز الدولة. وانما تلك �لها خطy س�اس�ة صرفة ال شأن للدین بها، فهو لم 

قل وتجارب عأمر بها وال نهى عنها، وانما تر�ها لنا لنرجع فیها إلى أح�ام ال �عرفها ولم ین�رها، وال
  .)2(األمم وقواعد الس�اسة"

م، و�طلع عل�ه !عض العلماء والقراء حتى لقي 1925ولم ��د �ظهر الكتاب في أول ن�سان 
مع معارضة عن�فة لتعارضه الصارخ مع الثوابت اإلسالم�ة من جانب، وتطا!قه �ل المطا!قة 

فاإلنجلیز �انوا یرMدون  ؛أهداف اإلنجلیز والس�اسة االستعمارMة في العالم اإلسالمي من جانب آخر
هدم الخالفة والقضاء على �ل ف�رة من أجل التجمع من جدید حول الوحدة اإلسالم�ة، وهذا هو 

ینتمي  الغرض األساسي من الكتاب �له بدلیل الدفاع المستمیت لحزب األحرار الدستورMین الذ3
وهو الحزب الذ3 انبث� عن حزب األمة رHیب االستعمار  -إل�ه الشیخ عبدالرازق وأسرته

  وذلك في مواجهة موجة الرفض العارمة التي شهدتها ال!الد ضد الشیخ علي عبدالرازق -االنجلیز3 

                                      
 .80، ص اإلسالم وأصول الح�معبدالرازق، علي، ) 1(

 .103المرجع نفسه، ص ) 2(



55 

 

  )1(و�تا!ه."

اة للس�اسة قامت هیئة �!ار العلماء في األزهر !التصد3 لفرMة عبدالرازق و فضحت �ونه أد 
  وقامت !محاكمته و وجهت إل�ه س!ع تهم هي: ،االستعمارMة اإلنجلیزMة 

  جعل الشرMعة اإلسالم�ة شرMعة روح�ة محضة ال عالقة لها !الح�م والتنفیذ في أمور الدن�ا - 1

جهاد النبي صلى هللا عل�ه وسلم �ان في سبیل الملك ال في سبیل  الدین ال �منع من أنّ  وأنّ  - 2

  !الغ الدعوة إلى العالمین.الدین ، وال إل

نظام الح�م في عهد النبي صلى هللا عل�ه وسلم �ان موضوع غموض أو إبهام أو  وأنّ  - 3

  اضطراب أو نقص ، وموج!ا للحیرة.

لألمة ممن �قوم !أمرها  ه ال بدّ ان�ار إجماع الصحا!ة على وجوب نصب اإلمام، وعلى أنّ  و  - 4

  في الدین والدن�ا.

  ى هللا عل�ه وسلم �انت !الغًا للشرMعة مجردا من الح�م والتنفیذ.مهمة النبي صل أنّ  و - 5

  القضاء وظ�فة شرع�ة. ان�ار أنّ  و - 6

  ح�ومة أبي !�ر والخلفاء الراشدین من !عده �انت  ال دین�ة.  أنّ  و - 7

وقد وقد تمت مواجهته !ما هو منسوب إل�ه في �تا!ه، واستمعت المح�مة لدفاعه عن نفسه، ثم 

ألزهر محمد أبو الفضل !عد المحاكمة من قبل الهیئة طرد علي عبدالرازق من زمرة أعلن شیخ ا

 المًا معنا من هیئة �!ار العلماءبإجماع أرHعة وعشرMن ع ،نحن شیخ األزهر ،ح�منا:«العلماء

بإخراج الشیخ علي عبد الرازق أحد علماء الجامع األزهر والقاضي الشرعي !مح�مة المنصورة 

�ما ح�م مجلس )2(»رع�ة ومؤلف �تاب(اإلسالم وأصول الح�م) من زمرة العلماءاالبتدائ�ة الش ،  

                                      
، تقد�م د. السید تقي رد هیئة �6ار العلماء على �تاب اإلسالم وأصول الح�م للشیخ علي عبدالرازق األزهر، ) 1(

 .4الدین، ص 

اإلسالم وأصول مد عمارة، و انظر مح رد هیئة �6ار العلماء على �تاب اإلسالم وأصول الح�م،األزهر، ) 2(

. وممن 86-85ي اإلسالم، ص . ومحمود الخالد3، قواعد نظام الح�م ف22- 21، ص دراسة ووثائb -الح�م
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  تأدیب القضاة الشرعیین بوزارة الحقان�ة(العدل) !اإلجماع !فصله من القضاء الشرعي.

آرائه في  لن أنه یتحدO ح�مها وأنه ماضٍ وأع ،في المقابل رفض الشیخ عبدالرازق قرار الهیئة
 ألیف الكتب الجدیدة، ونشر المقاالت في الصحف، وٕالقاء المحاضرات ولنشرها !�ل الوسائل �ت

م، 1925ط!ع الكتاب مرة أخرO !عد ، بل على الع�س لم �ُ ادیث. ولكنه لم ینفذ شیئا من ذلكاألح
  ورثته قاموا !مقاضاة إحدO المجالت !عد ق�امها بنشر الكتاب على صفحاتها. بل أنّ 

!الس�اسة، فهو تلقى  ا أو مشتغالً ا أو س�اس�� ا أو مف�رً �ان !احثً  ها أنّ عرف عن الشیخ أبدً و لم �ُ  
عرف له مؤلف آخر أو !حث ثقافته !األزهر ولم ینتج غیر مذ�رة أو �تیب في علم الب�ان، ثم لم �ُ 

في الس�اسة !عد صدور الكتاب الذ3 �ان شیئا شاّذا !النس!ة لسیرة ح�اته. وقد �تب في مجلة 

الشرMعة اإلسالم�ة  في شأن دعوO أنّ م فقال،�1951ار أددها الصادر في (رسالة اإلسالم) في ع

شرMعة روح�ة محضة:" إنني لم أقل ذلك مطلقًا،ال في هذا الكتاب و ال في غیره، و ال قلت شیئا 

  )1(�ش!ه هذا الرأ3 أو یدان�ه."

                                                                                                           
الشیخ محمد رشید رضا صاحب مجلة المنار، والشیخ محمد شاكر و�یل األزهر، واألستاذ أمین  ى عبدالرازق رد عل

اكر، والشیخ یوسف الدجو3، والشیخ محمد بخیت المط�عي مفتي الرافعي. وقد أفتى بردته �لٌّ من الشیخ محمد ش
  ،الد�ار المصرMة، والشیخ محمد رشید رضا، وقد ألَّف العلماء �ت!ًا في الرد عل�ه، منهم الشیخ محمد الخضر حسین

 الذ3 �ان - والشیخ محمد بخیت المط�عي،و الشیخ محمد الطاهر بن عاشور ، الذ3 صار ف�ما !عد شیخًا لألزهر
عبدالرازق إقت!س أف�اره عن  ، الذ3 ذ�ر في رده !أنّ -من األحرار الدستورMین ومن تالمیذ الشیخ محمد عبده

 أنّ ) 237(صفي �تا!ه "حقائ� اإلسالم وأصول الح�م"  -وقد ذ�ر الخالفة من المستشرق السیر توماس آرنولد،
وضع  الكتاب ل�س ف�ه إالّ  ن على المؤلف أنّ الشیخ علي ل�س مؤلف الكتاب، فقال: "علمنا من �ثیرMن ممن یترددو 

ولم تنقطع الكتب في الرد عل�ه، ومنها �تاب محمد ض�اء الدین الرMس ". فقyاسمه عل�ه فقy فهو منسوب إل�ه 
الكتاب من تصنیف أحد المستشرقین وأن ل�س لعبدالرازق  اإلسالم والخالفة في العصر الحدیث،الذ3 ذهب إلى أنّ 

م �ما 1917- 1915ف في أثناء الحرب العالم�ة األولى ما بین سنتي لّ ، وأثبت أن الكتاب أُ إال وضع اسمه عل�ه
م �ما �ظن أكثر الناس و�ما هو مشهور.وقد 1925نص على ذلك المؤلف نفسه في المقدمة، ول�س في عام 

، سم وMهاجمه علي عبد الرازق یذ�ر السلطان محمد الخامس الخل�فة العثماني !اال أثبت من نصوص الكتاب أنّ 
الف�ر االسالمي الحدیث وصلته و الد�تور محمد البهي في �تا!ه  م.1918ها�ة عهد هذا السلطان عام و�انت ن

، وMوسف القرضاو3، 15 -14، ص تحطم الصنم العلماني،انظر محمد بن شاكر الشرMف، الغرLي 6االستعمار
 م عبدالرازق.على مزاع ا مفصالً م ردً حیث قدّ  47-36، ص الدین والساسة

 .6، ص رد هیئة �6ار العلماء على �تاب اإلسالم وأصول الح�م للشیخ علي عبدالرازق األزهر، ) مجلة 1(
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الذ3 لم یتوقف  وقد �ان الشیخ علي عبدالرازق(إذا سلمنا !صحة نس!ة الكتاب إل�ه) فاتحة الهجوم،
حتى االن، على عدم شمول�ة الشرMعة لألح�ام المتعلقة بنظام الح�م وتبرMر الدعوة الى العلمان�ة 

 ّ�بها على القائمة على فصل الدین عن الح�اة. فعبدالرازق "استورد مش�لة الغرب المس�حي ور
!اختصار �ان مطلو!ا الواقع العرHي اإلسالمي ل��ون من السهل عل�ه استدعاء الحال العلماني، 

استدعاء التنوMر الغرHي العلماني إلى الواقع الف�ر3 اإلسالمي ل�صنع مع اإلسالم ما صنعه في 
أورو!ا مع النصران�ة األورو�Hة عندما ردها إلى الكن�سة واحت!سها فیها  وحرر العمران والنهضة 

  .)1(من المرجع�ات الدین�ة"

درجة ان�ارهم إلحاطة الشرMعة بنظم المجتمع والح�م، بل فحذا حذوه علماء آخرون، یتفاوتون في 
وصل األمر !أحد مشایخ األزهر إلى قوله "من  ینظر في �تب الشرMعة األصول�ة !عین ال!صیرة 
والحذق یجد أنه من غیر المعقول أن تضع قانونًا أو مبدأ في القرن الثاني الهجر3 ثم تجيء !عد 

م�ان أ3 ح�ومة إسالم�ة أن تخرج إومن ثم" في  )2(هـ"1354طب� هذا القانون في سنة ذلك فت
) 3(عن دینها فتص!ح ح�ومة ال دین�ة ، ول�س في هذا مانع من أن ی!قى الشعب على إسالمه".

                                      
 .77، ص معر�ة االسالم واصول الح�معمارة ، محمد، ) 1(

م، نقال عن محمود 28/2/1936القول لشیخ األزهر مصطفى المراغي ورد !حدیث له بجرMدة األهرام في) 2(
 .86، ص قواعد نظام الح�م في االسالم،  الخالد3

، ص 4،ج موقف العقل والعلم والعالمالقول لشیخ األزهر مصطفى المراغي،نقال عن  مصطفى صبر3، ) 3(
. و�ان الشیخ األزهر3 خالد محمد خالد قد تأثر !المد العلماني في �تا!ه "من هنا نبدأ" الذ3 تهجم ف�ه على 285

نبذها وحصر االسالم في الشؤون الروحان�ة التعبد�ة فحسب، إال إنه الحقا أدرك ما  "الح�ومة الدین�ة ودعا إلى
وقع ف�ه من الخطأ فصحح مقولته في �تا!ه الدولة في االسالم ،وأعلن في شجاعة رجوعه عن رأ�ه القد�م 

لدین عالمات م...ذهبت أقرر أن اإلسالم دین ال دولة، وأنه ل�س في حاجة إلى أن ��ون دولة...وأن ا1950"في
تضيء لنا الطر�M إلى هللا ول�س قوة س�اس�ة تتح�م في الناس ، وتأخذهم !القوة إلى سواء السبیل...وقلت :إن 
الدین حین یتحول إلى "ح�ومة" فإن هذه الح�ومة الدین�ة تتحول إلى عبء ال �طاق...و ه�ذا ذهبت أنعت وأهدم 

ر إلى أن تسم�ة "الح�ومة اإلسالم�ة" !الح�ومة الدین�ة ف�ه تجّن ما أسمته یومها !الح�ومة الدین�ة...وأود أن أشی
وخطأ. فع!ارة "الح�ومة الدین�ة" لها مدلول تارMخي یتمثل في ��ان �هنوتي قام فعال، وطال م�ثه. و�ان الدین 
المس�حي �ستغل أ!شع استغالل في دعمه وفي إخضاع الناس له....ولعل أول خطأ تغشى منهجي الذ3 عالجت 

قد�ما قض�ة الح�ومة الدین�ة، �ان تأثر3 الشدید !ما قرأته عن الح�ومات الدین�ة التي قامت  في أورو!ا، والتي  !ه
 –!ه عرMها وعارها...إلى هذا السبب الجوهر3 أرد خطأ3 ف�ما أصدرته  اتخذت من الدین المس�حي دثارا تغطي

الدولة في الح�ومة الدین�ة." خالد محمد خالد، من ح�م ضد الح�ومة في اإلسالم، هذه التي أسمیتها ! -قد�ما
 .16- 9م، ص االسال
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"إننا إذا نظرنا إلى ظروف البیئة في هذا العصر الحدیث فإننا نجد من األمور البینة التي ال 
نها رجال الفقه اإلسالمي في عصرنا ي بیّ تصور اللاشروb و!ق�ام نظام الخالفة !ال نّ �عوزها ب�ان أ

من مهام الخل�فة العمل  ضرHًا من ضروب المحال..فضًال على أنّ  - شأنه شأن اإلجماع- هذا

عد في هذا العصر من ضروب على تنفیذ الواج!ات الشرع�ة وفي مقدمتها إقامة الحدود،�ل ذلك �ُ 

ه مما ال �قبل الخالف أو الجدال !حال أن قولنا...فإنّ المحال..ولئن جاز الخالف أو الجدال في 

  )1( ق�امها في هذا العصر یؤد3 إلى الحرج الذ3 رفعه اإلسالم عن المسلمین". نقرر أنّ 

   مصطلح الدولة المدنةب  

لح فإننا ال نجد لهذا المصط ،!الرجوع إلى �تب الفقه والس�اسة الشرع�ة المعتبرة في اإلسالم 
و!التالي ال بد من إستقصاء معنى هذا المصطلح في الف�ر  ،فقهاء المسلمینإستخداما عند 

  الس�اسي الغرHي حیث نشأ,قبل أن نقرر قبوله أو رفضه من الناح�ة الشرع�ة.  

ع!ارة عن إتفاق قوم على تسم�ة الشيء ":اإلصطالح أنّ  )2(التعرMفات�قرر الجرجاني في �تا!ه 
خراج اللف� من معنى لغو3 آلخر لمناس!ة بینهما.أو أن !اسم ما ینقله عن موضعه األول, وإ 

�ثیرة منها المصطلحات  واإلصطالحات ."ئفة على وضع اللف� بإزاء المعنىاإلصطالح إتفاق طا
العلم�ة والفن�ة, ومنها اإلصطالحات التي تحمل أف�ارا خاصة وضعها أصحابها تعبیرا عن أرائهم 

والرأسمال�ة والد�مقراط�ة والدستور والحرMات وغیرها.ولجواز مثل اإلشتراك�ة  ،وأنظمتهم في الح�اة 
والُسَؤاُل الَِّذ3 ُیَواِجُه مف�ر تقي الدین النبهاني" ال إستعمال هذه المصطلحات قاعدة استن!طها

َذِلَك َأنَّ الُمْسِلِمیَن اآلَن ُهَو: َهْل َیُجوُز اْسِتْعَماُل االْصِطالِح األجنبي َأْم ال َیُجوُز؟ والَجَواُب َعَلى 
 األَْلَفاَ{ اَألْجَنِب�ََّة الَِّتي َلَها َمَعاٍن اْصِطالِح�ٌَّة، ِإْن َ�اَن اْصِطالُحَها ُیَخاِلُف اْصِطالَح الُمْسِلِمیَن ال

َن، فیَجوُز َیُجوُز اْسِتْعَماُلَها، َأمَّا ِإْن َ�اَنِت الَكِلَمُة َتْعِني ِاْصِطالحًا َمْوُجوَدًا َمْعَناُه ِعْنَد الُمْسِلِمی
 ُMٍة، َفِإنََّها َتْعِني الماَل الَِّذ3 ُیْؤَخُذ ِمَن الَناِس ِإلَداَرِة الَدْوَلِة، و!َMِلَمِة َضِر�وَجُد َلَدO اْسِتْعَماُلَها، ِمْثَل َ

َة َضَراِئَب. و�َذِلَك َ�ِلَمُة الُمْسِلِمیَن َماٌل َتْأُخُذُه الَدْوَلُة ِإلَداَرِة الُمْسِلِمیَن، ولَذِلَك َصحَّ َأْن َنْسَتْعِمَل َ�ِلمَ 

                                      
-162، ص نظام الح�م في االسالم مع المقارنة 6الم6ادEء الدستورMة الحدیثةمتولي، عبدالحمید،م!اد3ء ) 1(

163. 

 .11، ص التعرMفاتالجرجاني،علي بن محمد بن علي، ) 2(
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َعَمَل ِبَها وَتْحُ�ُمُهْم الُدْسُتوِر والَقاُنوِن، َفِإنََّها َتْعِني َتَبنِّي الَدْوَلِة َألْحَ�اٍم ُمَعیََّنٍة ُتْعِلُنَها ِلْلَناِس وُتْلِزُمُهُم ال
  )1("ِ!ُموِجِبَها، وَهَذا الَمْعَنى َمْوُجوٌد ِعْنَد الُمْسِلمیَن.

�ل " ح�م اإلسالم في اإلشتراكةي �تا!ه ف ،رحمه هللا،عبدالعزMز البدر3  قه في ذلك الشیخوواف 
ا موجود معناه في اإلسالم فال مانع شرعا من جواز استعماله بذ�ره أو لف� �حمل إصطالحً 

!الدعوة إل�ه,أما إذا �ان اإلصطالح یخالف معناه ما في اإلسالم من معاني فال یجوز ذ�ره على 
الدعوة إل�ه وٕان ُقّید بوصف إسالمي له,ألنه تعبیر وضع !األصل لف�ر معین أو نظام  سبیل

  .)2("خاص عرف !ه أصحا!ه وحملته

إذا أردنا أن نحدد معنى محددا لمصطلح الدولة المدن�ة ألعیتنا الحیلة، وذلك ب!ساطة �عود إلى 
إنهم لمعرفتهم !ما یثیره لف�  صحاب هذا الشعار، فمع أنهم �قصدون الدولة العلمان�ة إالأتالعب 

عمدوا إلى تزMین الكالم !استخدام مصطلح  ،الدولة العلمان�ة من إش�االت في صفوف الناس
. "الفائدة"الدولة المدن�ة، وما هذا اال من شاكلة وصف الرHا ،الذ3 حرمه هللا اشد التحرMم، ب

الذ3 �ملك القدرة على الدخول في  وللعاقل أن �سأل: ما الفائدة في محارHة هللا ورسوله؟؟ ومن ذا
حرب مع رب الكون؟؟  فنحن نجد أن "أبو العال ماضي" مؤسس حزب الوسy في مصر، والذ3 
أراد أن ��ون وسطا في زعمه !أن ینشيء حزHا وطن�ا �ستمد الق�م االسالم�ة ولكن دون ص!غة 

ة ، ألنه �ما ذ�رنا التعبیر دین�ة، فهو �قول: "فاألنسب هو استعمال دولة مدن�ة ول�س دولة علمان�

و"نرMد أن نتجاوز ،الثاني وافد وغرMب على الثقافة العر�Hة اإلسالم�ة وهو تعبیر سیئ السمعة..." 

التسم�ات إلى المضامین، أ3 أن المضمون للف�رة هي: ق�ام الدولة على أساس مدني، وعلى 

وMزMد األمر » واة وحرMة االعتقاددستور !شر3 أ�ًا �ان مصدره، وعلى احترام القانون، وعلى المسا

نقبل ونناد3 وندعم الدولة المدن�ة الحدیثة القائمة على سلطة الشعب في «تفص�ًال ف�ضیف: 

التشرMع، و�ما ورد !النص في برنامج حزب الوسy الجدید في المحور الس�اسي (الشعب مصدر 

 Oل منها عن األخر�في إطار من التوازن  جم�ع السلطات التي یجب الفصل بینها واستقالل 

العام) وهذا المبدأ یتضمن ح� الشعب في أن �شرِّع لنفسه وHنفسه القوانین التي تتف� ومصالحه.. 

ونجده، وغیره من اصحاب هذا الطرح، یدعو إلى المساواة التامة في الحقوق والواج!ات !�افة 
                                      

 .50، ص نظام االسالمالنبهاني، تقي الدین، ) 1(

 .22، ص ح�م االسالم في اإلشتراكةالبدر3، عبدالعزMز، ) 2(
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ى أساس المواطنة الكاملة، �ما أش�الها ومنها الس�اس�ة بین الرجل والمرأة والمسلم وغیر المسلم عل
   )1(."والدین�ة والس�اس�ة والثقاف�ة یدعو إلى التعدد�ة الف�رMة

للدولة المدن�ة من الناح�ة التارMخ�ة إذا رجعنا إلى أصل اصطالحها الغرHي، نجد أن ولكن:" 
مها (نظرMًا) بین س�اس�ًا، مناقضًا للدولة الدین�ة (الثیوقراط�ة)، والتي یتأرجح مفهو  ،مفهومًا فلسف�اً 

ح�م رجال الدین، وتح��م الدین نفسه في الس�اسة؛ !غِضّ النظر عن طب�عة من �ح�م !ه! وMتمثل 
عت!ار الدین هو مجموعة قوانین إله�ة ممیزة  مفهومها عمل�ًا بتنح�ة الدین عن الس�اسة مطلقًا؛ !ا

ین في الس�اسة دولة علمان�ة.. للدولة الدین�ة... ف�انت الدولة المدن�ة !مبدئها الرافض لتدخل الد

وأنها تمثل عبر التارMخ سواء في الشرق أو الغرب عند دعاتها إطارًا س�اس�ًا للعلمان�ة قا!ًال 

في الدولة ف .)2(»لتوظیف أ3 اتجاه فلسفي إیدیولوجي في الح�اة؛ !شرb تنح�ة الدین عن الس�اسة

عرف !أمور دن�اه، و�ستمد من قوانین دینه المدن�ة �ضع اإلنسان قوانینه التي تنظم ح�اته لكونه أ 
القوانین التي تنظم عالقــته بـرHه، ل��ــون مؤمنــًا ال �منح لنفسه الح� أن ��ون مدع�ًا المتالك 

الحق�قة ومفسرًا وحیدًا لمفاه�م الدین، مما یجعل الدولة �هنوت�ة تخضع لح�م الكهنوت ول�س لح�م 

تعني استقالل اإلنسان بوضع التشرMعات التي تح�م أمور القانون، فالدولة المدن�ة في فهمه 

الح�اة، وحصر الدین في المفهوم العلماني الذ3 �قصر الدین على الشعائر التعبد�ة في معناها 

  الضی�.

وهـناك من یـصـرح تصرMحًا دون موارHـة أو تالعب !األلفا{ أن الدولة المدن�ة تعني الدولة 

ومن هنا حرصت ":؟"لماذا ننادE 6علمانة الدولة" ي مقال له !عنوانالعلمان�ة؛ فهذا �اتب �قول ف
ال!الد التي انتهجت الد�مقراط�ة اللیبرال�ة الحقة، وأقامت الدولة المدن�ة الحدیثة على عدم تضمین 

إقامة الدولة المدن�ة العلمان�ة وف� الصورة المنوه عنها، !اتت  دساتیرها ما �فید بد�انة الدولة... إنّ 

                                      
م، 2012آذار  25 في . 1/1/2005و�یل مؤسسي حزب الوسy، مجلة الهالل، بتارMخ  ماضي، أبو العال، )1(

أصدرت جماعة اإلخوان المسلمین في سورMا وث�قة سمتها "عهد ومیثاق" واعتبرتها "أساسًا لعقد اجتماعي جدید، 
عالقة وطن�ة معاصرة وآمنة بین م�ونات المجتمع السور3"، وتلتزم فیها !العمل من أجل أن تكون سورMا یؤسس ل

المستقبل دولة د�مقراط�ة مدن�ة حدیثة قائمة على التواف� وعلى دستور مدني تضعه جمع�ة تأس�س�ة منتخ!ة، وث�قة 
 .www.aljazeera.net"عهد ومیثاق" إخوان سورMا ،موقع 

ة والمح�مات اإلسالمة، ، محمد بن شاكرالشرMف ) 2(Lة الغرMة صورة للصراع بین النظرمجلة  ،الدولة المدن
 البيان.
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وحالة الالحسم حول الكثیر من القضا�ا  ،رة إلخراج مجتمعاتنا المتخلفة من شرنقة الجدلضرو 
ومن َثم االختالف المرMر ،الصغیرة والكبیرة التي ال تزال تراوح م�انها !سبب إقحام الدین فیها 

لدین�ة ال �م�ن بناء الدولة المدن�ة في ظل الدولة المذهب�ة أو ا"، وهذا �اتب آخر �قول:)1("حولها
المجردة من العلمان�ة؛ألن العقیدة، أ�ة عقیدة �انت ال تؤمن !ح� جم�ع المواطنین على قدم 

المساواة طالما أن القانون الدیني �میز بین العقائد. ومن هنا تبرز أهم�ة حرMة العقیدة في المجتمع 
ة الدستورMة ل�ست ش�ًال المدني...إلى أن �قول:وأخیرًا نؤ�د أن الدولة المدن�ة العلمان�ة اللیبرال�

  . )2("مع !�ل م�وناته وقوم�اته وأد�انهمجردًا وٕانما هي مضمون �ساهم في تقدم المجت

استكمال بناء الدولة المدن�ة «وهذا �اتب آخر �ضع الشروb األساس لبناء الدولة المدن�ة ف�قول: 
ین�ة، حتى �ص!ح من الحدیثة !ما یتطلب من خلو المجال العام من �ل اِإلشارات والرموز الد

الرحا!ة إلى الحد الذ3 �سع ف�ه �ل المختلفین. وأن تجر3 الس�اسة على أساس المصلحة، وأن 
3(».��ون التشرMع تعبیرًا عن تنوع األمة(  

لناس في !الدنا قد اكتوت بنار ا ف�ما نعلم فإنّ ،ا عند السامع حدث ل!سً إذن هذه المقوالت تُ  
الدعوة إلى الحرMة والعدالة والمساواة  ولذا فإنّ  ،لى الناس أنفاسهمحصي عنظمة القمع�ة التي تُ ألا

الدعوة إلى االسالم المدني أو الدولة  أنّ  بینما ما ذ�رناه أعاله یبین اقة عند الكثیرMن.تبدو برMئة وHرّ 
  أو م!طنة.  المدن�ة هي دعوة إلى العلمنة سواء سافرة

 « عن حق�قة اإلسالم وجوهره لمدن�ة تعبیرمصطلح الدولة ا یرO د. یوسف القرضاو3 أنّ  و
فالدولة اإلسالم�ة �ما جاء بها اإلسالم، و�ما عرفها تارMخ المسلمین دولة َمَدِن�َّة، تقوم السلطة بها 
على الَبْ�عة واالخت�ار والشورO والحاكم فیها و�یل عن األمة أو أجیر لها، ومن ح� األمة ـ ُممثَّلة 

، وٕاال عزلته، ومن في أهل الحلِّ والَعْقد ف مه إن أعوجَّ یهـا ـ أن ُتحاس!ه وُتراق!ه، وتأمره وتنهاه، وُتَقوِّ

                                      
 . http://www.ahewar.org،موقع الحوار،  لماذا ننادE 6علمانة الدولةالمدني، عبدهللا، ) 1(

 .http://www.annabaa.org، موقع ش!�ة الن!أ، الدولة المدنة والدولة الدینةالعلو3،خالد، ) 2(

،موقع شغاف الشرق،              الر�ود في المرLع رقم واحدالتار اإلسالمي.. األق6اd و سامح، فوز3،)3(
www.metransparent.com 



62 

 

ح� �ل مسلم، بل �ل مواطن، أن ین�ر على رئ�س الدولة نفسه إذا رآه اقترف من�رًا، أو ض�َّع 
�فرًا َبَواحًا عنده من هللا برهان O1(»معروفًا، بل على الشعب أن ُ�علن الثورة عل�ه إذا رأ(.  

الكلمة ذات المعنى الصح�ح إذا �انت تحتمل معنى فاسدًا فإنه  ا نجد أنّ نّ إأما !العودة إلى الشرع ف
ُ�ْعَدُل عنها إلى �لمة ال تحتمل ذلك المعنى الفاسد، وهذا ما أرشد إل�ه القرآن حینما قال هللا تعالى 

ِعَنا َوقُولُ ( ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َال تَقُولُواْ َرٰ ِفِريَن َعذَاٌب أَِليمٞ   ٱۡسَمعُواْۗ  واْ ٱنُظۡرَنا وَ َيٰ ، )2() َوِلۡلَكٰ

 المؤمنین أن یتشبهوا !الكافرMن في مقالهم وتعالى، رحمه هللا تعالى،:"نهى هللا،)3(قال ابن �ثیر
علیهم  ه تورMة لما �قصدونه من التنق�صالیهود �انوا ُ�َعاُنون من الكالم ما فـ� وذلك أنّ  فعالهم،

ون !الرعونة". ؛ناولون: راعئن هللا ـ فإذا أرادوا أن �قولوا: اسمع لنا، �قلعا   ُیَورُّ

من هذا القبیل ال �صح وصف الشورO !الد�مقراط�ة، ففي هذا تلب�س على الناس في دینهم 

ومدخل لل!اطل في صفوفهم، وقد جاء في شرعنا أن هللا س!حانه قد أكمل الدین وأننا لسنا !حاجة 

اه�م ومضامین من أهل الضالل. وحتى لو واف� ما عندهم ما جاء !ه الشرع ال یجوز الستیراد مف

األخذ !ه، ولنا في شرعنا ما �غنینا عنهم، ف�یف إذا خالف ما جاء !ه الشرع؟؟ ف�یف نعدل عن 

دیننا الت!اع أهل الضالل الذ3 نصبوا أنفسهم لمحارHتنا و محارHة دیننا وهدم شرMعتنا؟؟ أ3 عاقل 

ذا؟ و!النظر والتدقی� في الدعوات إلى الدولة المدن�ة نجد أنها �لها تتف� على جعل �قول به

الشعب صاحب الس�ادة، و !التالي فهو المشرع ،أو من ینوب عنه من النواب ف�ما �عرف !المجلس 

الن�ابي. �ما وتتف� هذه الدعوات إلى ما �سمونه حقوق المواطنة التي یتساوO الجم�ع فیها أمام 

  وهذا من شأنه منع التمییز ضد غیر المسلمین والمرأة  في زعمهم.،ون المدني القان

عین في المشرّ  أنّ  أ3التشرMع یتم لیخدم مصالح الشعب؟ما معنى هذا القول؟؟  فهم یرون أنّ 

البرلمان، ومعهم ما �سمونه المح�مة الدستورMة العل�ا، هم أدرO !مصالح الع!اد، و!التالي فلهم أن 
عناه فصل الدین عن رموا ما یرونه یتف� مع مصالح الشعب أو یخدمها؟؟؟ وهذا القول م�حللوا و�ح
هللا س!حانه خال� الكون !من ف�ه ال شأن له !التشرMع، وهذه ل�ست إال دعوة إلى  أنّ  الح�اة، و

                                      
 www.qaradawi.netموقع د القرضاو3 ، عیتها اإلسالمدولة اإلسالم دولة مدنة مرجالقرضاو3، یوسف، )1 (

 .104ال!قرة: ) 2(

 .256،  ص1، جتفسیر ابن �ثیرابن �ثیر ، اإلمام أبي الفداء إسماعیل بن �ثیر القرشي الدمشقي،  ) 3(



63 

 

الشرك !ا" س!حانه، وجعل له أندادا واتخاذ الناس !عضهم أرHاب !عض، �ما عبر عن ذلك 
َنُهۡم أَۡرَبابٗ (رم في تفسیر قوله تعالىالرسول األك ن دُوِن ٱٱتََّخذُٓواْ أَۡحَباَرُهۡم َوُرۡهَبٰ ِ ا ّمِ . أخرج  )1()�َّ
اْلحراَم  مَبَلى، إنَُّهم َأَحلُّوا َلهَعد3ّ بن حاتم قال: �ا رسول هللا، ما عبدوهم. قال: " الترمذ3 أنّ 
وأخرج االمام الطبر3 في تفسیره: "عن )2(".ِإ�َّاهم همالَل،فاتََّ!عوهم،فذلك ع!ادتحلِهم ایوَحرَُّموا عل

مصعب بن سعد، عن عد3 بن حاتم، قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم �قرأ سورة 
) قلت: �ا رسول هللا، أما إنهم لم اتََّخُذوا َأْح6َاَرُهْم َوُرْه6َاَنُهْم َأْرLَا6ًا ِمْن ُدوِن eَِّ براءة، فلما قرأ:(

صدقت،ولكن �انوا �حلون لهم ما حرم هللا ف�ستحلونه، و�حرمون ما أحل «�صلون لهم؟ قال:��ونوا 
  .)3(»هللا لهم ف�حرمونه

ونحن نسأل هؤالء القوم: �یف للعقل ال!شر3 أن �حدد مصلحة الناس في التشرMع ف�حرم و�حلل؟ 
ئر األمة !آرائهم و�یف �قوم !ضعة أفراد !التحلیل والتحرMم، وMُلزموا سا )4(وعلى أ3 أساس؟؟

الشخص�ة؟؟ ومن الذ3 نّصبهم أوص�اء على ال!شر؟؟ وحتى القضاة أل�سوا !شًرا �سائر ال!شر لهم 
أهواؤهم وقصورهم ال!شر3 �سائر الناس، ف�یف ��ون لهم ح� التشرMع؟؟ أل�س التشرMع المزعوم 

  الناس؟؟ أفراد لسائر ةهو استع!اد !ضع

ف الح� نتساءل من الذ3 �حدد هذه الحقوق؟؟ ومن �عرّ أما ما یذ�رونه من حقوق المواطنة ف
  ة أ للمر  رجال؟؟ أو أنّ  من ح� الرجل أن یتزوج د أنّ لفالن أن �فعل �ذا أو ال �فعل �ذا؟؟ ومن �حدّ 

  الشارع عارMة؟؟ أو أن یتعاطى الناس المخدرات، أو الزنا ،أو أن �ستاثر حفنة من   أن تسیر في

                                      
 .31التو!ة: ) 1(

 .129/ 5، ج 3095سنن الترمذ3، !اب ومن سورة التو!ة، رقم ) 2(

جامع البان عن تأوMل آE ن جرMر بن یزMد بن �ثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر ، ، االمام محمد بالطبر3 ) 3(
. وأورد في تفسیره: "حدثنا ابن و��ع، قال: حدثنا یزMد بن هارون، عن العوام بن حوشب، 418،ص11، جالقرآن

م لم ��ونوا �صومون أما إنه«عن حبیب، عن أبي البختر3 قال: قیل لحذ�فة: أرأیت قول هللا:{اتخذوا أح!ارهم} قال:
لهم، وال �صلون لهم، ولكنهم �انوا إذا أحلوا لهم شیئا استحلوه،وٕاذا حرموا علیهم شیئا أحله هللا لهم حرموه،فتلك 

 .419، ص11،ج»�انت رHوHیتهم

من ال!حث في تب�ان فساد العقل ال!شر3 في الح�م الق�مي (من خیر وشر ،أو التحسین  185انظر ص ) 4(
 والتقب�ح).
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ى حساب الغالب�ة العظمى من الناس، و!التالي تم�نهم ثرواتهم أصحاب المال بثروات ال!الد عل
  القوانین التي تخدم مصالحهم ... من التح�م !مفاصل القرار الس�اسي وما یلزمه من تشرMع

هذه الدول لم تحترم حتى عقیدتها الف�رMة القائلة !الحرMات بزعمهم حین  وقد شهد  العالم �یف أنّ 
 ّ�في سجون أبي غرMب وغوانتانمو، ومن قبلها أطفال قانا ومخ�م جنین  لت (وال تزال) !المسلمینن

فغانستان والعراق وال!اكستان، أوشها وفرق القتل واالغت�االت في وغیرها �ثیر، وحین نشرت جی
ة المسلمة وغیر ذلك �ثیر من الشواهد التي أ لى منع الحجاب للمر إو تلك أدولة وحین تعمد هذه ال

�ي حقوق حد. حتىأال تخفى على Mي الذ3 �عطي المواطن األمر�Mة ال  اً أن القانون األمرMدستور
�یین �م�ن حرمانه منها، لم �ضع حدً Mا لتغول "السلطة التنفیذ�ة" التي أمرت !قتل مواطنین أمر

��ة اإلجرام�ة ضد إخوانهم المسلمین.Mمتهم، أو تهمتهم، أنهم �عترضون على الس�اسة األمرM1(جر(  

دعى إلیها هي الدولة المدن�ة التي یُ  نّ إوحات لمعنى الدولة المدن�ة نستط�ع القول من �ل هذه الشر 

فصل والتي من أهم أسسها أنها دولة علمان�ة أ3 �ُ  ،نفسها الدولة الرأسمال�ة الد�مقراط�ة المعاصرة

در�ه ولألسف ال ی ،االعلمان�ة في !الد المسلمین جیدً فیها الدین عن الدولة. وهذا ما یدر�ه دعاة 

�ثیر من المف�رMن المسلمین المعاصرMن. �ما و�حلو أح�انا ل!عض الكتاب العلمانیین المقابلة بین 

الدولة المدن�ة والدولة الثیوقراط�ة, أ3 الح�م !مقتضى التفو�ض اإللهي الذ3 �ضفي على الح�ام 

على قلوب  صفات العصمة والقداسة, و�قوم ف�ه رجال الدین !اإلفتاء في �ل شيء والتسلy حتى

الناس اّدعائهم بتمثیل اإلرادة اإلله�ة, والذ3 �ان سائدا في العصور الوسطى في أورو!ا, و�قومون 

�ل ذلك على الدولة األسالم�ة. والواقع أن التارMخ اإلسالمي لم �عرف مثل هذا النظام  bبإسقا

                                      
) هجوًما على Droneت، في ال�من، طائرة بدون ط�ار، المعروفة !اسم (درون م شنّ 2011-10- 9في ) 1(

��ة تقد�م أ3 تبرMر قانوني Mومة األمر��ي من أصل �مني أنور العولقي فأردته قت�ال. ورفضت الحMاإلمام األمر
�ي بدون أ3 تهمة قانون�ة او ح�م قضائي. وهناك حاالMثیرة مماثلة ولكنا نورد هذا المثال الغت�الها مواطن أمر�ت 

األكثر شهرة. هذا دون الخوض في الهجمات،التي صار عددها !العشرات، التي تشنها هذه الطائرات في !الد 
المسلمین من الصومال الى ال�من الى افغانستان و!اكستان، دون مسائلة وال حسیب وال رقیب. ومع أنه، في 

��ة ال غضاضة فMان یتوقع أن یراعوا "ورقة التین" ل�ستروا عورتهم الدوائر األمر�ي سفك الدم المسلم، إال أن المرء 
حین یتعل� األمر !مخالفة دستورهم وقوانینهم، ولكن األحداث �شفت عن أنهم نزعوا ستار الح�اء(هذا إذا وجد 

�ي جورج بوش أصال) في إعالنهم السافر عن حرHهم الصلیب�ة ضد األمة اإلسالم�ة التي أعلن عنها اMلرئ�س األمر
 م.2001االبن في 
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لمانیین أن یلصقوه !أمة الثیوقراطي , وقد نعى القرآن الكرMم على أهل الكتاب ما �حاول هؤالء الع
ن المفسرون األسالم حیث �قول عز وجل: (اتخذوا أح!ارهم وره!انهم ارHا!ا من دون هللا ) وقد بیّ 

هذه الرHو�Hة �انت في استقالل "رجال الدین" !التشرMع حتى أنهم ل�حلون ما حرم هللا و�حرمون  أنّ 
  ما أحل هللا , وهذا ما لم ��ن في األمة األسالم�ة. 

فهي قائمة على مرجع�ة الكتاب والسنة , ذلك  ،الدولة في اإلسالم ل�ست دولة مدن�ة لحق�قة أنّ "فا
الدولة المدن�ة تن�ر ح� هللا عز وجل في التشرMع وتجعله خاصا !الناس , وهذا النوع من الح�م  أنّ 
  )1(ى في اإلسالم !ح�م الطاغوت ".سمّ �ُ 

نة فهي مجرد ة والدولة اإلسالم�ة, وMرO أن المسألة هیّ "هناك من �حاول المواءمة بین الدولة المدن�
ن الدولة مدن�ة ال إخالف ش�لي, وال مشاحة في اإلصطالح. ف�قول أحد المف�رMن المسلمین:(

أما مصدر الدستور والقانون فیها فحتما هو الكتاب والسنة وموروث األمة فقها وف�را, ، دین�ة
هذا الرأ3  ؤسسات التي تح�م من خاللها). وفي الواقع أنّ والدولة المدن�ة في عصرنا هي دولة الم

 نّ إف�ه محاولة للتوفی� بین المتناقضات إذ �یف نقول عن الدولة أنها ال دین�ة ثم نقول عنها 
ومن ناح�ة  ،ها ال ترت!y !الدین هذا من ناح�ةدستورها هو الكتاب والسنة؟ فمعنى �ونها ال دین�ة أنّ 

�ون دستورها الكتاب Oوالسنة انّ  أخر! y!2( ."وهذا تناقض ،الدینها ترت(   

ال تكمن فالدولة اإلسالم�ة ل�ست دولة مدن�ة وهي أ�ضا ل�ست دولة دین�ة ثیوقراط�ة.  فالمش�لة 
فقد �ان !اإلم�ان أن تسمى الدولة في اإلسالم !المدن�ة أو غیر ذلك ،في التسم�ة أو اإلصطالح 

!التالي �صیر استعمال  و،ستعمال ثابت مناقض للشرMعةمن األسماء لو لم تكن لتلك األسماء ا
هذا  ألنّ  ،ا في الل!س وخلy المفاه�م ب!عضهاهذا المصطلح لوصف الدولة في اإلسالم سب!ً 

  ال !الدالالت من البیئة التي قدم منها.المصطلح أص!ح محمّ 

لمسلمین عن لكل مصطلح مدلوًال محددًا، وقد حرص الغرب الكافر على تضلیل ا والحق�قة أنّ 
ناك أضل ممن �حاول "فل�س هوعدم إظهار تعارضها مع اإلسالم. حق�قة مدلول المصطلحات،

السلطة  الد�مقراط�ة أو الدولة الدین�ة نظرMة االخت�ار اإللهي والسلطة الزمن�ة و تطبی� مصطلحات

                                      
 www.alokab.com، منتدO العقاب. مفهوم الدولة المدنةالعمارنة، صالح، ) 1(

 ) المرجع نفسه.2(
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ترت!y الدین�ة، بل وحتى الد�مقراط�ة، على النظام الس�اسي اإلسالمي... فهذه المصطلحات 
!ظروف أورو!ا وتارMخها وحدها. وال!احث الغرHي عندما �حلل هذه المصطلحات وما یتعل� بها، 
فإنه �فعل ذلك في حدود أحداث  تارMخ الغرب التي صنعها في حاضره وماض�ه �له،وال �م�ن أن 

�ما  تفهم إال من زاو�ة التجارب التارMخ�ة الغر�Hة وحدها. فاقت!اس هذه المصطلحات الس�اس�ة،
استعملت في الغرب،واستخدامها في عرض أصول الح�م اإلسالمي یؤد3 إلى الغموض 

لتي تقوم علیها تلك وااللت!اس، ألن نظام الح�م اإلسالمي �قوم على عقیدة تتناقض مع الف�رة ا

إنه من !اب التضلیل المؤذ3 إلى أ!عد الحدود أن " :"وعلى هذا �م�ننا القول)1(المصطلحات."
لى األف�ار واألنظمة اس تطبی� المصطلحات التي ال صلة لها !اإلسالم ع�حاول الن
  .)2(اإلسالم�ة"

فـ "الدولة المدن�ة" هي الدولة التي تفصل الدین عن الح�اة؛ أ3 تنح�ه، وتنبذ أح�امه، وال تسمح أن 

فة ص)  secularity( ذلك أن لف� "مدني"بین الناس في المجتمع على أساسه.تبنى العالقات 

هي !معنى غیر دیني أو !معنى  ؛أecclesiastical(3أ3 َ�َنس�ًا (ل� على �ل ما ل�س إكلیر��اً تط
إذ أن هناك في الف�ر الغرHي "دولة دین�ة"،وهي الدولة التي وجدت في العصور الوسطى،  دنیو3.

دن�ة" وهناك "الدولة المدن�ة"، وهي الدولة التي تفصل الدین عن الح�اة؛ أ3 أن مصطلح "الدولة الم
�طل� على الدولة التي تفصل الدین عن الح�اة وهي الدولة العلمان�ة. ومن هنا أطل� على عمل�ة 

) والتي تعرف !اسم العلمنة، فـ"الدولة المدن�ة" �secularize (الصفة أو الس�طرة اإلكلیر��ة لف نزع
لى أنقاض الدولة هي الدولة التي ال س�طرة للدین علیها وال تتصف !الصفة الدین�ة، بل قامت ع

  الدین�ة المس�ح�ة. 

فالمقصود بـ"الدولة المدنة" هي الدولة التي تفصل الدین عن الحاة، أE الدولة وعل�ه 

  واستخدم واضعو هذا المصطلح لف� "المدن�ة" ل��ون مقا!ًال للف� "الدین�ة". ،العلمانة

ى ف�رة "الدولة الدین�ة" التي �س�طر مما عرفته أورو!ا في العصور الوسط أما "الدولة الدین�ة": فإنّ 
  علیها رجال الدین "دولة الكن�سة"، والموصوفة !أنها دولة إله�ة مقدسة تستمد سلطتها من هللا وال 

                                      
 .213، ص السلطة والدولة في اإلسالمطع�مة ، صابر، ) 1(

 .52، ص منهاج اإلسالم في الح�مأسد، محمد، ) 2(
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یجوز ألحد محاسبتها ألن أوامرها مع �ونها صادرة منها فهي في رأیهم إله�ة ال تقبل المناقشة. 
!ا وروس�ا یتخذون و الق�اصرة والملوك في أور  �ما عرفت أورو!ا دولة الح� اإللهي؛ حیث �ان

الدین وسیلة الستغالل الشعوب، وظلمها، ومص دمائها، و�انوا یتخذون رجال الدین مط�ة لذلك، 
وMتوسلون بهم إل!قاء ظلمهم وقهرهم للشعب. فنشأ عن هذا صراع رهیب قام أثناءه فالسفة 

دین ولكنه نادO !فصله عن !ال ومف�رون منهم من أن�ر الدین مطلقًا، ومنهم من اعترف
حتى استقر الرأ3 عند جمهرة الفالسفة والمف�رMن على ف�رة واحدة هي فصل الدین عن الح�اة.

  الح�اة، ونتج عن ذلك طب�ع�ًا فصل الدین عن الدولة. 

وسواء �انت "الدولة الدین�ة" !صورة دولة "الكن�سة" أم �انت !صورة "دولة الح� اإللهي الملكي"؛ 
اء ما وجد في أورو!ا من تح�م الكن�سة في جم�ع شؤون الح�اة، أو ما وجد من ح�م الملوك أ3 سو 

ران !ش�ل واضح عن "الدولة !اسم الح� اإللهي وتح�مهم برجال الدین، فهاتان الصورتان تعبّ 
  الدین�ة" التي نشأت في أورو!ا.

عة النظام الس�اسي القائم في ال شكَّ أن نشوء مفهوم ومصطلح "الدولة المدن�ة" جاء رًدا على طب�
أورو!ا حیث أستعانت السلطة الس�اس�ة الحاكمة بنظرMات الح� االلهي الم!اشر أو غیر الم!اشر 
لتبرMر فرض الطاعة على جموع الشعب وعدم التمرد على الحاكم والرضى !طوق العبود�ة 

�ان وجودهم طاغ�ا في المفروض عل�ه. هذا النظام الذ3 حاز على بر�ة رجاالت الكن�سة الذین 
مراف� الح�اة الف�رMة والس�اس�ة والتعل�م�ة ما أدO الى حدوث ردة فعل عن�فة تجاههم ترجم إلى 

وعندما ن!حث في واقع "الدولة المدن�ة"  .تي رفعت رایتها الثورة الفرنس�ةالثورة العلمان�ة الصرMحة ال
دولة المدن�ة" الیوم إنما یروج لها !المعنى فإننا ن!حثه في مقابل "الدولة الدین�ة"، ومن یروج لـ"ال

المقابل لـ"الدولة الدین�ة"، و�مارس !عضهم التمو�ه عندما یجعلها مقابل "الدولة العس�رMة" أو مقابل 

لف� "المدن�ة" ال  ثم إنّ  د الدین، أ3 اإلسالم، عن الح�اة."الدولة المتخلفة". فالموضوع هو في إ!عا
ال یدل عند واضع�ه ال على الرقي وال  "المدن�ة" اصطالح غرHي،و إذ أنّ یدل على التقدم وال الرقي،

ال نق�ضًا للقرMة أو ال!اد�ة، ول�ست �ذلك  على المدینة؛أ3 ل�ست المدن�ة نق�ضًا للتأخر والفساد،و
  نق�ضًا لسلطة العس�ر �ما توهم ال!عض، وٕانما هي نق�ض لسلطة الكن�سة وحسب.

  ل: هل الحاكم في الدولة اإلسالم�ة إله أو نصف إله؟ وهل �ح�م ولنرجع لدولة اإلسالم ولنتساء
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مؤسس الدولة اإلسالم�ة  بتفو�ض من قبل هللا فال دخل لل!شر في اخت�اره فضًال عن مساءلته؟! إنّ 
ه صلى هللا وحاكمها األول �ان نب��ا رسوًال، فهل ادَّعى مرًة واحدًة مثل هذه االدعاءات..؟ أو أنّ 

ۡثلُُكۡم يُوَحٰىٓ إِلَيَّ  أََن۠ا َبَشٞر قُۡل إِنََّمآ  ها صرMحًة واضحًة ﴿عل�ه وسلم أعلن ؟ والقرآن الكرMم )1(﴾ّمِ
ِ  ینَهى عن ع!ادة األشخاص والطواغیت و�أمر !ع!ادة هللا ﴿ غُوِت َويُۡؤِمۢن ِبٱ�َّ فََمن يَۡكفُۡر ِبٱلطَّٰ

ُ َسِميٌع َعِليمٌ َفَقِد ٱۡستَۡمَسَك ِبٱۡلعُۡرَوةِ ٱۡلُوۡثقَٰى َال ٱنِفَصا . والحاكم في نظر اإلسالم )2(﴾َم لََهۗا َوٱ�َّ
ًسا وال معصوًما في نظر المسلمین, ول�س له الح� وحده في  ،ة إله�ةفل�ست له أ�َُّة ص ول�س مقدَّ

ب�ان الدین وتفسیر نصوصه, ول�ست له سلطٌة دین�ٌة على أحد, فما هو إال فرد من المسلمین وِثقوا 
سة الدین وس�اسة الدن�ا، ف!ا�عوه على أن �قوم برعا�ة مصالحهم، وله علیهم ح� !�فایته لحرا

السمع والطاعة، سلطانه م�تسب من ب�عتهم له وثقتهم ف�ه، وقد قیل ألبي !�ر:" �ا خل�فة هللا" فقال 
  ) 3("لسُت خل�فَة هللا ولكني خل�فُة رسول هللا".

وهي موجودة لتطبی� دین اإلسالم على ال!شر،  فالخالفة "منصب ُدنیو3، ول�ست منص!ًا أخرو�ًا.
ولنشره بین ال!شر. وهي غیر النبوة قطعًا، ألن النبوة والرسالة منصب یتلقى ف�ه النبي أو الرسول 

َوَما َعلَى ( عن تطب�قه قال تعالى الشرع عن هللا، بواسطة الوحي لیبلغه للناس، !غض النظر

ُغ ٱۡلُمِبينُ  ُسوِل إِالَّ ٱۡلَبَلٰ غُۗ قال:( و  )4()ٱلرَّ ، وهذا بخالف الخـالفة فهي تطبی� )5()فَِإنََّما َعَلۡيَك ٱۡلَبَلٰ
شرع هللا على ال!شر. وال ُ�شترb في النبي والرسول أن �طب� ما أوحى هللا له !ه على الناس حتى 

.وعلى ��ون رسوًال، بل ُ�شترb ف�ه حتى ��ون رسوًال ونب�ًا أن ُیوحي هللا له !شرع، وMؤمر بتبل�غه
ذلك فمنصب النبوة والرسالة غیر منصب الخـالفة. فالنبوة منصب إلهي، �عطیها هللا لمن �شاء، 

والخـالفة منصب !شر3، ُی!ا�ع ف�ه المسلمون َمْن �شاؤون، وُ�ق�مون علیهم خل�فة َمْن ُیرMدون ِمن 

لتي جاء بها. ف�ان المسلمین. وسیدنا محمد صلى هللا عل�ه وآله وسلم �ان حاكمًا، �طب� الشرMعة ا
یتولى النبوة والرسالة، و�ان في نفس الوقت یتولى منصب رئاسة المسلمین في إقامة أح�ام 
اإلسالم.... وهذا �له واضح ف�ه �ون َمنِصب رئاسة المسلمین في الح�م غیر منصب النبوة، 

                                      
 .6فصلت، ) 1(

 .256ال!قرة، ) 2(

 .39، ص:  األح�ام السلطانة والوالات الدینةأبو الحسن، علي بن محمد ، الماورد3، ) 3(

 .54النور، ) 4(

 .20آل عمران، ) 5(
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الخـالفة وهي وواضح ف�ه أن َمنِصب الخـالفة َمنِصب دنیو3 ال أخرو3. ومن ذلك �له یتبّین أن 

رئاسة عامة للمسلمین جم�عًا في الدن�ا، َمنِصب !شر3، ول�ست َمنِص!ًا إله�ًا، ألنها َمنِصب الح�م 

الذ3 �ان یتواله الرسول صلى هللا عل�ه وآله وسلم. وقد تر�ه وفرض أن یخلفه ف�ه مسلم من 
له في الح�م، ول�س في المسلمین، فهي أن �قوم م�ان رسول هللا صلى هللا عل�ه وآله وسلم خل�فة 

وحمل دعوته، ول�س في إلسالم،النبوة. فهي خالفة للرسول في رئاسة المسلمین لتطبی� أح�ام ا
  )1(.تلقي الوحي، وأخذ الشرع عن هللا

 :!قولهلقد أجاد المف�ر الق!طي رفی� حبیب في تصوMر حق�قة الصراع الدائر بین األمة والغرب و 
مسألة الخالفة  مشروع غرHي، والمشروع الحضار3 اإلسالمي، نجدقلب المعر�ة بین العولمة � في"

الغرب مع الحر�ة اإلسالم�ة،  اإلسالم�ة في مرمى النیران. فهي الحاضر الغائب في �ل معارك
وأ�ضا في معارك النخب الحاكمة والنخب  وفي �ل معارك العلمان�ة مع المشروع اإلسالمي،

الغر�Hة، تمثل ف�رة استعادة الدولة اإلسالم�ة  النس!ة للدول!... .العلمان�ة مع الحر�ة اإلسالم�ة
فإذا قامت دولة للوحدة اإلسالم�ة، لن �ستمر الغرب  ..دولة عظمى. الموحدة، مشروعا لبناء ��ان

 ذلك، أن دور الحضارة الغر�Hة بوصفها الحضارة المتقدمة والمه�منة على �قوة عظمى. واألهم من

  2)(."يالعالم، سوف ینته

الغر�Hة على العالم، سوف ینتهي إذا قامت  إن حلم العولمة، وهو حلم ه�منة اللیبرال�ةMتا!ع قوله:"و 
مهم من العالم،  على جزءٍ  تجعل الحضارة اإلسالم�ة مه�منةً  إسالم�ة موحدة، ألنها سوف دولةٌ 

 الغر�HةأخرO تنافس الحضارة الغر�Hة، وتقف �حائy صد �منع ه�منة الحضارة  وHهذا تقوم حضارة

الدولة اإلسالم�ة في مراحلها  وحلم دولة الوحدة اإلسالم�ة، �عید للغرب تارMخه مع.على العالم
وس�ادته العالم�ة، إال !سقوb دولة الخالفة اإلسالم�ة،  المختلفة. فلم �ستطع الغرب تحقی� ه�منته

العثمان�ة،  ت الدولةوقد تم�ن الغرب !عد تفتی.حضار3 عالمي للدول الغر�Hة والتي مثلت آخر تحدٍ 
الس�طرة على العالم. فمن �حتل  من الس�طرة على المنطقة العر�Hة واإلسالم�ة، و!عدها تم�ن من

العالم هو المنطقة العر�Hة واإلسالم�ة جغراف�ا، وهو  قلب العالم، �ستط�ع أن �ح�م العالم، وقلب
 تمثل قلب العالم، وتمثل حضارMا. وتلك واحدة من تجل�ات أمة الوسy، فهي أ�ضا قلب العالم

                                      
 .118- 116، ص b ،6 نظام الح�م في اإلسالمالنبهاني، تقي الدین، ) 1(

 .2010أ�ار  -ان، ن�س279العدد ، مجلة الوعية، اإلسالم الجدید ..مشروع 6ال خالفحبیب، رفی�، ) 2(
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وهي أ�ضا المنطقة  وسطه، وهي المنطقة التي تحق� فیها القوO االستعمارMة ه�منتها وس�ادتها،
وعندما یتحرر قلب العالم ووسطه، وتتحرر أمة الوسy  .التي تسقy فیها القوO االستعمارMة وتهزم

 �ة تحرر العالم، ودولة الحضارةیتحرر العالم. فدولة الحضارة اإلسالم وتبني وحدتها وحضارتها،

 فالغرب ی!حث عن إسالم �حمي الدولة القوم�ة القطرMة، و�منع ق�ام دولة ...الغر�Hة تستعمر العالم.

االنتصار األكبر  ع، في زمن تصن�ع ال!شر. وذلك سوف ��ون صنّ الوحدة اإلسالم�ة، وهو إسالم مُ 

ولة لق�ام دولة الوحدة منع أ3 محا على للغرب، عندما یتوصل إلى ص�غة إسالم�ة یدعمها، تقوم

دولة  ا، �حمي المشروع الغرHي في المنطقة، و�منع ق�اما جدیدً نجد أمامنا إسالمً  وHهذا...اإلسالم�ة

�ستند على القوم�ة  ل المشروع اإلسالمي إلى مشروع قومي قطر3،الوحدة اإلسالم�ة، و�حوّ 

تصن�عه لحما�ة أمن االحتالل  لذ3 یتموالعصب�ة، مثله في ذلك مثل الفلسطیني الجدید، ا

إسالم بدون دولة إسالمة، ومشروع إسالمي بدون خالفة  ولكن أE إسالم هذا،.اإلسرائیلي

ة المهمنة. وهي معر�ة یتحقb  إسالمة، تلك هيLالمسألة، وجوهر الصراع مع الحضارة الغر

وMتحقb فیها  ومة القطرMة،النصر للغرب، عندما یتم حصار المشروع اإلسالمي داخل الق فیها

وعلن حلم أمته، المتمثل  النصر للمشروع اإلسالمي، عندما یخرج من حصار القومة القطرMة،

  )1(".في استعادة دولة الوحدة اإلسالمة

إذن هذه المعر�ة تدور رحاها على عدة صعد ،وأهمها الصعید الف�ر3، وهذا ما سنتعرض له في 

لة المعاصرة ش�ال�ات التي تتعل� !طب�عة الدو إلق�قة المفاه�م واالفصول القادمة لنقف على ح

  سالم منها.إلوموقف ا

                                      
ومن  .2010أ�ار  -، ن�سان279العدد ، مجلة الوعية، اإلسالم الجدید ..مشروع 6ال خالف حبیب، رفی�،) 1(

في  2010الالفت أن �أتي هذا القول قبل أشهر من اندالع عاصفة "الر�Hع العرHي" في منتصف �انون أول 
ة لما تنتهي !عد، وMتساءل �ثیرون إن �انت ستنجح تونس وانتشارها إلى مصر ولیب�ا وال�من وسورMا، وهي عاصف

هـ/ 1342في �سر قالب الت!ع�ة للغرب ،والتخلص من آثار استعماره التي فرضها !عد هدم دولة الخالفة في
 م.1924
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  الفصل األول:

  واقع الدولة من حیث الحد والماهة والمقاصد.
  

          تعرMف الدولة: في اللغة واالصطالح.: ولالم6حث األ 

                           لغرHي)المعاصرة( في الف�ر ا العلمان�ة أصل نشأة الدولة :ثانيالم6حث ال

          أساس نشأة الدولة اإلسالم�ة: ثالثال الم6حث

   وفي الدولة االسالم�ةالمعاصرة العلمان�ة مقاصد الح�م في الدولة  :را6عال الم6حث
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  تعرMف الدولة: في اللغة واالصطالح. :ولالم6حث األ 

في  ،!الفتحوالدولة، ،في المال ،!الضم لة،الدو  الحرب سواء،وقیل::العق!ة في المال و لغة- الدولة
 ،و!الفتح في الدن�ا، م في اآلخرةوقیل: !الض ، �ضمان و�فتحان،هما سواء فیهما وقیل: ،الحرب

  ول .، والجمع دُ وقیل: هما لغتان فیهما
، �قال: دال إحدO الفئتین على األخرO الحرب أن تُ ، !الفتح،في الدولة :الجوهر3 عند في الصحاح و 

بینهم  �قال: صار الفيء دولةً  ؛المال ، في، !الضموالدولة ؛ول، والجمع الدُ لنا علیهم الدولة�انت 
،اسم للشيء الذ3 ، !الضمالدولة:عبیدأبو  قال و، والجمع دوالت ودول.لهذا لهذا ومرةً  یتداولونه مرةً 

جمع  ؛نم دوالإذا �ان المغ :، الفعل. وفي حدیث أشراb الساعة، والدولة، !الفتحیتداول !ه !عینه
   )1(.، وهو ما یتداول من المال ف��ون لقوم دون قومدولة ، !الضم

آ ( وردت �لمة (ُدولة) !ضم الدال في القرآن الكرMم مرة واحدة في قوله تعالى من سورة الحشر: مَّ
سُوِل َوِلِذي ٱلۡ  ُ َعلَٰى َرُسوِلهِۦ ِمۡن أَۡهِل ٱۡلقَُرٰى فَِللَِّه َوِللرَّ ِكيِن أََفآَء ٱ�َّ َمٰى َوٱۡلَمَسٰ قُۡربَٰى َوٱۡلَيتَٰ

.ومعنى اآل�ة الكرMمة، حتى ال �قع مال )2()َوٱۡبِن ٱلسَّبِيِل َكۡي َال َيُكوَن دُوَلَةۢ َبۡيَن ٱۡألَۡغنَِيآِء ِمنُكمۚۡ 
  .)3(الفئ في أید3 األغن�اء و��ون ملكا متداوال بینهم خاصة ، دون الفقراء

  
�ي ال ��ون دولة بین األغن�اء من�م (في قوله تعالى الفراء الق : األزهر3 وفي لسان العرب:  (

هذا للدولة قرأها الناس برفع الدال إال السلمي ف�ما أعلم فإنه قرأها بنصب الدال، قال: ول�س 
: قد رجعت الدولة على هؤالء م هذا هذا ثم یهزم الهازم، فتقول، إنما الدولة للج�شین یهز  !موضع

بدل عن الدهر فتلك الدولة ت ، في الملك والسنن التي تغیر وقال : والدولة، برفع الدال ؛�أنها المرة
في  و.عل�ه ى فالن وانصرنيعل اللهم أدلني :�قال لدولة؛امن  عدونا:أدالنا هللا من  و.والدول
صرنا نا على أعدائنا أ3 نُ دیل لأُ  �قال:، اإلدالة:الغل!ة ؛علیناندال علیهم وMدالون :وفد ثقیف  حدیث
 سف�انأبي  حدیث منه و نتقال من حال الشدة إلى الرخاء;اال :والدولة ،و�انت الدولة لنا علیهم،

على  ك أ3 مداولةدوال� وا:قال و غلبنا أخرO.نغل!ه مرة و� 3؛أیدال علینا ندال عل�ه و :رقلمع ه
، وهللا دالت األ�ام أ3 دارت ذه الحال  وإن شئت حملته على أنه وقع في ه و :سیبو�ه قال ،األمر

  )4(هذه مرة .أخذته هذه مرة و :بین الناس. وتداولته األید3یداولها 

                                      
ة الصحاحالجوهر3، أبو نصر ، )1(L1700-1699، ص4ج ،تاج اللغة وصحاح العر.  
 .7الحشر، ) 2(

  .234ص  ،5ج ،ابن �ثیر تفسیر، لفداء إسماعیل بن �ثیر القرشي الدمشقيإلمام أبي ااابن �ثیر، 3)(

 .325،حرف الدال، ص  5ج  ، لسان العرب، أبو الفضل جمال الدین محمد بن م�رم  ،ابن منظور)4(
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وMراد !ه "ف�رة قصد بها تفسیر وتبرMر ظاهرة اجتماع�ة هي  �طل� لف� الدولة وفي االصطالح
فها !عضهم !أنها "جماعة من عرّ و  .)1(السلطة الس�اس�ة في المجتمع  و��ف�ة استخدام هذه السلطة"

ضع له ولح�امها الناس تق�م دائما في إقل�م معین، ولها شخصیتها المعنو�ة، ونظامها الذ3 تخ
  )2(واستقاللها الس�اسي".

التنظ�م الس�اسي مصطلح الدولة من المصطلحات الحدیثة التي نشأت لتعبر عن  نّ أوال یخفى  
!حسب قوانین ونظم تستهدف تحقی�  هة العل�ا في المجتمع التي ترعى شؤونللسلطة االجتماع�

بل، فل�س هناك من من ق اً �ن معروف�لة" لم "الدو  مفهوم نّ أاألهداف العل�ا للمجتمع. وال �عني هذا 
ش�ال تنظ�م أدارة شؤونه مهما تعددت إمن سلطة عل�ا تقوم على  في التارMخ، ،مجتمع !شر3 خال

ف�ل مجتمع ال بد أن �حدد أهدافه ومثله العل�ا ثم �عمل على  هذه السلطة وتفاصیلها العمل�ة.
شعورهم المشترك !ضرورة تحقی� هذه  و ل تكتل جهود وتضامن أفرادهتحق�قها وتنفیذها !فض

األهداف وتلك المثل، لما في ذلك من نفع لهم وللمجتمع الذ3 ینتمون ال�ه، وال بد للوصول الى 
وتراقبها وهي !سبیل تحقی� هذه األهداف. هذه الغا�ة من قوة دافعة توجه الجماعة نحو أهدافها 

سلطة الس�اس�ة العل�ا للجماعة". فالدولة هي تتر�ز ف�ما �طل� عل�ه اسم "ال (الدولة)وهذه القوة
  )3(مستودع السلطة ومستقرها.

  

هي ��ان معنو3 یجسد السلطة الس�اس�ة العل�ا في المجتمع والتي تقوم برعا�ة شؤون  إذن،،الدولة
قناعات المجتمع ونظرته  ،)4(فراد والجماعة !حسب منظومة ف�رMة تع�س،في األحوال الطب�ع�ةألا
لمفهوم الدولة (في الف�ر الس�اسي الغرHي)  ت!اینت تعرMفات رجال الفقه الدستور3 وقد  لى الح�اة.إ

إال أن معظمها یدور حول �ونها ع!ارة عن جماعة مستقلة من األفراد تق�م !صفة دائمة ومستقرة 
شخص معنو3 وتتكون من عناصر  لتنظ�م سلطة س�اس�ة، فالدولة هيوتخضع  قل�م معینإعلى 

قل�م والشعب فهذان تحصیل حاصل وال إلأما ا )5(والسلطة الس�اس�ة. ،قل�مإلوا ،عبثالثة هي: الش

                                      
 .18، ص الدولة والح�ومة النظم الساسةلیلة، محمد �امل،  )1(

 .2، ص ، نظام الح�م في اإلسالمموسى، محمد) 2(
 . 18-17، ص  المرجع نفسه )3(

 أ3 في غ�اب قوة غازMة قاهرة تفرض على المجتمع نمطًا معینًا من الع�ش.  )4(

حb الشعب ، وانظر أ�من الورداني، 28-24، ص  النظم الساسة، الدولة والح�ومةلیلة، محمد �امل،   )5(

. ال �عنینا هنا تت!ع 193، ص المالدولة والسلطة في االس، و صابر طع�مة ، 78، ص في استرداد السادة
الجدل األكاد�مي حول تفاصیل الم�ونات لجهة المقصود !اإلقل�م، ومتفرعاته في اإلقل�م ال!حر3 والجو3، أو الشعب 

أو إمارة أندورا الواقعة بین فرنسا  ،لجهة �ثرة العدد أو قلته �ما هو واقع في جمهورMة سان مارMنو اإل�طال�ة
  راجع �تاب لیلة.واس!ان�ا. للتفصیل 
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�قوم على قطعة من  أن ال بدو�ة الدولة والمجتمع، ف�ل مجتمع ز همنهما إلى تمیّ  3ّ أیؤد3 
لى إ�ع�ش علیها جماعة من الناس مهما �انت هو�ة المجتمع ونظرته  صغرت أم �برت، ،األرض
  الح�اة. 
لماذا یخضع  :هو فالسؤال الذ3 �طرح نفسه ،لمجتمعات !طب�عة السلطة الس�اس�ةمایز اوٕانما تت

قوم هذه السلطة وما تس�اس�ة (السلطة الحاكمة) و�ط�عونها، و�یف اللسلطة لاألفراد المح�ومون 
  سبب مشروع�ة سلطانها ذ3 الطب�عة القسرMة؟

الح�م وتنظ�م السلطة فیها وهو ما  امنظ ال!حث في ذات الدولة و��انها یتطلب معرفة علمًا أنّ 
جهزتها، وعالقتها  أالذ3 ینظم العالقات بین الفئة الحاكمة، !فروعها و  �طل� عل�ه النظام الس�اسي

 !الفئة المح�ومة، وضوا!y هذه العالقة وتب�ان �ل طرف ما له وما عل�ه من حقوق وواج!ات.
!ما یترتب علیها من تعرMف الحقوق ،ح�اة لى الإوMنبث� هذا النظام الس�اسي من نظرة المجتمع 

، أو !ع!ارة أخرO العقیدة الس�اس�ة للمجتمع التي تؤسس لمشروع�ة السلطة ثل العل�اوالواج!ات والمُ 
  وتحدد وظ�فتها والمهام التي تقوم بتنفیذها. ،الس�اس�ة
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    ( في الف�ر الغرLي) المعاصرة العلمانة أصل نشأة الدولة  :ثانيالم6حث ال
تم المف�رون والفالسفة ورجال الدین !ال!حث في أصل الدولة و��ف�ة نشوئها، وقد تعددت اه

على  –ب ه!حسب تعدد ال!احثین. و�م�ن رد هذه المذا  المعاصرة المذاهب في تفسیر أصل الدولة
  وتارMخ�ة. فتوجد مثال: ،جتماع�ةإ و  ،سس عامة، دین�ة، وفلسف�ةأصول و ألى إ -اتنوعه
لى هللا، ومنها  نظرMة إ، ترد نشأة الدولة وتنسب مصدر السلطة فیها مذاهب ثیوقراط�ة - 

 له�ة.إللهي الم!اشر، ونظرMة العنا�ة اإلالح� ا

رادة العامة إلى اإلدر السلطة فیها ع نشأة الدولة ومصرجِ مذاهب د�مقراط�ة ، وهذه تُ  - 
 جتماعي.إلمة، ومنها نظرMة العقد الأل

 سرة.ألأو !ف�رة تطور ا ،!ف�رة القوةجتماع�ة تفسر نشأة الدولة مذاهب إ - 

ر نشأة الدولة !مجموعة من العوامل تتالقى وتتفاعل على مر الزمن مذاهب تارMخ�ة تفسّ  - 
  )1(ومن ثمرة هذا التفاعل تتكون الدولة.

 
  لهي الم6اشرإل نظرMة الحb ا - أ

لوك م!اشرة وهو الذ3 یختار الم ،فهو خال� �ل شيء ،الدولة من خل� هللا نّ أتقضي هذه النظرMة !
ومن �صطفیهم هللا لح�م  شعو!ه �مدهم بروح من عنده  ،رادة ال!شرإرادته فوق إلح�م الشعوب، ف

مام شعوHهم أفعالهم ألون عن أسوالملوك ال �ُ  ألفراد طاعتهم واالنص�اع ألوامرهم ،وMتحتم على ا
رنین لوك في القمام هللا. و�انت هذه النظرMة أساس ح�م المأعمالهم أ نما ��ون حسابهم عن إ و 

ر عنها الملك لو�س الرا!ع ، حیث عبّ في فرنسا شبثوا بها خصوصاً ذ تإالسا!ع عشر والثامن عشر 
فا" مصدرها ول�س  ،ن سلطة الملوك مستمدة من تفو�ض الخال�إ!قوله:"م) 1715- 1638(عشر

لو�س صدر �ما أ .مام هللا وحده عن ��ف�ة استخدامها"أ3 الملوك) مسؤولون أوهم (،الشعب
ننا لم نتل� إجاء في مقدمته ما یلي:"  م1770في سنة  قانوناً  م)1774-1715(الخامس عشر

حد وال أال �شار�نا في ذلك ،اختصاصنا وحدنا فسلطة عمل القوانین هي من ،ال من هللاإالتاج 
لمان�ا عش�ة الحرب أر مبراطو إم)1918- 1859(خذ غلیوم الثانيأوقد )2(حد".ألنخضع في عملنا 

نه مختار من أو  ،نه �ستمد سلطته من هللاأحدO خط!ه إذ ذ�ر في إ ،ولى بهذه النظرMةالم�ة األالع
 هذه النظرMة م�اناً . �ما وجدت )البرلمان(و !مشیئة أ3 العام أن �حفل !الر أولذا فل�س عل�ه  ،هللا

  على أساس مبراطور ال�ا!ان �ح�مإحیث �ان  ،لها في ال�ا!ان حتى نها�ة الحرب العالم�ة الثان�ة

                                      
)(

 .79،  ص النظم الساسة، الدولة والح�ومةلیلة، محمد �امل،  1

 .80، ص المرجع نفسه )2(
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  )1(لهة التي اختارته للح�م.آلنه ممثل اأ

  

 جتماعينظرMة العقد اإل -  ب

فقد  ،مع أنه ل�س أول القائلین بها )2("جان جاك روسو"لى الفیلسوف الفرنسيإنسب هذه النظرMة تُ 
ر وضوح وعبّ ب لى ذلك �ثیرون من الفالسفة ورجال الف�ر والدین، ولكنه خیر من عرضهاإس!قه 

"العقد االجتماعي" الذ3  ىاء من س!قوه !أسلوب ثور3 جذاب في �تا!ه الشهیر المسمّ عن آرائه وآر 
  نجیل الثورة.إنهم وصفوه بإحتى  ،اا !الغً ثیرً أر في رجالها تمهد للثورة الفرنس�ة وأثّ 

الذین اجتمعوا واتفقوا  ،ر�ة ألفراد الجماعةترادة المشإللى اإوفحوO النظرMة أن أصل الدولة یرجع 
برمته أشاء مجتمع س�اسي یخضع لسلطة عل�ا أ3 الدولة، فالدولة وجدت نتیجة عقد نعلى إ

جتماعي إلو في القول !ف�رة العقد اروسّ   وجون لوك)3(توماس هوHز �ل من وقد سب� الجماعة.
                                      

 .201، ص السلطة والدولة في االسالمطع�مة، صابر ،  1)(

م، و�ان جد أسرته الفرنسي هاجر من !ارMس الیها في سنة 1712) جان جاك روّسو، ولد في جنیف في 2(
روب الدین�ة, فقد أمه !اكرا في ح�اته، ثم هجره والده فعانى من ح�اة ضنك وشقاء وتشرد وهو م أ�ام الح1550

واتخذ عدة عش�قات، ولدت  فتى �افع، تنقل فیها بین الكاثول���ة والبروتستان�ة وخبر فساد رجال الدیر فهجره،
واضطراره إلى �سب ع�شه !�ده،  إحداهن، ترMز، له خمسة أوالد دفع بهم إلى ملجأ اللقطاء معتذرا !ضی� الحال

فراقه، و!عد سلسلة مغامرات !ائسة وراء لقمة الع�ش �فلح في �تا!ة عدد  و!عد عشرة رHع قرن تزوجها !عد أن طلبت
م، !�تا!ه "العقد االجتماعي أو م!اد3ء الحقوق الس�اس�ة" وف�ه �ان 1762من األعمال الس�اس�ة والتي توجت ،في 

ن آراء حیث حمل على الرق وعدم المساواة وناضل عن حقوق االنسان ودعا إلى حف� روسو جرMئا ف�ما طرح م
م، أ3 قبل إحدO عشر عاما من اندالع الثورة 1778تموز  3حقوق الفرد وأن الس�ادة للشعب وحده. توفي في 

ة لتحتفل !ه الفرنس�ة التي استضاءت !�تا!ه (العقد االجتماعي)، ومع ما عاشه من ح�اة بؤس وشدة، جاءت الثور 
تشرMن أول  11غا�ة االحتفال فنقل جثمانه إلى مدفن عظماء فرنسا في !ارMس (ال!انثیون) في احتفال عظ�م في

"لقد قدر العالم على إلجاء ذلك ال!طل إلى األسطحة وعلى  م. �تب عنه المؤرخ االس�تلند3 توماس �ارلیل:1794
جانین، وعلى إجاعته وتر�ه یتضور جوعا �الوحش إتخاذه أضحو�ة �سخر منها �ما �سخر من البله والم

المسجون، فهل قدر العالم على منعه من إضرام الثورة وٕاشعال األرض نارا تلظى؟ لقد وجدت الثورة الفرنس�ة 
وتفضیله ع�ش المتوحشین على الشبیهة !الجنون في آفات المدن�ة،إنجیلها في �تا!ات روسو، وقد أحدثت آراؤه 

" العقد االجتماعي أو م6ادEء الحقوق الساسةًنا فاض في أنحاء فرنسا وغمرها".من مقدمة "ع�ش المتمدنین جنو 
 .21- 7عادل زعیتر، ص  ،

 Cavendish of(ارت!طت ح�اته !أسرة اللورد �افندش ،، فیلسوف انجلیز3 م)1679-1588() توماس هوHز،3(

Hardwick- Devonshire(لفلسفة، التقى !العالم اإل�طالي غالیلیو خالل ، ثم توسع في دراسة العلوم الطب�ع�ة وا
م. وقد تأثر بنظرMته في دراسة هندسة حر�ة 1637- 1634و  1631-1629سفره المطول في أورو!ا ما بین 

عاما، نشر فیها  11م هرب إلى !ارMس حیث م�ث 1640األجسام. حین نشب النزاع بین البرلمان والملك في 
�تا!ه "المواطنة"De Cive  ت!ه1642في�) الذ3 ضّمنه نظرMته الس�اس�ة. وأحدث Leviathan(ل�ف�اثان  م، وأهم 
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 ،نسان السا!قة على وجود العقدإلولكن هؤالء الكتاب اختلفوا في ب�ان حالة ا �أساس لنشأة الدولة.
  )1(ما أدO الى نتائج مت!اینة رتبها �ل منهم على التعاقد.موا في تحدید طرفي هذا العقد، �ما اختلف

ن أ یرO ما جعله م ،حداث دام�ةأوما شهدته من هل�ة في برMطان�ا ألالحرب افهوHز �ان قد عاصر 
ة األنان� األفراد، !سبب ا مستمرة بیننسان وح�اته قبل وجود الدولة �انت فوضى وحرو!ً إلحالة ا

والهزMمة  ،قو�اءألوالشرور المتأصلة في نفوس ال!شر وحب الس�طرة والتسلy. و�انت الغل!ة ل
لمطلقة خیر وجد في الملك�ة اوالهوان للضعفاء، و�ان الح� یت!ع القوة وMخضع لها، ولذا فقد 

 نفسهم والمحافظة علىأحما�ة  ان األفراد �ي �ضمنو أهلي فنادO !مقولة وسیلة لضمان السلم األ
ن أله و  مصالحهم یتفقون( یتعاقدون ف�ما بینهم) على شخص من بینهم یتنازلون له عن حقوقهم

�ة مسؤول�ة تجاه أو الرئ�س) مطلقة ال تقابلها أو شرb، وسلطته (الملك أیتصرف فیها !ال قید 
  )2( خر.!ات تجاه الطرف اآلفي العقد یترتب عل�ه واج الملك طرفاً  دّ فهو لم �ع أفراد الجماعة.

  
ولذلك دافع  ؛بل نادO بوجوب تقیید سلطة الملوك ،نصار الملك�ة المطلقةفلم ��ن من أ )3(لوكما أ

ومن  ،جتماعي!شروb العقد اإل خلّ أج�مس الثاني  نّ أ إذ رأO ،اا مجیدً دفاعً  1688عن ثورة سنة 
  نه �ح� للشعب الثورة عل�ه وعزله.إف ثمّ 

                                                                                                           
 ,Thomas Hobbesالكتاب ضجة �بیرة وتعرض للهجوم والنقد مما جعله �حجم عن نشر المزMد. نقًال عن 

Leviathan, with an introduction C.B. Macpherson. 

تعود أصول ف�رة العقد االجتماعي إلى الف�ر  ": 281ص،1ج ،تكوMن العقل الحدیث راندال، جوزMف، )1(
�ما ضمنت في مجلة الحقوق المدن�ة  –وقد �انت اإلمبراطورMة الرومان�ة ، الروماني وف�ر القرون الوسطى معًا – 

على القول !أن �ل السلطة و�ل ح� في وضع القوانین �عودان للشعب الروماني، غیر أن الشعب تنازل  اعتادت 
فجم�ع حقوق لإلمبراطور، وهو تفسیر طب�عي لمجرO التارMخ الروماني  ق ن هذه الحقو عشهیر !موجب قانون 

نتقلت إلى اإلمبراطور، وله وحـده حـ� إصدار القوانین وح� تفسیرها . وعندما تم اسلطاته  الشعب الروماني وجم�ع
Mة، ة واتخذها سالحًا ضد س�طرة الكن�سإح�اء القانون الروماني في القرون الوسطى انت!ه اإلمبراطور إلى هذه النظر

. وه�ذا نشأت نظرMة العقد االجتماعي القائلة !أن �ل سلطة مدن�ة ترتكز في أساسها ثم ت!عه في ذلك جم�ع األمراء
على الشعب ، وأن الشعب قد حولها إلى الحاكم ل�م�نه من الق�ام ب!عض الوظائف الضرورMة. ومن الواضح أنها 

تفسر لتأكید سلطة الحاكم الشاملة !اعت!اره مصدر جم�ع السلطات، أو لتأكید س�ادة الشعب  فقد ،نظرMة ذات حدین
  . "األساس�ة !اعت!اره المصدر األخیر لتلك السلطة 

، ترجمة عادل زعیتر، وانظر محمد لیلة،  العقد االجتماعي أو م6ادEء الحقوق الساسة) روسو، جان جاك، 1(
90- 89�ومة، ص النظم الس�اس�ة، الدولة والح.  

م) هو فیلسوف تجرMبي ومف�ر س�اسي إنجلیز3.�تب عدة 1632-1704( John Lockeجون لوك  )(3
و!عض ) (Essay concerning human understandingخاص !الفهم ال!شر3 مقاالت منها مقال 

لى إنجلترا. وقد رفضت وعندما جاءت الثورة الكبرO استطاع لوك العودة إ ،األف�ار عن التر�Hة وأخرO عن التسامح
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م لى سلطة عادلة تقو المصالح وتضارHها �حتاج إمن تعدد نسان !ما جبل عل�ه إلن اإوعنده ف
دون نشوب  حول�خرMن، وضمان الع�ش المشترك للجم�ع !انصاف الفرد في نزاعاته مع اآل

جب عل�ه الحفا{ على الحقوق الذ3 ی فراد !التنازل عن !عض حقوقهم للحاكمألف�قوم ا النزاعات،
�ة أن الحاكم ل�س عل�ه أل�ه هوHز من إب فراد. وهذا �غایر ما ذهألاس�ة والحرMات العامة لألسا

!شروb العقد ولم �حاف� على خل إذا أ طرف في التعاقد وعند لوك  فالحاكم فراد. ألواج!ات تجاه ا
  فراد الجماعة جاز لهم فسخ العقد وعزله.حقوق أ

  
ل تام یتمتع !حرMة �املة واستقال ،في حالته قبل وجود الدولة،�ان أن اإلنسان  فقد رأO روسوما أ

اضطرهم  اد وتعارضها واحتمال نشوب نزاعاتفي ح�اته.ولكن تعدد مصالح األفر  وأنه �ان سعیداً 
تمع س�اسي جدید یخضع لسلطة عل�ا(الدولة)، فالدولة عنده لى التعاقد ف�ما بینهم النشاء مجإ

ولة والسلطة ذلك العقد مصدر الد برمه األفراد. وُ�عدّ أجتماعي الذ3 إلى العقد اإلوجدت !االستناد 
العامة فیها. و!موجب هذا التعاقد یتنازل الفرد عن  حرMته الطب�ع�ة للجماعة مقابل حصوله على 

�ضمن له المجتمع حمایتها مع �فالة المساواة بین األفراد ف�ما یتعل�  ؛ وHذلكحرMات مدن�ة جدیدة
رادة األمة إ المجموع أورادة إرادة عامة هي إ االجتماعي بتقرMر هذه الحرMات. وMتولد عن العقد

نه، عند روسو، ل�س طرفا في العقد إو الحاكم) فأصاح!ة السلطة على األفراد جم�عا. أما الملك( 
مة ح� عزله ألولذلك فإن ل ؛رادته هورادتها، ول�س وفقا إلإل�ح�م وفقا  مةألوانما هو و�یل عن ا

ر عن تلك الس�ادة. وMترتب تي تعبّ رادة العامة هي مظهر لس�ادة المجتمع وهي الإلمتى أرادت. فا
تنازل لن المجتمع صاحب الس�ادة والسلطان ال �ستط�ع التصرف في هذه الس�ادة !اأعلى ذلك 

  )1(رادته.إسم الشعب وHإعنه �عمل ب ال خادم للشعب وو�یلإعنها، والحاكم ما هو 
لجماعة، مع خالف ن الدولة تنشأ على أساس عقد أبرمه أفراد اجتماعي ترO أفنظرMة العقد اإل

عرضت لنقد متعدد وهذه النظرMة ت .بینهم بخصوص ف�رة الس�ادة وصاحبها ومدO سلطة الحاكم
  من عدة جوانب:

فالتارMخ ال یؤMدها ولم �سجل لنا  ،نها  ف�رة خ�ال�ة، ول�ست حق�قة علم�ةأ! همعض!فقد وصفها - 
 قامة الدولة.إمتى اجتمع الناس وتعاقدوا على 

 ىوهذا الرض ،جم�ع األفراد ىم�ان الحصول على رضورة لعدم إلعقد غیر متصن ف�رة اأ�ما - 
 بدونه.م ر�ن أساسي في العقد !حیث ال یت

                                                                                                           
الجامعات القد�مة فلسفته الحس�ة وآراءه اللیبرال�ة. ومع ذلك فقد عاصر شهرته الكبرO التي انتشرت في العالم. نقال 

 .38، صمقارLات في الدمقراطة والمجتمع المدنيحیدر ناظم محمد، -عن علي عبود المحمداو3 
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ذا �ان  إن الجماعة نشأت نتیجة العقد، فإذ تقول إلى ذلك تناقض في مضمون النظرMة إ�ضاف - 
�ذلك فمن الذ3 أبرم هذا العقد؟ األمر 

نسان أن الحق�قة غیر ذلك، فاإل�ش في عزلة عن غیره، مع ن الفرد �ان �عوالنظرMة تفترض أ- 
 مجتمع.ال�ان �ع�ش مع غیره من ال!شر في 

أن "العقد اإلجتماعي" حق�قة علم�ة وصل جتماعي" لم یذ�ر إلولكن روسو نفسه في �تا!ه "العقد ا
هداف نما هو مجرد افتراض �م�ن عن طرMقه تحقی� أ ، وإ ر�M ال!حث العلمي التارMخيطلیها عن إ

  نبیلة وغا�ات سام�ة.
عن مبدأ  قوا نظرMتهنرت �تا!ات روسو في التكوMن الف�ر3 لرجال الثورة الفرنس�ة الذین اعتثّ وقد أ

رادة العامة أن القانون هو التعبیر عن اإل ه هي، ونظرMتس�ادة األمة وعدم جواز التنازل عنها 
ا وضع�ة، فقد الثورة فأص!حت نصوًص  لوا هذه الم!اد3ء النظرMة في دساتیر عصر. وقد سجّ مةألل

هي مستقر  على أن األمةم 1789عالن الحقوق الصادر في سنة إ نصت المادة الثالثة من 
الس�ادة ومصدرها، ول�س لهیئة أو فرد ممارسة أ�ة سلطة إال عن طر�M األمة صاح!ة الس�ادة 

  )1(العل�ا.

نرO لزامًا علینا أن  ه:"ول!ق�ع�شها روسو،  وقد أشار الكاتب رونالد سترومبرغ إلى البلبلة التي �ان
ص "قض�ة روسو" المعقدة، ولرHما �ان أفضل مطًل لنا على روسو هو ثنائ�ة القطب لد�ه أو نلخّ 

تناقضاته، إذ �قول روسو إن اإلنسان ولد حرًا، لكنه �ستعبد نفسه، وهو !طب�عته صالح لكنه فاسد 
ها، وMن!غي أن ��ون له دین، ولكنه  لن یخضع أل3 طب�ع�ًا، وهو ��ره السلطة ولكنه �حتاج إلی

  )2(إله، وٕان التارMخ سلسلة من الرعب ولكنه قد ینتهي إلى الطو!او�ة، وه�ذا دوال�ك".
  

 نظرMة القوة والتغلب -ج 

فالدولة �انت في  یذهب أنصار هذه النظرMة إلى أن الدولة نشأت عن طر�M القوة والعنف.
ظام اجتماعي معین فرضه شخص أو فر�M على !ق�ة أفراد الجماعة مراحلها االولى ع!ارة عن ن

ن الحوادث التارMخ�ة تؤMد ألى هذه الغا�ة. وMرO !عض الناقدین إمستخدمین القوة واالكراه للوصول 
أصل الدولة و��ف�ة نشوئها، فل�س جم�ع الدول  وحدها لتفسیرMة، ولكنها ال تكفي صدق النظر 

ن إلى أ همول ول�س جم�عها. وذهب !عضظرMة قد تفسر نشأة !عض الدفالن ،توجد عن طر�M القوة
  عظ�مة !صورة مستد�مة. ن تنشيء دوالً أ�ستحیل  وحدهاالقوة 

                                      
  .92- 91ص  النظم السياسية، الدولة والحكومةليلة، محمد كامل،    )1(
مقراطة في میزان العقل الدمعروف ، نایف نقال عن . 213، ص تارMخ الف�ر األوروLي)سترومبرج، رونالد، 2(

 .60، ص والشرع
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 تطور األسرةنظرMة  -د

ال األسرة !عد نموها وتطورها، فاألسرة تتكاثر وتنمو إالدولة ما هي  نّ أهذه النظرMة  یرO أصحاب
لقبیلة وازد�اد عدد أفرادها فانها تنقسم الى عشائر لكل عشیرة ومع نمو ا حتى تص!ح قبیلة �بیرة

رئ�س خاص بها، ولكن �ستمر رئ�س القبیلة الرئ�س األعلى لجم�ع العشائر، وهذه العشائر التي 
تتكون تستمر في النمو واالزد�اد وتستقر في النها�ة على !قعة من األرض !عد �ثرة التنقل 

  )1(وHذلك تنشأ الدولة. ؛والرحیل

  

 نظرMة التطور التارMخي - هـ

نما أو نظرMة واحدة، وإ لى عامل واحد إن نشأة الدولة ال تعود ألى إنصار هذه النظرMة أیذهب 
ذ ال �م�ن القول !أن الدولة نشأت إترجع إلى تطورات اجتماع�ة طوMلة وعوامل متعددة مختلفة، 

Mن تحدید نشوئها بتار�خ معین (�ما تذهب نظرMة العقد طفرة دون مقدمات وتطورات، �ما ال �م
طالقه رد أصل الدولة إلى عامل واحد معین �القوة أو األسرة إا على جتماعي) ول�س صح�حً إلا

نشأتها بدءًأ من األسرة   ولتكوMن الدولة  تها تدمج بین شتى العوامل المؤد�ةوهي في خالص مثال.
رادتها علیها في إفتفرض  ،جماعة العامةب فئة حاكمة على اللى تغلّ إ وصوالً ،لى القبیلةإوتطورًا 

ذ تقوم على تحقی� المنفعة العامة للجماعة وتقو�ة إ ،البدء ثم تدمج المجتمع تحت لوائها وق�ادتها
لى النهوض بهم ورفع مستو�اتهم في ، األمر الذ3 یؤد3 إروا!y التضامن االجتماعي بین األفراد

صر القوة وتص!ح السلطة في هذه الحالة محل عنوHذلك �حل عنصر الرضى  ،سائر المجاالت
  )2(سلطة شرع�ة.

ر�زت !حثها في ب�ان الطرMقة التي نشأت أّن مجمل هذه النظرMات �الح� الد�تور محمد لیلة على 
صحابها وأنصارها من أوقد اصط!غت �ل نظرMة !الهدف الذ3 یرمي إل�ه بها السلطة الس�اس�ة . 

الح�م. ف!عضها یؤMد ف�رة السلطان المطل� للحاكم وال یرO  ةو محارHة نظام معین من أنظمأتبرMر 
�عارض هذه الف�رة وMذهب إلى ضرورة تقیید و!عضهم على مبدأ شرع�ة السلطة ،  في ذلك خروجاً 

نما هي للجماعة  �وحدة إ للحاكم و  إلى أن السلطة ل�ست ثالث الحاكم، بینما یذهب فر�M سلطة
نما إوالحاكم إذ �مارس هذه السلطة  ،ف�ما �عرف !الس�ادة لألمة)مستقلة عن األفراد الم�ونین لها ( 

  دارة شؤونها.إ في عنها �فعل ذلك !اعت!اره و��ال لألمة ومندو!اً 

                                      
 .96- 95ص ، النظم الساسة، الدولة والح�ومةلیلة، محمد �امل،  )1(

 .107-103ص   ،المرجع نفسه)2(
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عندما حاولت وضع أسس عامة  ،ا غیر سل�مالنظرMات اتجهت في !حثها اتجاهً  نّ أو�الح� 
وال ینطب�  ،!عضهاعلى ب� لتفسیر نشأة جم�ع الدول، ف�ل دولة تنشأ في ظروف خاصة قد ینط

 Oات من النقد من جوانب متعددة. ؛على الدول األخرMولذا لم تسلم هذه النظر  
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  أساس نشأة الدولة اإلسالمة :لثثاال الم6حث   
  

  سالمإلحاة العرب قبل ا - أ

دارة منظمة یخضع الناس إسالم ح�ومة !المعنى الحدیث تقوم على إللم ��ن للعرب قبل ا
نما إ ل على ا�صال الحقوق إلى أرHابها، وتمنع تعد3 الناس !عضهم على !عض. و وتعم ،لسلطانها
التي  ،ا أو ش!ه بدو �ع�شون في ق!ائل متفرقة متعددة، یجمع أفراد �ل قبیلة را!طة الدم�انوا بدوً 

�انت موضع التقد�س من �ل عرHي �ع�ش في ش!ه الجزMرة العر�Hة. ف�ان النظام القبلي هو 
ش!ه !��ان س�اسي مستقل له نفوذه على المنطقة التي تس�طر علیها أالقبیلة  دّ ع!حیث تُ  ،السائد

ا. و�ان یرأس القبیلة شیخ یتم ا أو حرHً خرO سلمً خل القبیلة في تحالفات مع ق!ائل أالقبیلة، و تد
من �ثرة المال وعظم النفوذ والتمتع !الحظوة  ،اخت�اره !حسب توفر صفات الق�ادة الشخص�ة ف�ه

 ته مع �بر سنه وعصبیته. و�انHلشجاعته وسداد رأ�ه و�مال تجر  أو رام من أفراد القبیلةواالحت
الشجاعة ممن اشتهروا 3 و أالر رجاالت القبیلة المشهود لهم !الح�مة والخبرة و  !مجلس �ضم �ستعین

لى إ!الفروس�ة، و �ضم !عض األفراد من ذو3 الم�انات الخاصة �العراف والكاهن، !االضافة 
 ،العشائر، فهؤالء �لهم �مثلون مشیخة القبیلة التي �عتمد علیها رئ�س القبیلة في تسییر دفتهاشیوخ 

أو �عقد صلحا أو یتخذ غیر ذلك من القرارات التي تؤثر في ح�اة القبیلة  ن �شن حرHاً أوال �ستط�ع 
واعد معروفة، ن وال قوهؤالء الح�ام لم ��ونوا �ح�مون !قانون مدوّ  .إال !عد أخذ رأ3 هذا المجلس

سالفهم. ولم ��ن لهذا القانون دهم التي �ونتها تجارHهم وتجارب أیفهم وتقالاعر أ لى إنما یرجعون إ و 
 ل�ه و�ان المتخاصمون ملزمین !التحاكم إوال  ،الجاهلي المؤسس على العرف والتقالید جزاء

  )1(ه إن شاء.ل�ه فبها وٕاال فال، وٕان صدر الح�م أطاعإن تحاكموا إلى ح�مه، فإ!الخضوع 
، ف�ل مدینة �ان لها في الحجاز �م�ة والمدینة والطائففي المدن التي اشتهرت  �ذلك الحال و

ح�اة س�اس�ة خاصة تتح�م فیها الروح القبل�ة وتس�طر علیها س�طرة تامة، بل إن العرHي مع 
لعرب االنتساب لى قبیلته، فلم �عرف اإال إال ینتسب فوجوده  في المدن ال �عرف االنتساب الیها 

قامها الفرس في الشمال الشرقي أال في القرن الثاني الهجر3. وحتى مملكة الحیرة التي إلى المدن إ
�انت القبیلة قامها الرومان في الشمال الغرHي من الجزMرة أمن الجزMرة، ومملكة الغساسنة التي 

قبل�ة �انت هي المس�طرة على الف�رة ال"ن إا.وه�ذا فمتش�ل وحدة النظام الس�اسي واالجتماعي فیه
جتماع�ا ، ولم تكن هناك ح�ومة مر�زMة تس�طر إ ش!ه الجزMرة العر�Hة وهي عماد الح�اة س�اس�ا و 

 فلم یه�أ ،قرار النظام في ال!الدإ تعزز جانب القانون وتعمل على ،سالمإلعلى !الد العرب قبل ا

                                      
  .2،6، ص رMاسة الدولة في الفقه االسالميعثمان، محمد رأفت،  )1(
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�عمل على نزعه !عصبیته  نأ�ة قوة تحم�ه وتصونه، بل �ان على صاحب الح� للقانون أ
  )1(."وقوته

نا !انتهاء عصر التح�م والسطوة والفوضى الذ3 عاشت ف�ه الجزMرة سالم مؤذِ إل�ان ظهور ا
سالم الفضل األسمى في انتشال الناس من ح�اة العسف واالستبداد ونها�ة إلالعر�Hة. فقد �ان ل

ا من الطغ�ان سالم ضرو!ً ل اإلفقد عرفت الجزMرة العر�Hة قب التح�م من الح�ام للمح�ومین،
رفت في الشعوب األخرO، ف!عض ق!ائل ال!اد�ة واالستبداد ال تقل عن ضرو!ه المشهورة التي عُ 

خ!ار ذالل غیرهم، ولعل �تب األإتدارهم على ادها زعماء �ق�سون عزتهم !مبلغ اقوالحاضرة قد س
، فقد قیل في ب في الجاهل�ةا لما �ان عل�ه !عض الج!ارMن من ح�ام العر واألمثال تعطي وصفً 
ف�ل من ف�ه �العبد له  ،بواد�ه إنه �ان �قهر من حلّ  )2(بواد3 عوف"  رّ ال حُ "أس!اب المثل القائل

ألحد !الكالم في مجلسه، ولذا قال لطاعتهم إ�اه، وHلغ من جبروت �لیب وائل أنه �ان ال �سمح 
  أخوه مهلهل !عد موته:

  !عدك �ا �لیب المجلس واستب               ك أوقدتالنار !عد نبئت أنّ               
                                )3(لو �نت شاهد أمرهم لم ین!سوا            تكلموا في أمر �ل عظ�مة و              

لی� وHلغ من وقاحة !عض ح�امهم وتمادیهم ال!الغ في الجبروت والسطو والقهر  ما ح�ي عن عم
سالم ى زوجها قبل أن تزف إل�ه، ففضل اإلف فتاة من جد�س إله أمر أال تز ملك طسم وجد�س أن

  العزة رحبوأف� من  ،من الح�اة سامٍ  رفع هؤالء الناس من حض�ض االنحطاb إلى نوعٍ  ظاهر في
                                      

  .10، ص  رياسة الدولة في الفقه االسالميعثمان، محمد رأفت،   )1(
..وأمره بید غیره, فعوف هذا رجل من اً �ملك اخت�ار  مثل عرHي .. �طل� على من ال "ال حر بواد3 عوف" )2(

حتى  ، �أت�ه ذن فلیتحمل ماإراض وأود�ة وهو رئ�س وشیخ قبیلة من العرب. فمن �مر !أراض�ه دون أه العرب ل
هو  -رجًال  َعْمُرو ابن هْند مِلُك الحیرة طلب منه ..التزام بهإل..عل�ك ا اً نه �شرb شروطإن مررت !أراض�ه فإ و 

ُ�ْضَرب للعزMز الذ3 یِذلُّ له  فسارت مثالً ، بواِد3 َعْوفٍ ال ُحرَّ  :�ان قد أجاره، فمنعه، فقال المِلك -مروان الَقَرِ{ 
خیر الدین الزر�لي،  .قیل له ذلك ِلَشَرِفه وعزِّه، وأّن َمْن َحلَّ َواِد�ه من الناس �ان یخضع له، وال یناوئه  .األعزاء
، 10،  ج/بلسان العر  ر)،أبو الفضل جمال الدین محمد بن م�رم ( ابن منظو ، وانظر 96، ص 5، ج األعالم

  حرف العین.
عد3 بن ر�Hعة بن مّرة بن هبیرة من بني جشم، من تغلب، أبو ،م 531ق.هـ /?  94 ،؟المهلهل بن ر�Hعة )3(

من أ!طال العرب في الجاهل�ة من أهل نجد.وهو خال امر� الق�س الشاعر.قیل: لقب مهلهًال، ألنه .لیلى، المهلهل
أص!ح الناس وجهًا ومن أفصحهم لسانًا. ع�ف في ص!اه على و�ان من .أول من هلهل نسج الشعر، أ3 رققه

ولما قتل جساس بن مرة �لی!ًا ثار المهلهل .اللهو والتشبیب !النساء، فسماه أخوه �لیب (زMر النساء) أ3 جل�سهن
 للتفصیل انظر�ر وتغلب، التي دامت أرHعین سنة،فانقطع عن الشراب واللهو،وآلى أن یثأر ألخ�ه، ف�انت وقائع !

دراسات في البیئة  الجدع، أحمد .com  www.adabأدب موقع،في الموسوعة العالمة للشعر العرLي
 .www.odabasham.net  الشام  أد!اء را!طةموقع الشعر الجاهلي، الجاهلة و
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  )1(ر !ه النبي األكرم صلى هللا عل�ه وسلم.لم ��ونوا !الغ�ه إال !ظهور الدین الجدید الذ3 !شّ 
ني مع المشر�ین ، من خالل جدله الدیعقائد الجاهل�ة هو القرآن الكرMمبین أصدق مصدر ی إنّ  

ن هللا تعالى في القرآن أن العرب المشر�ین �انوا �عبدون آلهة لتقرHهم إلى وقد بیّ وتفنید عقائدهم ،
ل هللا زلفى ولتشفع لهم عنده .وقد أعماهم التقلید عن نقد تراثهم العقد3 وتح��م العقل واألخذ !الدلی

الصح�ح، واستت!ع االنحراف في العقیدة انحراف في الع!ادة والسلوك والشعائر والشرائع، فإذا 
حیث وضعت األصنام حول الكع!ة، وجرO الطواف حولها مع  !مناسك الحج تدخلها الوثن�ة،

التعر3 من الث�اب أح�انا، وأص!حت قرMش أخیرًا ال تخرج إلى عرفات بل تقف !مزدلفة خالفا 
  .للناس

في الوثن�ة وع!ادة األصنام !أ!شع أش�الها ، ف�ان لكل قبیلة أو العرب في جاهلیتهم  انغمس قدو 
قال الكلبي : �ان ألهل �ل  .، بل �ان لكل بیت صنم خصوصيبها مدینة صنم خاص ناح�ة أو

دار من م�ة صنم في دارهم �عبدونه، فإذا أراد أحدهم السفر �ان آخر ما �صنع في منزله أن 
 واستهتر )2(.إذا دخل منزله أن یتمسح !ه أ�ضاً !ه، وٕاذا قدم من سفر �ان أول ما �صنع یتمسح 
عل�ه  ، ومن لم �قدرفمنهم من اتخذ بیتًا، ومنهم من اتخذ صنماً  ،العرب في ع!ادة األصنام!عض 
، ثم طاف !ه �طوافه !البیت وأمام غیره ، مما استحسن ،ى بناء بیت نصب حجرًا أمام الحرموال عل

وفي فنائها ثالث  - البیت الذ3 بني لع!ادة هللا وحده -.و�ان في جوف الكع!ة بسموها األنصاو 
   .)3(تدرجوا من ع!ادة األصنام واألوثان إلى ع!ادة جنس الحجارة مائة وستون صنمًا، و

�نا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرًا هو خیر منه ألقیناه ن أبي رجاء العطارد3 قالع روO البخار3  :
، ثم جئنا !الشاة فحلبنا عل�ه ثم طفنا نجد حجرًا ، جمعنا حثوة من تراب خذنا اآلخر، فإذا لموأ
                                                  رمنزًال أخذ أرHعة أحجا �ان الرجل إذا سافر فنزل": األصنام�تاب  في .وقال الكلبي)4(!ه

  )6(."لقدره ، وٕاذا ارتحل تر�ه )5(أثافي، وجعل ثالث فاتخذه رHاً   أحسنهافنظر إلى 
�ضا جملة من االخالق الفاضلة أهل الجاهل�ة من دنا�ا ورذائل فقد �انت فیهم أ ومع ما عرف عن 

المحمودة التي منها: الكرم، فقد �انوا یت!ارون في ذلك و�فتخرون !ه، و�ان الرجل �أت�ه الضیف 
فتأخذه هزة ،ال ناقته التي هي ح�اته وح�اة اسرته إول�س عنده من المال ،والجوع في شدة البرد 

                                      
 .12-11، ص  رMاسة الدولة في الفقه االسالميعثمان، محمد رأفت،  )1(

 .33ص  ،األصنام) الكلبي، أبي المنذر هشام بن محمد السائب، 2(

  .46، ص ماذا خسر العالم 6انحطاd المسلمینالندو3، أبو الحسن، ) 3(
 .  280، ص 13،�تاب المغاز3 !اب وفد بني حن�فة، ج  الجامع الصححالبخار3،  )4(

، الجزء األول،  لسان العرب، عها أثافي وأثاف، وجم�ة : الحجر الذ3 توضع عل�ه القدر: األثف�ة واإلثفأثف) 5(
 أثف.مادة،

 .43،ص األصنامالكلبي، أبي المنذر هشام بن محمد بن السائب،  )6(
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الكرم ف�قوم إلیها فیذ!حها لض�فه. ومنها الوفاء !العهد، فقد �ان العهد عندهم دینا یتمس�ون !ه، 
وتكفي في معرفة ذلك قصة هانيء بن مسعود ،و�ستهینون في سبیله قتل أوالدهم وتخرMب د�ارهم 

ني، والسموأل بن عاد�ا، وحاجب بن زرارة التم�مي. ومنها عزة النفس واال!اء عن قبول الشی!ا
الخسف والض�م، و�ان من نتائج هذا فرb الشجاعة وشدة الغیرة وسرعة االنفعال، ف�انوا ال 
�سمعون �لمة �شمون منها رائحة الذل والهوان إال قاموا إلى السیف والسنان، وأثاروا الحرب غیر 

فاذا عزموا على شيء یرون ف�ه  ،!التضح�ة !أنفسهم في سبیل ذلك. ومنها المضي !العزائم م!الین
لم حالمجد واالفتخار ال �صرفهم عنه صارف، بل �انوا یخاطرون !أنفسهم في سبیله. ومنها ال

 ن �انت عزMزة الوجود فیهم لفرb شجاعتهم وسرعة اقدامهمإ واألناة والتؤدة، فقد �انوا یتمدحون بها و 
  )1(على القتال.

الصدق والصراحة والعفو عند المقدرة , وحب الحرMة , والحفا{ !رف العرHي قبل اإلسالم عُ �ما "
على العرض , والذود عن الحمى , �ما عرف !التفاخر والغطرسة والكبرMاء , و!الغزو وقطع طرق 

بنظافة بدنه ودهن القوافل ونهبها وطلب الثأر مهما طال الزمن وشرب الخمور . وMهتم العرHي 
شعره وتمش�طه وضفره وHخضاب الشیب !الحناء والوسمة والزعفران والتطیب !أنواع الطیب لكنه 

أدواء وأمراض متأصلة ، وأس!ابها  وقد انتشرت بین عرب الجاهل�ة. یهمل ذلك �له عند طلب الثأر
ا واالجتماع على فاش�ة ، ف�ان شرب الخمر واسع الشیوع شدید الرسوخ فیهم تتحدث عن معاقرته

ا وصفاتها في ؤهتارMخهم وأدبهم ، و�ثرت أسما هم وشرHها الشعراء ، وشغلت جان!ًا �بیرًا من شعر 
ت حوانیت الخمارMن مفتوحة ، و�انی� والتفصیل �ثرة تدعو إلى العجبلغتهم ، و�ثر فیها التدق

   )2(."، یرفرف علیها علم �سمى غا�ةدائماً 
ف�قعد حزMنًا سلب�ًا ینظر إلى ماله في ،لجاهل�ة �قامر على أهله وماله قال قتادة : �ان الرجل في ا

العرب والیهود ، یتعاطون الرHا ، ،و�ان أهل الحجازید غیره، ف�انت تورث بینهم عداوة و!غضًا. 
 Oا فیهم وجرHبلغون إلى حد الغلو والقسوة وقد رسخ الرMانوا یجحفون ف�ه و�و�ان فاش�ًا فیهم ، و

وقالوا إنما الب�ع  ،ال �فرقون بینه وHین التجارة الطب�ع�ة ألمور الطب�ع�ة التي صاروامنهم مجرO ا
، ف�ان من العادات أن یتخذ �ان غیر مستن�ر استن�ارًا شدیداً ولم ��ن الزنى نادرًا و .مثل الرHا

  ، قال قد ُ��رهون !عض النساء على الزنىعقد،و�انوا  خل�الت وMتخذ النساء أخالء بدون  الرجل
  .  �أخذون أجورهنو  ابن ع!اس: �انوا في الجاهل�ة ��رهون إماءهم على الزنى

, تال , وحما�ة القبیلة من أعدائهاو�حب العرHي إنجاب األبناء و��ره البنات , لقدرة الذ�ر على الق
و�انت  والق�ام !الغزو لآلخرMن. في حین ال تشترك النساء في الحرب, �ما أنهن عرضة للسبي.

                                      
  .34، ص الرحیb المختومالم!ار�فور3، صفي الرحمن،  )1(
  .48، ص ماذا خسر العالم 6انحطاd المسلمین ) الندو3، ابو الحسن،2(
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ي المجتمع الجاهلي عرضة غبن وحیف ، وتؤ�ل حقوقها وُتْبتز أموالها وُتحرم إرثها المرأة ف
 .وتعضل !عد الطالق أو وفاة الزوج من أن تن�ح زوجًا ترضاه وتورث �ما یورث المتاع أو الدا!ة

تش�ع في أمم  , وهي عادة �انتة وأد البنات بدفنهن عند الوالدةو�انت !عض الق!ائل تمارس عاد
  )1( .نطاق واسع , و�ان الدافعان الرئ�س�ان للوأد هما خوف العار والفقرعلى صرتهم أخرO عا

و�انوا �قتلون البنات وMئدونهن !قسوة نادرة في !عض األح�ان ، فقد یتأخر وأد الموءودة لسفر الوالد 
 ، وقد �ان قد ح�وا في ذلك عن أنفسهم م!��اتوشغله فال یئدها إال وقد �برت وصارت تعقل ، و 

  !عضهم یلقي األنثى من شاه� .
و�انت العصب�ة القبل�ة والدمو�ة شدیدة جامحة ، و�ان أساسها جاهل�ًا تمثله الجملة المأثورة عن 

   العرب : (انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا ) ف�انوا یتناصرون ظالمین أو مظلومین .
ها، وامت�ازًا، فتترفع على بیوت ترO لنفسها فضًال على غیر  و�انت في المجتمع العرHي ط!قات و

الناس وال تشار�هم في عادات �ثیرة حتى في !عض مناسك الحج، فال تقف !عرفات وتتقدم على 
 الناس في اإلفاضة واإلجازة، وتنسأ األشهر الحرم،و�ان النفوذ والمناصب العل�ا والنسيء متوارثًا،

ف�ان التفاوت الط!قي من  ة وعوام ،یتوارثه األبناء عن اآل!اء، و�انت ط!قات مسخرة وط!قات ُسوق
، وألهمتهم الحرب والغزو مما ط!عت عل�ه طب�عتهم العر�Hة  تو�ان )2(.مسلمات المجتمع العرHي

  ، حتى صارت الحرب مسالة لهم وملهى فقال قائلهم:إ�اه مع�شتهم البدو�ة
  إذا ما لم نجد إال أخانا         وأح�انًا على !�ر أخینا 

ب وٕاراقة الدماء حتى �انت تثیرها حادثة ل�ست بذات خطر ، فقد وقعت الحرب هانت علیهم الحر 
 - بین !�ر وتغلب ابني وائل وم�ثت أرHعین سنة أرMقت فیها دماء غزMرة ، وما ذاك إال ألن �لی!اً 

 وقتل جساس بن مرة �لی!ًا ، ،رمى ضلع ناقة ال!سوس بنت منقذ فاختلy دمها بلبنها - رئ�س معدّ 
قد فني الح�ان وثكلت "ب بین !�ر وتغلب ، و�ان �ما قال المهلهل أخو �لیب: واشت!�ت الحر 

فما �ان سببها  ،�ذلك حرب داحس والغبراء ".األمهات وMتم األوالد دموع ال ترقأ وأجساد ال تدفن
إال أن داحسًا فرس ق�س بن زهیر �ان سا!قًا في رهان بین ق�س بن زهیر وحذ�فة بن بدر فعارضه 

خذ !الثأر ونصر من حذ�فة فلطم وجهه وشغله ففاتته الخیل، وتال ذلك قتل ثم أ أسد3 بإ�عاز
  ح للق!ائل، وقتل في ذلك ألوف من الناس .و ، وأسر ونز الق!ائل ألبنائها

  
و�انت الح�اة �لها ش!�ة محبو�ة من تراث وثارات فشت ح!ائلها في الق!ائل وأوصى بها اآل!اء 

قلة أس!اب الح�اة ، والطمع والجشع ، واألحقاد واالستهانة !ح�اة األبناء ، وحملت الع�شة البدو�ة و 

                                      
 .  49ص  ، ماذا خسر العالم 6انحطاd المسلمین الندو3، ابو الحسن، )1(

 .101) المرجع نفسه ، ص 2(
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در3 اإلنسان متى ال ی )1(اإلنسان على الفتك والسلب والنهب ، حتى �انت أرض الجزMرة ِ�فة حابل
  )2(.. و�ان الناس ُیتخطفون من بین عشیرتهم في القوافل�غتال وأین ینهب

  

  المةالعقیدة االسالمة تتضمن الدولة االس - ب 
ال لقومه بدعوة اإلسالم،هللا عل�ه وسلم  صلىفي هذه األجواء !عث النبي األكرم محمد بن عبدهللا 

أجمعین. ودعوة اإلسالم تقوم  سا، بل للنالعرب في م�ة وجوارها في ش!ه جزMرة العرب فحسب
 وأن محمدا شهادة أن ال إله إال هللا عقیدة التوحید: نفي الشرك !ا" ابتداء ومن ثم تقرMر على

جوانب  وتحقی� العبود�ة التامة له في االعتقاد على مستوO  توحید الرب الخال� رسول هللا، أ3
  .وعمل الجوارحر و عفي الف�ر والش�لها  ح�اة الفرد والجماعة 

غٞ في تفسیره لقوله تعالى( )3(،رحمه هللا،وفي هذا �قول سید قطب ذَا َبَلٰ   ۦ ذَُرواْ ِبهِ لِّلنَّاِس َوِليُن َهٰ

هٞ  ِحٞد  َوِليَۡعَلُمٓواْ أَنََّما ُهَو إَِلٰ بِ َوٰ  وهذا ال!الغ ذلك من األساس�ة الغا�ة إن" :)4()َوِلَيذَّكََّر أُْولُواْ ٱۡألَۡلَبٰ
 منهجه علیها �قوم التي هللا دین قاعدة هي فهذه... »واِحدٌ  ِإلهٌ  ُهوَ  َأنَّما«الناس �علم أن هي اإلنذار،

 قاعدة على ح�اتهم إقامة هو المقصود إنما العلم، مجرد الحال !طب�عة المقصود ول�س.الح�اة في
 أن �ستح� الذ3 هو فاإلله. غیره إله ال أنه دام ما وحده، " الدینونة هو المقصود ...العلم هذا

 القاعدة هذه على ال!شرMة الح�اة وق�ام - وموجهاً  ومشرعاً  ومتصرفاً  وسیداً  حاكماً  أ3 -رHاً  ��ون 
 حاكم�ة أ3 - للع!اد الع!اد رHو�Hة قاعدة على تقوم ح�اة �ل عن جوهرMاً  اختالفاً  تلفتخ یجعلها
 الشعائر وMتناول والتصور، االعتقاد یتناول اختالف وهو - للع!اد الع!اد ودینونة للع!اد الع!اد

 الس�اس�ة األوضاع یتناول و�ما والموازMن والق�م والسلوك، األخالق یتناول �ما والمناسك
 إن.السواء على والجماع�ة الفرد�ة الح�اة جوانب من جانب و�ل واالجتماع�ة، تصاد�ةواالق

. الضمائر في مستكنة عقیدة مجرد ول�س متكامل ح�اة لمنهج قاعدة الواحدة !األلوه�ة االعتقاد
 تتناول حتى وتترامى تتسع العقیدة حدود إن.. الساكن االعتقاد مجرد من �ثیراً  أ!عد العقیدة وحدود

��ما. عقیدة قض�ة هي اإلسالم في فروعها !�ل الحاكم�ة وقض�ة.. الح�اة جوانب من جانب ل 
 �شتمل الذ3 الح�اة منهج ینبث� العقیدة فمن. عقیدة قض�ة هي بجملتها األخالق قض�ة أن

  ....!سواء سواء والشرائع األوضاع �شتمل �ما الق�م و األخالق

                                      
�ل ما استدار فهو �فة، !الكسر، نحو ؛ و فة حابلالمطلوب، �ِ  الخائف�أن فجاج األرض، وهي عرMضة على   )1(

 .309، ص 9،ج لسان العربي �صید بها، (ش!�ته) الت�فة المیزان و�فة الصائد، وهي ح!الته

 .102، ص ماذا خسر العالم 6انحطاd المسلمین ) الندو3، ابو الحسن،2(

  .2115- 2114 ، ص4، جالقرآن ظالل في) قطب، سید، 3(
  .52) إبراه�م، 4(
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 تكون  ال حالة �ل وفي وضع �ل في یتمثل -هللا إال إله ال أن لشهادة المخالف - !ا" الشرك إن
 جوانب في " العبد یدین أن و��في. وحده " خالصة الح�اة شؤون  من شأن �ل في الدینونة فیها
 الشرك صورة تتحق� حتى هللا، لغیر أخرO  جوانب في یدین هو بینما ح�اته، من

 فاألصنام.. الساذجة األول�ة الصور تلك في تتمثل أن الضرور3  من ل�س واألصنام...)1(وحق�قته
 من له دینونتهم وضمان !اسمها، الناس لتعبید وراءها یتخفى للطاغوت، شعارات سوO  ل�ست
 رفع أو شعارًا، »القوم�ة« رفعت إذا! ووظ�فتها وحق�قتها طب�عتها في األصنام هي فهذه ...خاللها

 على الناس أرMد ثم...  شعاراً  »الط!قة« رفعت أو شعارًا، »الشعب« رفع أو شعارًا، »الوطن«
. واألعراض واألخالق واألموال !النفوس لها التضح�ة وعلى هللا دون  من الشعارات هذه ع!ادة
 الشعارات تلك مطالب مع وتعل�ماته وتوجیهاته وقوانینه هللا شرMعة تعارضت �لما !حیث

 أو - الشعارات تلك إرادة ونفذت وتعال�مه، وتوجیهاته وقوانینه هللا شرMعة نحیت ومقتض�اتها،
 ع!ادة هي هذه �انت - الشعارات هذه وراء الواقفة الطواغیت إرادة :الدقی� الصح�ح !التعبیر
  .. هللا دون  من األصنام
 إن...! شعاراً  أو مذه!اً  الصنم ��ون  ولقد خش!ة أو حجر في یتمثل أن الضرور3  من ل�س فالصنم

 و�ل تفصیل �ل في وحده " والدینونة. وتفص�التها الیوم�ة الح�اة لجزئ�ات شامل منهج هللا دین
 وهي هللا، دین هي - و�ل�اتها أصولها على فضالً  -وتفص�التها الیوم�ة الح�اة جزئ�ات من جزئ�ة

 !ألوه�ة االعتقاد في فحسب یتمثل ال !ا" الشرك وٕان .سواه دیناً  أحد من هللا �قبل ال الذ3 اإلسالم
 إقامة في تتمثل ال األصنام ع!ادة وٕان ،معه غیره أرHاب تح��م في ابتداء ثلیتم ولكنه معه غیره

 نفوذ من األصنام لتلك ما �ل لها شعارات إقامة في تتمثل ما !قدر وأخشاب أحجار
   )2(!ومقتض�ات

اعتقاد برHو�Hة  سالم یوجب عالقة وث�قة بین ح�اة االنسان العمل�ة والشعورMة !ما �حمله منإلوا
اس�ة للدین سن �انت الغا�ة األإنه وإ :"،هللا رحمه ،وفي هذا �قول محمد أسد الوهیته؛الخال� و 

ا من ا �بیرً ن جزءً أن مما ال رMب ف�ه نسان، فإإلح الناح�ة الفرد�ة في اصالاإلسالمي هي إ
فراد وهو ما نسم�ه  عن طر�M مجهود موحد لعدد من األالإتطب�قه  نم ال �م�سالإلم!اد3ء ا

حوال العزMمة فإنه لن یتم�ن !حال من األالفرد مهما صحت عنده ن إجماعي.وه�ذا ف!المجهود ال
الذ3 �ع�ش ف�ه شؤون  سالم دون أن �صوغ المجتمعُ إلن �صوغ ح�اته على نحو یتف� مع تعال�م اأ

د المجتمع للتعاون وف� سالم ... و!معنى أوضح إن استعداطار الذ3 رسمه اإلته أ�ضا في اإلح�ا
ا ما لم تكن هناك سلطة زمن�ة مسؤولة ا نظرMً الم لتحقی� غا�اته سوف �ظل استعدادً سم!اد3ء اإل

                                      
  .2115، ص4، جالقرآن ظالل فيقطب، سید،  1 )(
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أ3 فرد من أفراد المجتمع. ومثل   بعن تطبی� الشرMعة االسالم�ة ومنع الخروج علیها من جان
هذه المهمة ال بد لها من أن توسد إلى مرجع له من السلطة ما یت�ح له األمر والنهي في المسائل 

ع�ة، وذلك المرجع هو الدولة. من ذلك یتضح أن إقامة دولة أو دول إسالم�ة شرb ال االجتما
�اته عن آر القران الكرMم في �ثیر من وقد عبّ )1("غنى عنه للح�اة اإلسالم�ة في صورتها التامة.

يَن إِنَّ ٱلَّذِ  {العقیدة !اال�مان وعن الشرMعة !العمل الصالح، ففي سورة الكهف نقرأ قوله تعالى:

ِلِديَن ِفيَها َال يَۡبغُوَن َعۡنَها حِ  ُت ٱۡلِفۡردَۡوِس نُُزًال  َخٰ ِت َكانَۡت لَُهۡم َجنَّٰ ِلَحٰ ونقرأ  ،)2()َوٗال َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
َبةً ۖ َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثَٰى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلنُْحِيَينَّهُ َحَياةً َطيِّ  {في سورة النحل 

ْنَسانَ  ِإنَّ  َواْلَعْصرِ {وفي سورة العصر،)3(}َوَلنَْجِزَينَُّهْم أَْجَرُهْم ِبأَْحَسِن َما َكانُوا يَْعَملُونَ   َلِفي اْإلِ
اِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذینَ  ِإالَّ  ُخْسرٍ  ْبرِ  َوَتَواَصْوا ِ!اْلَح�ِّ  َوَتَواَصْوا الصَّ   .)4(}ِ!الصَّ

صل واألساس الذ3 تبنى عل�ه الشرMعة، والشرMعة هي األثر الذ3 تست!عه العقیدة فالعقیدة هي األ 
حدهما أهدار متالزمان مترا!طان !حیث ال �صح إ  !حیث ال تقوم الشرMعة بدون العقیدة، فهما أمران

لى الشرMعة، والشرMعة تلب�ة واستجا!ة النفعال القلب ء على االخر، فالعقیدة أصل یدفع إواال!قا
ح�ام على األ- رشد ال�ه في السنة النبو�ة المطهرة أوما  - وقد اشتمل القرآن الكرMم)5(قیدة.!الع

ن فراد المجتمع، وHیّ أسالم ونظم عالقة الفرد !االسرة، و!غیره من األساس�ة لنظام الدولة في اإل

                                      
. نورد هذا القول في محل االستشهاد على لزوم إقامة 20- 19، ص م في الح�ممنهاج االسالأسد، محمد،  )1(

الدولة لتطبی� أح�ام اإلسالم. وهذه األح�ام تفرض أن ��ون للمسلمین إمام واحد، �ما سنرO الحقا في تفصیل 
. 1480،ص3مسلم،ج صح�ح »منهما فاقتلوا اآلخر لخل�فتین، بو�ع هذه الدراسة،لقوله صلى هللا عل�ه وسلم:"إذا

وٕالى قرMب من هذا ذهب د. محمد لیلة !قوله: "وMتضح لنا أن إقامة دولة إسالم�ة ضرورة ال بد منها إلم�ان 
تطبی� النظام االسالمي وانتهاج المجتمع في مع�شته سبیل الح�اة االسالم�ة في صورتها التامة الكاملة النافعة 

ة رسوله، وفیهما  ب�ان ناصع لما هو عدل وظلم في �ل شؤون المستوحاة من الشرMعة المستمدة من �تاب هللا وسن
الناس والح�اة . ومن هذا الب�ان یتكّون لنا قانون سماو3 عام مطل� أبد3 خالد أساسه عدل وهدفه خیر ال!شر، وال 

ه �قوO االنسان مهما سما ف�ره ونضج وع�ه أن �أتي !مثله، وعلى ذلك فإن سعادة المجتمع ال تتحق� على خیر وج
إال في ظل أح�ام القانون السماو3. فصالح أمور الناس في الدن�ا مرهون !أخذهم !الدین وتشرMعاته، ومن ثّم فإنه 
یجب أن تقوم س�استهم الدنیو�ة على أساس ما تفرضه شرMعة هللا ورسوله من الح�م !العدل وأداء األمانة وأداء 

ام�ة في معناها وأهدافها والتي جاء بها اإلسالم..وخالصة ما الحقوق ألهلها، إلى غیر ذلك من األح�ام اإلله�ة الس
تقدم أن االسالم یوجب إقامة دولة، وذلك !قصد  إم�ان تطبی� أح�امه ، �ما أن الدولة تعّد في الوقت نفسه 

 .431-430، ص النظم الساسة الدولة والح�ومةضرورة اجتماع�ة." 

 .108الكهف، ) 2(

 .97النحل ،  )3(

 .2، العصر )4(

 .427، ص النظم الساسةلیلة، محمد،  )5(
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ب والسلم مم في حال الحر ألسالم�ة !غیرها من األمة اإلم عالقة اعالقة الحاكم !المح�وم، �ما نظّ 
ح��مة  صوالً وعرض للنظام االقتصاد3 فوضع له أ ،وما یتعل� بها من معاهدات ومعامالت

سالم القائم على عقیدة إللى اإفحین أعلن رسول هللا  بدعوته  .ن النظام االجتماعيیّ سل�مة، �ما ب
انهم الس�اسي ال إله إال هللا محمد رسول هللا أدرك قادة قرMش ما تتضمنه هذه الدعوة من هدم لسلط

وما بني عل�ه من عقائد جاهل�ة وثن�ة مهلهلة ال تقوم لها حجة وال برهان، فنشب النزاع العنیف بین 
وسائل ال!طش والقمع  ستطاعته منال ما لى �إصحا!ه حیث عمدت قرMش أقادة قرMش والرسول و 

   )1(ا.والتعذیب لفتنة المؤمنین عن دینهم و الدفاع عن ��انها وسلطانها ومعتقداته
سالم التي توجب الدینونة " الواحد القهار والتبرؤ ك القاصي والداني مضامین عقیدة اإلقد أدر ل

روحان�ة  فلم تكن الدعوة االسالم�ة رسالة �هنوت�ة أوالشرك !ه !أ3 ش�ل أو صورة �انت. من
بل  ا،لو �انت �ذلك لما �ان هناك من داع لتصد3 قادة قرMش له و،تعنى !شؤون اآلخرة فحسب

  .هاوأح�ام سالم�ةإللى تعبید الع!اد لرHهم !حسب تعال�م الشرMعة اإهدفت 
  

قامت  وال بد هنا من التوقف عند معلم أساسي في حدیثنا عن نشأة الدولة االسالم�ة. فهذه الدولة
ة شؤون الفرد والمجتمع �ان ح�ام في رعا�أوما اشتملت عل�ه من نظم و على أساس الوحي الرHاني،

 غیر، والرسول �ان مبلغاً  ل�س لى الوحيإفي �ل صغیرة و�بیرة الح�م الشرعي المستند  مرجعه
مور لم �سب� نزول الوحي فیها، ف��ون جوا!ه  للسائل أسأل عن �ان �ُ  نحی وغیر، �س ل

   و تقدیره.أو تف�یره أ!االنتظار، أ3 أن الرسول لم �ك لینط� !الجواب من تلقاء نفسه 
  وقد جاء في التنزMل :

ۡن َخۡيٖر  iيَسۡ  (-  ِكيِن  لُونََك َماذَا يُنِفقُوَنۖ قُۡل َمآ أَنَفۡقتُم ّمِ َمٰى َوٱۡلَمَسٰ َٰ ِلدَۡيِن َوٱۡألَۡقَربِيَن َوٱۡليَت   فَِلۡلَوٰ

َ بِهِۦ َعِليمٞ َفإِنَّ ٱ َوٱۡبِن ٱلسَِّبيِلۗ َوَما تَۡفعَلُواْ ِمۡن َخۡيٖر  َّ�()2(  
َن ٱۡلَجَواِرحِ لُونََك َماذَآ أُِحلَّ  iيَسۡ (-  ُت َوَما َعلَّۡمتُم ّمِ يَِّبٰ   لَُهۡمۖ قُۡل أُِحلَّ لَُكُم ٱلطَّ

آ أَۡمَسۡكَن َعلَۡيُكۡم وَ  ُۖ فَُكلُواْ ِممَّ ا َعلََّمُكُم ٱ�َّ َ  ُمَكلِّبِيَن تُعَلُِّمونَُهنَّ ِممَّ َۚ إِنَّ ٱ�َّ ِ َعلَۡيِهۖ َوٱتَّقُواْ ٱ�َّ ٱۡذُكُرواْ ٱۡسَم ٱ�َّ
  )3(.)ُع ٱۡلِحَسابِ َسِري

َ َوأَۡصِلُحواْ ذَاَت بَۡينُِكۡمۖ وَ  iيَسۡ  ( -  ُسوِلۖ َفٱتَّقُواْ ٱ�َّ ِ َوٱلرَّ َ لُونََك َعِن ٱۡألَنَفاِلۖ قُِل ٱۡألَنَفاُل ِ�َّ أَِطيعُواْ ٱ�َّ

ۡؤِمنِيَن    )4(.)َوَرُسولَهُۥٓ إِن ُكنتُم مُّ

                                      
 ) راجع �تب السیرة وما تضمنته من وقائع الصدام بین المسلمین و�فار قرMش.1(

)(
 .215ال!قرة،  2

)(
 .4المائدة،  3

  .1األنفال،  )4(
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!عثه   تعالىهللا حیث إنّ  ،سالم مع !عثة النبيذن فقد وجدت بذور نشأة النظام الس�اسي في اإلإ و 
لیخرجهم من  ،نللعالمی ا ونذیرًا ورحمةً و!عثه !شیرً ،ا لما بین ید�ه من الكتاب ومه�منًا عل�ه مصدقً 

�ح�مهم و�سوسهم !ما أنزل هللا إل�ه من الوحي الرHاني. وتنقل لنا �تب السیرة ف ،لى النورإالظلمات 
�امه األولى في م�ة عندما اجتمع أشراف قرMش ل�عرضوا أفي وسلم  صلى هللا عل�ه الرسول نّ أ

قال لهم:" ...�لمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب ا فإن قبل بها �فوا عنه أذاهم فعل�ه أمورً 
 :صلى هللا عل�ه وسلم عم وأب�ك وعشر �لمات، قال الرسولوتدین لكم بها العجم. فقال أبو جهل: ن

هللا وتخلعون ما تعبدون من دونه..." وروا�ة ابن سعد:" تقولوا ال إله إال هللا "تقولون ال إله إال 
�م وتدین لكم بها العرب وتذل لكم بها العجم"Hفهذا القول من النبي وهو )1(فاشهد بها لكم عند ر .

�شف بوضوح أن العقیدة اإلسالم�ة عقیدة س�اس�ة واألف�ار الس�اس�ة جزء منها "في م�ة الم�رمة �
�ست خاضعة لظروف وأوضاع خاصة، ول�ست ولیدة ظروف اإلضطهاد من قبل المشر�ین أو ول

ظروف الهجرة واالحتكاك !الیهود، أو ظروف الحاجة. !معنى أن الس�اسة في اإلسالم نشأت مع 
قامة ي المدینة ، لذا ال یجوز اعت!ار إاالسالم�ة نظرMا ومارسها النبي في الدولة اإلسالم�ة فالدعوة 

لة اإلسالم�ة في المدینة بدا�ة نشأة النظام الس�اسي في االسالم، ألن الدولة وق�امها ثمرة نشاb الدو 
وصح!ه الكرام في م�ة الم�رمة، حیث ضحوا !الغالي والرخ�ص في  صلى هللا عل�ه وسلم ولسالر 

  )2(."سبیل إعالء �لمة هللا وهدم سلطان الكفر
نة المنورة ، وامتداد نفوذها !التدرMج إلى معظم أجزاء ش!ه فقد �ان "ق�ام الدولة اإلسالم�ة في المدی

س�اس�ة  جزMرة العرب في ح�اة الرسول صلى هللا عل�ه وسلم ثمرة مجهودات �بیرة : حر�Hة و
  )3(وتشرMع�ة..."

المدینة ح�م المسلمین ورعى شؤونهم وأدار أمورهم، صلى هللا عل�ه وسلم منذ وصل الرسول "
مي، وعقد معاهدة مع الیهود، ثم مع بني ضمرة وHني مدلج، ثم مع قرMش، وأوجد المجتمع اإلسال

ومع أهل أیلة وجرHاء وأذرح، وأعطى الناس عهدًا أن ال �منع من البیت حاج، وال یخاف أحد في 
الشهر الحرام، وأرسل حمزة بن عبد المطلب وعبیدة بن الحارث وسعد بن أبي وقاص في سرا�ا 

سه الجیوش في غزوات عدیدة خاض بها معارك طاحنة. وعین وقاد بنف...لمحارHة قرMش
عتاب بن أسید على م�ة !عد فتحها، صلى هللا عل�ه وسلم للمقاطعات والة، وللبلدان عماًال، فولى 

و!عد أن أسلم !اذان بن ساسان واله على ال�من، وولى معاذ بن جبل الخزرجي على الجند، وولى 

                                      
(
1
 1، ج بوةالسیرة الن، وابن هشام االنصار3، 124ص  2، ج السیرة النبوةابن �ثیر، أبو الفداء إسماعیل،  (

 .417ص 

)(
  .21، ص النظام الساسي في االسالمسمارة، إحسان،  2
 .9ص  نشأة الدولة اإلسالمة على عهد رسول هللا صلى هللا عله وسلم،) قاسم، عون الشرMف، 3(
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ى صنعاء، وزMاد بن لبید بن ثعل!ة األنصار3 على خالد بن سعید بن العاص عامًال عل
حضرموت، وولى أ!ا موسى األشعر3 على زHید وعدن، وولى عمرو بن العاص على عمان، 

من أمثل من  یرسل الوالة صلى هللا عل�ه وسلمو�ان ....وولى المهاجر بن أبي أم�ة على صنعاء
وأخذ الصدقات منهم، و�سند إلى الوالي في  �أمرهم بتلقین الذین أسلموا الدین، م ودخلوا في اإلسال

�ثیر من األح�ان ج!ا�ة األموال، و�أمره أن ی!شر الناس !الخیر، و�علمهم القرآن، و�فقههم في 
الدین، وMوص�ه أن یلین للناس في الح� و�شتد علیهم في الظلم، وأن ینهاهم، إذا �ان بین الناس 

�ن دعواهم إلى هللا وحده ال شرMك له، وأن �أخذ خمس هیج، عن الدعاء إلى الق!ائل والعشائر، ول�
�ستوفي الحساب  صلى هللا عل�ه وسلم و�ان ...األموال وما �تب على المسلمین في الصدقات.

و�ان  یولي قضاة �قضون بین الناس فقد ....على العمال و�حاسبهم على المستخرج والمصروف
د هللا بن نوفل قاض�ًا على المدینة، وأنفذ عین علي بن أبي طالب قاض�ًا على ال�من، وعین عب

یدیر مصالح  صلى هللا عل�ه وسلم و�ان....معاذ بن جبل وأ!ا موسى األشعر3 قاضیین إلى ال�من
الناس و�عین ُ�تا!ًا إلدارة هذه المصالح، و�انوا !مقام مدیر3 الدوائر، ف�ان علي بن أبي طالب 

على خاتمه، و�ان مع�قیب بن أبي  ن المع�قیبو�ا �اتب العهود إذا عاهد والصلح إذا صالح،
�ات!ًا على الغنائم، و�ان حذ�فة بن ال�مان ��تب خرص ثمار الحجاز، و�ان الزHیر  أ�ضاً  فاطمة

بن العوام ��تب أموال الصدقات، و�ان المغیرة بن شع!ة ��تب المداینات والمعامالت، و�ان 
�عین لكل مصلحة من  صلى هللا عل�ه وسلم �انشرحبیل بن َحَسنة ��تب التوق�عات إلى الملوك. و 

و�ان �ثیر المشاورة ألصحا!ه، وما انفك عن المصالح �ات!ًا أ3 مدیرًا مهما تعددت هذه المصالح.
استشارة أهل الرأ3 وال!صیرة، ومن شهد لهم !العقل والفضل، وأ!انوا عن قوة وٕا�مان، وتفان في بث دعوة 

وس!عة عن المهاجرMن منهم حمزة، وأبو !�ر، وجعفر، وعمر، اإلسالم، و�انوا س!عة عن األنصار 
صلى هللا عل�ه وسلم وعلي، وابن مسعود، وسل�مان، وعمار، وحذ�فة، وأبو ذر، والمقداد، و!الل، و�ان 

 ، إال أن هؤالء �انوا أكثر من یرجع إلیهم في الرأ3، ف�انوا !مثا!ة مجلس)1(�ستشیر أ�ضًا غیر هؤالء
ومع أن "االجماع منعقد على أن اإلسالم قد حمل إلى العالم عقیدة روح�ة،  ."رO الشو  یرجع إل�ه في

وأنه حمل �ذلك تنظ�ما لشؤون الدن�ا، غیر أن الخالف قد ��ون على ما إذا �ان الرسول قد أسس 
ف�ر في تأس�س الدولة  أم أنه وضع نواتها. فمن الثابت أن الرسولة االسالم�ة في عصره،الدول

ذ ت!اشیر الوحي، وأنه قد وضع !الفعل أر�انها في الشؤون الداخل�ة والخارج�ة اإلسالم�ة من
  )2(والعس�رMة..."

  جهاز الدولة اإلسالم�ة بنفسه، وأتمه في ح�اته، فقد �ان  صلى هللا عل�ه وسلم أقام الرسول فقد"

                                      
  .25 ، صالدولة االسالمة) النبهاني، تقي الدین، 1(
  .26، ص سالمي، الكتاب األول الحاة الدستورMةنظام الح�م في الشرMعة والتارMخ اإل) القاسمي،ظافر، 2(
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 �ه فيیرجع إل للدولة رئ�س، و�ان له معاونون، ووالة، وقضاة، وج�ش، ومدیرو دوائر، ومجلس
قوم !أعمال رئ�س الدولة منذ أن وصل المدینة حتى وفاته �صلى هللا عل�ه وسلم  �ان و .شورO.ال
و�ان أبو !�ر وعمر معاونْین له، وأجمع الصحا!ة من !عده على إقامة رئ�س للدولة ��ون خل�فة  ،

ذا أقام الرسول وه� .للرسول في رئاسة الدولة فقy، ال في الرسالة وال في النبوة، ألنها ختمت !ه
جهاز الدولة �امًال في ح�اته وترك ش�ل الح�م وجهاز الدولة معروفْین صلى هللا عل�ه وسلم 
   )1("وظاهرMْن �ل الظهور.

 !االجتماع إال اآلخرة في وال الدن�ا في ال مصلحتهم تتم ال آدم بني �ل" لى أنّ إوذهب ابن ت�م�ة 
 اإلنسان: �قال ولهذا مضارهم، لدفع والتناصر هم،منافع جلب على فالتعاون  والتناصر، والتعاون 

 یجتنبونها وأمور المصلحة، بها یجتلبون  �فعلونها أمور من لهم بد فال اجتمعوا فإذا !الط!ع، مدني
 فجم�ع المفاسد، تلك عن والناهي المقاصد، بتلك لآلمر مط�عین و��ونون  المفسدة، من فیها لما
 والة بتول�ة أمته -وسلم عل�ه هللا صلى-  النبي أمر ولهذا...اهٍ ون آمرٍ  طاعة من لهم بد ال آدم بني

 �ح�موا أن الناس بین ح�موا وٕاذا أهلها، إلى األمانات یردوا أن األمور والة وأمر علیهم، أمور
 أن سعید أبي عن داود أبي سنن ففي تعالى، هللا طاعة في األمور والة !طاعة وأمرهم !العدل،
 سننه وفي ،)2("أحدهم فلیؤمر سفر في ثالثة خرج إذا: "قال -وسلم �هعل هللا صلى-  هللا رسول
 عل�ه هللا صلى-النبي أن عمر بن هللا عبد عن أحمد اإلمام مسند وفي.مثله هرMرة أبي عن أ�ًضا
 في أوجب قد �ان فإذا.)3("أحدهم رواأمّ  إال األرض من !فالة ��ونون  لثالثة �حل ال":قال - وسلم
 أكثر هو ف�ما ذلك وجوب على تنبیًها هذا �ان:أحدهم یولى أن االجتماعات وأقصر الجماعات أقل
 !حسب الواجب فیها و�فعل هللا إلى !ه یتقرب دیًنا یتخذها لمن الوال�ة �انت ولهذا ذلك، من

 هللا صلى- النبي عن مسنده في أحمد اإلمام روO  قد حتى الصالحة، األعمال أفضل اإلم�ان،من
   .)4("جائر إمام هللا إلى الخل� وأ!غض عادل، إمام هللا إلى الخل� أحب إن:"قال أنه-وسلم  عل�ه

 : قوله!أكد ابن ت�م�ة على أهم�ة الوال�ة  وفي �تا!ه "الس�اسة الشرع�ة في اصالح الراعي والرع�ة"
  )5(".ها!ات الدین،بل ال ق�ام للدین إال بعرف أن وال�ة أمر الناس من أعظم واجن �ُ أ"یجب 

  :" الدن�ا مزرعة اآلخرة، وال یتم الدین إال عن الحاجة الى السلطان !قوله محمد الغزالي موعبر اإلما

                                      
  .27-25، ص الدولة االسالمة) النبهاني، تقي الدین، 1(
 .36, الجزء الثالث, صداود يأب سنن) 2(

 . 6647رقم الحدیث ، 134ص  10جمن حدیث عبد هللا بن عمرو،  ،مسند اإلمام أحمد)  3(

�تاب األح�ام ،الترمذE في سننهوأخرجه  ،22ص 3ج ،سند اإلمام أحمدم.31، ص الحس6ة) ابن ت�م�ة، 4(، 
  .)1329ح( 617،ص3ج.!اب ما جاء في اإلمام العادل عن أبي سعید

 .138، ص الساسة الشرعة في اصالح الراعي والرعة) ابن ت�م�ة، 5(
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، والسلطان حارس، فما ال أصل له فمهدوم، وما ال الملك والدین توءمان، فالدین أصل!الدن�ا، و 
  )1(.حارس له فضائع، وال یتم الملك والض!y إال !السلطان"

اإلسالم لو لم تجيء صرMحة بوجوب إقامة دولة لإلسالم،  نصوص نّ أ"ورأO الشیخ القرضاو3  
ولم یجيء تارMخ الرسول وأصحا!ه تطب�قًا عمل�ًا لما دعت إل�ه هذه النصوص، لكانت طب�عة 

ائده وشعائره وتعال�مه أو دار، یتمیز فیها !عق م أن تقوم لإلسالم دولةٌ الرسالة اإلسالم�ة نفسها تحتّ 
، فال غنى لإلسالم عن هذه الدولة المسؤولة في وتقالیده وتشرMعاتهوأخالقه وفضائله، ومفاه�مه،

  )2(أ3 عصر".

القائمة !أمرهللا المنفذة لشرائعه الحاملة لرسالته المدافعة عن ف�رته المستظلة  فالح�ومة اإلسالم�ة
بلوائه القائمة !أح�امه، هي عنوان اإلسالم، وهي سمته، وهي روحه وجوهره، وهي عدل هللا بین 

 جل جالله !اده.وال ح�اة لإلسالم وال وزن لتعبداته إذا لم تقم بین المسلمین تلك الح�ومة، ألن هللاع
بتشرMعات الع!ادة فحسب، بل أرسله !النظام األكبر الشامل المنظم للح�اة  لم یرسل رسوله

الف�رة �افة.وهل �م�ن لرسالة عامة للدین والدن�ا أن تقوم في ظل أنظمة وقوانین وشرائع تضاد 
ه، م هللا شیئا فنحلّ مرت وفرضت وسنت؟! وهل یجوز أن �حرّ أاألساس�ة لتلك الرسالة وتتنافر مع ما 

مة القرآن، وأننا أر حدودًا فنهملها، و�فرض شرائع فننبذها ثم نزعم !عد ذلك أننا مسلمون، وأننا و�قرّ 
  على الصراb المستق�م؟!...

 و �امل لكل مقدسات اإلسالم، وانه�ار شامل لح�اتنا إن تحط�م ف�رة الح�م اإلسالمي هو تحط�م"
االسالم وحدة متماس�ة وأنظمة یؤMد !عضها  رسالتنا �مسلمین لنا �تاب ولنا شرMعة ولنا عقیدة.إنّ 

!عضًا وعقائد  متساندة �ل عقیدة على أخواتها، وانتزاع أ3 لبنة من هذا الصرح الشامخ یزلزل 
عرO االسالم عروة  :" لتنقضنّ رسول هللا من فك عرO االسالم رناأساسه و�حطم بن�انه. ولقد حذّ 

قض الح�م اإلسالمي، وال فال وجود للصالة إذا نُ . )3("نقضًا الح�م وآخرهن الصالة عروة فأولهنّ 
!قاء أل�ة ع!ادة وال معنى لها إذا فقد العالم اإلسالمي شخصیته المتكیزة ودولته القائمة وشرMعته 

ألمة اإلسالم�ة ولن تقوم رسالة القرآن الكاملة إال إذا وجدت الح�ومة الحاكمة.ولن تتكون ا
اإلسالم�ة التي تستظل !القرآن وتحمل اللواء الذ3 رفعه المؤمنون في بدر في وجه الجاهل�ة 

  )4("العالم�ة �افة أ�ا �ان م�انها من هذا الكو�ب.
  َلقَۡد (ن قبله، فقد جاء في التنزMلنما هو استمرارMة لعمل االنب�اء والرسل مإما قام !ه الرسول ف

                                      
 .17، ص 1، ج إحاء علوم الدینالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد ، ) 1(

 .19، ص فقه الدولة في اإلسالممن ) القرضاو3، یوسف، 2(

 .251ص ، 5ج،مسند اإلمام أحمد ) 3(

 .62، ص دولة القرآن، عبدال!اقي سرور، طه) 4(
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َب َوٱۡلِميَزاَن ِليَقُوَم ٱلنَّاُس ِبٱۡلِقۡسِطۖ َوأَنَزلۡ  ِت َوأَنَزۡلنَا َمعَُهُم ٱۡلِكتَٰ َنا ٱۡلَحِديدَ ِفيِه َبۡأٞس أَۡرَسۡلَنا ُرُسَلَنا ِبٱۡلبَيَِّنٰ
ُ َمن َينُصُرهُۥ وَ  ِفُع ِللنَّاِس َوِليَۡعلََم ٱ�َّ َ َقِويٌّ َعِزيٞز َشِديٞد َوَمَنٰ ، فا" س!حانه أرسل  )1()ُرُسلَهُۥ ِبٱۡلَغۡيِبۚ إِنَّ ٱ�َّ

لى ما ف�ه فالحهم في الدارMن. فالكتاب والمیزان أ3 األوامر والنواهي والنظم إالرسل لهدا�ة الناس 
 طی!ة هانئةاإلنسان في ح�اته، وتطب�قها عمل�ا یجعل االنسان �ح�ا ح�اة  توالمعالجات لمش�ال

لى � غیره من الشرائع الوضع�ة یؤد3 إف�ش�ع األمن والعدل واإلطمئنان ، وتعطیل شرع هللا وتطبی
نِّي ُهدٗ (نسان وضالله في الدارMن إلشقاء ا ا َيۡأتَِينَُّكم ّمِ َوَمۡن  فََمِن ٱتَّبََع ُهدَاَي فََال َيِضلُّ َوَال يَۡشقَىٰ ى َفإِمَّ

َمِة ا َوَنۡحُشُرهُۥ َيۡوَم ٱَضنكٗ  ِعيَشةٗ أَۡعَرَض َعن ِذۡكِري فَإِنَّ لَهُۥ مَ    )2().أَۡعَمىٰ ۡلِقيَٰ
حي ال!احث في نشأة الدولة اإلسالم�ة یلمس لمس الید نقطة ابتدائها وانبثاقها من الو  نإواذن ف

رائهم آقوال الفالسفة و تعب نفسه في تقصي أن یُ أوال �حتاج الرHاني المنزل على عبدهللا ورسوله، 
ان بین من وشتّ رHة بل والمتناقضة �ما هو الحال في نشأة الدولة المعاصرة.المتعددة المتضا

�أت�ه ال!اطل  عمن أهتدO بنور الوحي الرHاني الذ3 اله ت!ع�ة العقول ال!شرMة القاصرة،ارتضى لنفس
  خلفه.من بین ید�ه أو من 

ونبذ  ،نونة له دون سواهالدیوالقاعدة األساس�ة التي تقوم علیها الدولة االسالم�ة هي توحید الخال� و 
 ،3 شرMك أو ند له، وMتجسد هذا !الخضوع واالنق�اد واالستسالم لما أمر !ه ونهى عنهورفض أ

مستوO الفرد والجماعة، على  ،وطلب مرضاته !ات!اع ما أنزل من تشرMع في جم�ع شؤون الح�اة
 إِنِ ( قول الح� س!حانهال قانونه، وفي ذلك �إال ح�مه، وال قانون هو، وال ح�م إال فال حاكم إ

ِكنَّ أَۡكثََر ٱلنَّاِس  يُن ٱۡلقَيُِّم َوَلٰ ِلَك ٱلدِّ ٓ إِيَّاهُۚ ذَٰ ِ أََمَر أَالَّ تَۡعبُدُٓواْ إِالَّ يَقُولُوَن  و�قول: )3() َال يَۡعلَُمونَ ٱۡلُحۡكُم إِالَّ ِ�َّ

ِۗ  َهل لََّنا ِمَن ٱۡألَۡمِر ِمن َشۡيءٖۗ    َوَال تَقُولُواْ ِلَما تَِصُف أَۡلِسَنتُُكُم ٱۡلَكِذَب ( ،)4()قُۡل إِنَّ ٱۡألَۡمَر ُكلَّهُۥ ِ�َّ

لٞ  ذَا َحَلٰ ذَا َحَراٞم لِّتَۡفتَُرواْ َعَلى ٱ َهٰ ِ ٱۡلَكِذَبۚ َوَهٰ ٓئَِك ُهُم َوَمن لَّۡم يَۡحُكم ( )5()�َّ ُ َفأُْوَلٰ بَِمآ أَنَزَل ٱ�َّ

ِفُرونَ  ِلُمونَ لَّۡم َيۡحُكم بَِمآ َوَمن  ()6()ٱۡلَكٰ ٓئَِك ُهُم ٱلظَّٰ ُ فَأُْوَلٰ ٓئَِك (،)7()َ أَنَزَل ٱ�َّ ُ َفأُْوَلٰ َوَمن لَّۡم َيۡحُكم بَِمآ أَنَزَل ٱ�َّ

ِسقُونَ    .)8()َ ُهُم ٱۡلَفٰ

                                      
 .25الحدید،  )1(

  .124- 123طه،  ) 2(
 .40) یوسف، 3(

  .154) آل عمران 4(
  .116) النحل 5(
  .44المائدة، ) 6(
  .45) المائدة، 7(
  .47) المائدة، 8(
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ن �ان نب�ا أن �أمر إ ول�س ألحد و  ،الح�م " وHیده سلطة التشرMع فهذه اآل�ات تصرح وتؤ�د أنّ 
ال ما یوحى إل�ه، وما وجبت على إمن هللا، والنبي ال یت!ع  وMنهى من غیر أن ��ون له سلطان

ُسوٍل  له�ة، �قول هللا س!حانهال �أتیهم إال !األح�ام اإل الناس طاعة النبي إال ألنه َوَمآ أَۡرَسۡلَنا ِمن رَّ

ِۚ إِالَّ  َب ( )1()ِليَُطاَع ِبإِۡذِن ٱ�َّ ُ ٱۡلِكتَٰ ةَ ثُمَّ يَقُوَل ِللنَّاِس ُكونُواْ ِعبَادٗ َما َكاَن ِلبََشٍر أَن يُۡؤتَِيهُ ٱ�َّ ا َوٱۡلُحۡكَم َوٱلنُّبُوَّ

نِيِّ ّلِي ِمن  ِكن ُكونُواْ َربَّٰ ِ وََلٰ َب َوبَِما ُكنتُۡم تَۡدُرُسونَ  ۧدُوِن ٱ�َّ   . )2()َن بَِما ُكنتُۡم تُعَلُِّموَن ٱۡلِكتَٰ
ٓأَۡهَل ٱلۡ  {في قوله تعالى: )3(الطبر3  جاء في تفسیر ِب تَعَاَلۡواْ إَِلٰى َكِلَمةٖ قُۡل يَٰ   بَۡيَننَا  َسَوآءِۢ  ِكتَٰ

َ َوَال نُۡشِرَك بِهِۦ َشيۡ  ن دُوبَۡعُضنَا بَۡعًضا أَۡربَابٗ ا َوَال َيتَِّخذَ  ٗٔ َوبَۡينَُكۡم أَالَّ نَۡعبُدَ إِالَّ ٱ�َّ ِۚ فَإِن تََولَّۡواْ فَقُولُواْ ا ّمِ ِن ٱ�َّ
َِّخذَ  و: {َقْوُلهُ  َوَأمَّا )4(}ٱۡشَهدُواْ ِبأَنَّا ُمۡسِلُمونَ   َ!ْعًضا، َ!ْعِضِهمْ  اتَِّخاذَ  َفِإنَّ  }ا بَۡعُضَنا بَۡعًضا أَۡربَابٗ َوَال يَت

َؤَساءَ  اْألَْتَ!اعِ  ِ!َطاَعةِ  َ�انَ  َما ُهوَ   ِمنْ  َعْنهُ  َنَهْوُهمْ  َما َوَتْرِ�ِهمْ  £َِّ  َمَعاِصي ِمنْ  ِ!هِ  َأَمُروُهمْ  ِف�َما الرُّ
ِ، َطاَعةِ  نَُهۡم أَۡربَابٗ  : {ثناُؤهُ  َجلَّ  َقالَ  َ�َما £َّ ن دُوِن ٱٱتََّخذُٓواْ أَۡحَباَرُهۡم َوُرۡهَبٰ ِ َوٱۡلَمِسيَح ٱۡبَن َمۡريََم ا ّمِ َّ�

هٗ  ِحدٗ َوَمآ أُِمُرٓواْ إِالَّ ِليَۡعبُدُٓواْ إَِلٰ  َوَسلَّمَ  َعَلْ�هِ  هللاُ  َصلَّى £َِّ  َرُسولَ  َأَتْیتُ : َقالَ  َحاِتٍم، ْبنِ  َعِد3ِّ عن  )5(.}اۖ ا َوٰ
 َواْنَتَهْیتُ  َفَطَرْحُتهُ : َقالَ  »ُعُنِقكَ  ِمنْ  اْلَوَثنَ  َهَذا اْطَرحْ  َعِد3َّ  َ�ا«:َفَقالَ  َذَهٍب، ِمنْ  َصِلیبٌ  ُعُنِقي َوِفي
: الَ ق}  eَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َأْرLَا6ًا َوُرْه6َاَنُهمْ  مْ َأْح6َاَرهُ  اتََّخُذوا: {اْآلَ�ةَ  َهِذهِ  َرأَ فق َة،براء ةِ سور  ِفي َ�ْقَرأُ  َوُهوَ  ِإَلْ�هِ 
 رَّمَ ح ام ونَ َوُ�حل وَنُه،َفتَحرم £َُّ  َأَحلَّ  َما ُ�َحرُِّمونَ  َأَلْ�َس : «َفَقالَ  نَعُبْدُهْم، َلْسَنا ِإنَّا £َِّ  َرُسولَ  َ�ا: تُ قل
�َرMْبٍ  َأِبي ِلَحِدیثِ  َواللَّْف�ُ  »ِعَ!اَدُتُهمْ  َفِتْلكَ : «َقالَ . َبَلى: تُ قل: َقال »َفُتِحلُّوَنُه؟ £َُّ ُ .)6(   
َثَنا َ�َما اكِ  َسَلَمَة،َعنِ  َعنْ  َأِبي، ثناحد: َقالَ  َوِ��ٍع، اْبنُ  َحدَّ حَّ : َقالَ } َوُرْه6َاَنُهمْ  َأْح6َاَرُهمْ  اتََّخُذوا:" {الضَّ

ِ، َمَعاِصي ِفي ُ�ِط�ُعوَنُهمْ  £َِّ  ُدونِ  ِمنْ  َلُهمْ  َساَدةً : َ�ْعِني} £َِّ  ُدونِ  ِمنْ  َأْرHَاً!ا{، "َوُعَلَماَءُهمْ  ُقرَّاَءُهمْ  َّ£ 
   .َلُهمْ  £َُّ  َأَحلَّهُ  َقدْ  ِممَّا َعَلْیِهمْ  ُ�َحرُِّموَنهُ  َما َوُ�َحرُِّمونَ  َعَلْیِهمْ  £َُّ  َحرََّمهُ  َقدْ  ِممَّا َلُهمْ  َأَحلُّوهُ  َما َفُ�ِحلُّونَ 
َثَنا  اْلَبْخَتِر3ِّ  َأِبي َعنْ  َحِبیٍب، َعنْ  َحْوَشٍب، ْبنِ  اْلَعوَّامِ  َعنِ  َهاُروَن، ْبنُ  َیِزMدُ  ثناحد: َقالَ  َوِ��ٍع، نُ ابْ  َحدَّ
 َوالَ  ْم،َلهُ  َ�ُصوُمونَ  َ�ُ�وُنوا َلمْ  ِإنَُّهمْ  َأَما: «َقالَ  ،}َأْحَ!اَرُهمْ  اتََّخُذوا: {£َِّ  َقْولَ  َأَرَأْیتَ : ِلُحَذْ�َفةَ  ِقیلَ : َقالَ 

 َحرَُّموُه، َلُهمْ  £َُّ  َأَحلَّهُ  َشْیًئا َعَلْیِهمْ  َحرَُّموا َوإَِذا اْسَتَحلُّوُه، َشْیًئا َلُهمْ  َأِحلُّوا ِإَذا َ�اُنوا َوَلِكنَُّهمْ  َلُهْم، ُ�َصلُّونَ 
   )7(».ُرHُوHِیََّتُهمْ  َ�اَنْت  َفِتْلكَ 

                                      
 .64) النساء، 1(

 .79آل عمران،  )2(

 .479ص 5تفسیر الطبر3، ج )3(

  .64آل عمران،  )4(
  .31التو!ة ، )5(
 .417 ص 11 الطبر3،ج تفسیر )6(

  .419 ، ص11الطبر3،ج  تفسیر) 7(
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 ووتحرMم هو " الخال� دون سواه، من تحلیلالتشرMع  فهذه اآل�ات صرMحة واضحة قطع�ة في أنّ 
هذا !اإلضافة إلى اآل�ات التي تحدد القواعد والروا!y التي تقوم علیها "الشرك !عینه. إال فهذا هو

، واآل�ات التي توجب یتحاكم إلى الطاغوت وتصفه !الكفراألمة والدولة واآل�ات التي تتوعد من 
طر�M الجهاد وما یترتب عل�ه من معاهدات ، وآ�ات  حمل الدعوة إلى اإلسالم للناس �افة عن

غنم من األعداء وتقس�مها وأموال الز�اة وتقس�مها، واآل�ات التي تعالج موضوع األموال التي تُ 
عالقة المسلمین مع غیرهم من الك�انات والدول. فهذه اآل�ات ال �م�ن أن تتحق� إال بدولة 

هللا تعالى على العصاة والمخالفین، وٕاال تعطلت وسلطان یرعى بها شؤون الناس وMنفذ حدود 
   )1(مصالح الناس وفسدت أحوالهم."

�ما رأO الد�تور ظوفي الخالصة فإ ، Oى للة ال تحتاج إ"المسأ افر القاسمي رحمه هللا، أنّ ننا نر
 نّ م !أاإلسالم عقیدة وع!ادة ونظام فعندئذ ال مح�ص من أن نسلّ  منا !أنّ النقاش. فإذا سلّ �ثیر من 

هذا النظام الوارد في الكتاب والسنة قد وضعت الوسائل الالزمة لتطب�قه، وٕاال �ان نظامًا نظرMًا، ال 
هذا النظام لم ��ن  اإلسالم نظام وأن نذهب إلى أنّ  م !أنّ ا أن نسلّ ق�مة له في الواقع العملي. أمّ 

الرسول  و�ة واضح في أنّ واقع السیرة النب موضع تطبی� فذلك مما �أ!اه المنط� العاد3. على أنّ 
  .)2(التنظ�م..." �أحسن ما ��ون  أرسى قواعد الدولة المنظمة صلى هللا عل�ه وسلم قد

                                      
 .29، ص النظام الساسي في االسالمسمارة، إحسان،  )1(

 .47- 46، ص ل الحاة الدستورMةالكتاب األو نظام الح�م في الشرMعة والتارMخ اإلسالمي،) القاسمي،ظافر، 2(
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  وفي الدولة االسالمة  المعاصرة العلمانة مقاصد الح�م في الدولة :را6عالم6حث ال

  المعاصرة العلمانة مقاصد الح�م في الدولة - أ

ي الدفاع الخارجي واالمن الداخلي والفصل ف�ما �شجر بین الدولة !مهام وأعمال رئ�س�ة هتقوم 
وتوق�ع العقاب على مرتكبي الجرائم ومثیر3 الشغب ،قامة العدل بینهم إ و،األفراد من منازعات
الدولة ما وجدت في الواقع إال لحما�ة حقوق . ففي الف�ر  الوضعي الغرHي فإن والفتن في الجماعة

ة بینهم !حیث ال �طغى قو3 على ضعیف، وال ��ون لفرد امت�از ا او األفراد المختلفة وتحقی� المس
على اآلخرMن من الناح�ة القانون�ة أو القضائ�ة أو المال�ة، فاألفراد یجب أن ��ونوا متساوMن أمام 

ع!اء والتكالیف العامة، فال القانون والقضاء وح�ال تقلد الوظائف في الدولة وأال �فرق بینهم في األ
، ة فیها تحقی� العدالة في المجتمع.وهذه المساوا ینهم مساواة في الحقوق والواج!اتب ن توجدبد أ

وتكون عامال الشاعة األمن واالستقرار ف�ه، وتمنع الفوضى التي قد ��ون ال!اعث علیها الظلم 
وتضع الدولة القوانین الالزمة الداء جم�ع هذه الوظائف  الذ3 �حی� ب!عض طوائف المجتمع.

ة وظ�فة تشرMع�ة وأخرO تنفیذ�ة حتى �م�ن الق�ام بها على خیر وجه وأكمله. فللدولهرMة و الج
   دارMة، وثالثة قضائ�ة.وإ 

واذا �انت هذه الوظائف الرئ�س�ة للدولة والتي تعد من صم�م أعمالها وأمهات واج!اتها بل تعتبر 
عمال دولة(یراد بها األنو�ة تقوم بها ال، فانه توجد أعمال أخرO ثاجودهافي الواقع الغرض من و 

وتقوم الدولة بوضع  .سعادها ورفع مستواهاإ لى خیر الجماعة و إ) تهدف جتماع�ةواإل قتصاد�ةإلا
التنظ�م القانوني الذ3 �م�نها من تحقی� المصلحة العامة وحما�ة حقوق األفراد وتم�ینهم من 

لسلطتها واستجابتهم  لى خضوع األفرادى أن تستند الدولة في مشروعیتها إالع�ش الكرMم، عل
ذا فرضت الدولة سلطتها على أساس إ و  االخت�ارMة لتنفیذ أوامرها واالمتناع عن فعل ما تنهى عنه.

ولكن ال تكون سلطة طب�ع�ة شرع�ة بل تكون قوة قاهرة غازMة  ،القوة فقد تنجح حینا في ذلك
عن فشلها في تأمین و آجال، فضال ألى سقوطها وزوالها عاجال إمفروضة !الكره، وهذا یؤد3 

وقد مّیز ابن خلدون طب�عة النظام الس�اسي !حسب المرجع�ة  الف�رMة التي الع�ش الكرMم لرعا�اها.
و(الملك) الس�اسي هو الكافة على مقتضى الغرض والشهوة،مل حتؤسس له:ف"الملك الطب�عي هو 

ضار، و الخالفة هي حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنیو�ة ودفع الم
  )1(..."ة على النظر الشرعي في مصالحهم الدنیو�ة واألخرو�ةفحمل الكا

                                      
 .211، ص 1،ج المقدمة ابن خلدون، ) 1(
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تقوم فلسفة التشرMع على عدة قواعد أهمها "حف� ، القائم على النظر العقلي، وفي الف�ر الغرHي
صل ق�ام . وتعد الحرMة أ)1(و "فصل الدین عن الح�اة" و"نسب�ة القوانین والتشرMعات" الحرMة الفرد�ة"

المجتمع وقاعدة لبناء الوجود الس�اسي الذ3 ینحصر هدفه في المحافظة علیها...ومن هنا �ان 
هاجس المف�رMن دوما ایجاد الوسائل الضرورMة لتنظ�م العالقة  المتناقضة بین السلطة والحرMة، 

ظر الى السلطة والتوفی� الدائم بین ضرورة السلطة وحتم�ة الحرMة الفرد�ة... وقد نتج عن هذا الن
الس�اس�ة �أداة للقهر االجتماعي، ومن ثم مقاومة تر�زها درءًا للمفسدة المترت!ة على انفراد الحاكم 
!الس�طرة على السلطات.ونادO المف�رون، نتیجة لذلك، !ارساء قاعدة "فصل السلطات" لتجذیر 

، نظرًا لقاعدة "فصل ةثم إن المجتمعات الغر�HالحرMة والحیلولة دون حصول االستبداد الفرد3.
Mع�ة دائمة ثابتة، وHذلك خضع التشرMع الغرHي للظروف ر الدین عن الدولة" لم تعد لدیها قواعد تش

اع الس�اسي على السلطة ورو!ا. وقد أدO الصر أالس�اس�ة واالجتماع�ة واالقتصاد�ة التي عاشتها 
لذلك  ور س�ادة األمة وحقها؛قراواجهة االستبداد الفرد3 عن طر�M إلى المناداة !مفي الغرب إ

جاتها. وأص!ح القانون خاضع لرغ!ات األمة وحا ص!حت التشرMعات تعبر عن "اإلرادة العامة"،وأ
، من الناح�ة الش�ل�ة، مصدرا للقوانین وارتكز النظام الد�مقؤاطي الغرHي على ح� الشعب الشعب

  ) 2(في سن قوانینه.

. فاألمة ل�ست هي التي تقوم !سن القوانین، فالتشرMع والواقع یثبت �ذب مقولة "الس�ادة للشعب"
الذ3 یرأسه فرد �ستط�ع التأثیر عل�ه أو على اللجان في هیئة محدودة العدد �البرلمان،ینحصر 

المنبثقة عنه التي یتح�م فیها أصحاب الثروة والنفوذ في المجتمع. فواضع القانون في الحق�قة فرد 
ولذلك فسلطة سن  ؛عة صغیرة والخاضع له أفراد الشعبماأو !ضعة أفراد والمصادق عل�ه ج

ولذلك  ؛ال �متلك سوO سلطة اخت�ار الحاكمالقانون واقع�ا بید فرد أو أفراد ول�ست بید الشعب الذ3 
  ال تصح نس!ة القوانین إلى األمة لمخالفة ذلك للواقع.

عا�ة شؤون ر ل�ات له من آه من حقوق قانون�ة وما تحددالسلطة الس�اس�ة وما تقرر  وتختلف طب�عة
وهذه األعمال موضع خالف  الفرد والجماعة !حسب النظرة الف�رMة الس�اس�ة التي تنطل� منها.

3 أوقد انقسم الر  .ولة بهابین الفقهاء الدستورMین والكتاب من حیث ضرورة أو عدم ضرورة ق�ام الد
  :لى ثالثة مذاهبإ!شأنها 

 عمال ألرالي) وMرO عدم  ضرورة ق�ام الدولة بهذه االمذهب الفرد3 (أو المذهب الحر اللیب - 1

                                      
  .2، ص التشرMع في الدولة االسالمةمفتي،محمد أحمد وسامي الو�یل، ) 1(
  .3المرجع نفسه، ص ) 2(
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وتر�ها لنشاb األفراد الحر مع مراق!ة هذا النشاb حتى ال یخرج عن الحدود المرسومة له 
  ، ضرار !الجماعةإللى تهدید ��ان الدولة واإو�صل 

الشتراكي وMدعو لتدخل الدولة وق�امها بهذه االعمال النها هي التي تستط�ع المذهب ا - 2
  عمل على تحقی� المصالح المختلفة لألفراد، ومنع استغالل !عضهم لل!عض اآلخر، ال

یذهب مذه!ا وسطا مؤداه ترك !عض هذه األعمال للنشاb الفرد3 المذهب االجتماعي  - 3
الخاص وق�ام الدولة !ال!عض اآلخر الذ3 یهم مجموع األفراد و��ون من الخیر لهم ق�ام الدولة 

ال یترك للنزعات الفرد�ة التي �ثیرا ما تنحرف عن المصلحة العامة !ه وه�منتها عل�ه حتى 
  ...)1(لتحقی� مآرب شخص�ة ومنافع ذات�ة.

1 -  Eالمذهب الفرد  

نات حقوق االنسان، فقد ورد في هذا المذهب وسجلته في اعال قامت الثورة الفرنس�ة على أساس
جماعة س�اس�ة هو م " أن الغرض من �ل 1789عالن الصادر في تشرMن األول سنة اإل

م 1793عالن الصادر في سنة إلا المحافظة على حقوق اإلنسان الطب�ع�ة الدائمة" �ما جاء في
الغرض من الجماعة هو تحقی� السعادة المشتر�ة لألفراد، وأن وظ�فة الح�ومة هي العمل  "أن

الفرنس�ة نظرMة العقد و قد حولت الثورة  على تم�ین األفراد من االنتفاع !حقوقهم الطب�ع�ة الدائمة".
  . )2(من أف�ار فلسف�ة إلى قواعد قانون�ة وضع�ة ،االجتماعي

اتساع دائرة نشاb الدولة وخروجها عن حدود وظ�فتها األصل�ة  وMرO أنصار المذهب الفرد3 أنّ 
یؤد3 إلى الحد من حرMات األفراد الطب�ع�ة  )وظائف األمن والدفاع والقضاءأ3 الق�ام ب(األساس�ة 

ومن أبرز  بر اعتداء علیها، وMنطو3 على مقاومة القانون الطب�عي أ3 قانون تنازع ال!قاء.و�عت
لى عدم تدخل الدولة في الذ3 دعا إ )3()آدم سمیث(دعاة هذا المذهب االقتصاد3 االنجلیز3 

 laissezالنشاb االقتصاد3 لألفراد وتر�هم یتحر�ون تحت قاعدة "دعه �مر، دعه �عمل"

                                      
  .287-286، ص النظم الساسةلیلة، محمد �امل،  1)(
نما تنازل عن جزء من حرMته لقاء حما�ة الجزء إه وأن،)التي قررت حرMة الفرد المطلقة قبل دخوله المجتمع 2(

ال!اقي الذ3 احتف� !ه، ومن ثم فالح�ومة لم توجد إال لحما�ة حرMات األفراد فال �صح أن تعتد3 علیها وتعرقل 
 .290، ص  النظم الساسةلیلة، محمد �امل، نشاطهم.  

أهم 3 ومن رواد االقتصاد الس�اسي. ): فیلسوف أخالقي أس�تالند1723-1790( Adam Smithآدم سمیث ) 3(
أول عد �ُ  ، وبثروة األمم)، والذ3 عرف ف�ما !عد 1776( التحقیb في طبعة وأس6اب ثروة األمم أعماله �تا!ه:

ن Mسمیث هو أب االقتصاد الحدیث، �ما الیزال من أكثر المف�ر  دالحدیث.�ع الرأسمالي عمل یتناول االقتصاد
             Arthur Haberman, The Making Of The Modern Age,P 92 اد�ات الیوماالقتصادین تأثیرًا في اقتص
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passer laissez fair مي بنث()،وتا!عه في ذلكMأنّ الف )1()امجیر Oطاني الذ3 رأMیلسوف البر 
اسة الصح�حة لنمو االقتصاد وزMادة الثروة تقوم على مبدأ امتناع الدولة عن التدخل في نشاb الس�

األفراد !سعیهم وراء مصالحهم الشخص�ة قادرون، برعا�ة "الید  منهما أنّ  األفراد. وقد زعم �لّ 
  )3(على تحقی� هذه المنافع الشخص�ة وفي الوقت نفسه خدمة الصالح العام للجماعة. )2(الخف�ة"

والح� أن سمیث، وأضرا!ه من المنظرMن الرأسمالیین، انما برروا ألصحاب الرسامیل تسلطهم على 
!ق�ة فئات المجتمع، وشرعنة استع!ادهم لالخرMن تحت ذرMعة االقتصاد الس�اسي الذ3 یزعم أن 

المجتمع رهن بتح�م األغن�اء !الفقراء، وفي هذا �قول سمیث:" تظهر حاجة المجتمع إلى ازدهار 
ووظ�فة الدولة تكمن في حما�ة الثروة، وفي حما�ة األغن�اء  حین وجود الملك�ة الخاصة...الدولة 

تح�م وه�ذا فالدولة في الرأسمال�ة المعاصرة هي أداة س�طرة تمّ�ن األغن�اء من ال )4(ضد  الفقراء".
  !الفقراء.

  المذهب االشتراكي - 2

  لى إو مع تزاید وتیرة الثورة الصناع�ة في القرن التاسع عشر انطالقا من برMطان�ا والتي انتشرت 

                                      

) هو عالم قانون وفیلسوف إن�لیز3، ومصلح 1748- 1832  (Jeremy BenthamجیرMمي بنثام) 1(
�ي.- فلسفة القانون األنجلو قانوني واجتماعي،و�ان المنظر الرائد فيMحقوق  و النفع�ة شتهر بدعوته إلىأُ أمر

، الفصل بین الكن�سة والدولة ، والفائدة ،الحرMة االقتصاد�ة Mدة للفرد، و�ما شملت مواقفه الحجج المؤ . الحیوان
�ما طالب بإلغاء .حرMة التعبیر، والمساواة في الحقوق للمرأة، الح� في الطالق، وعدم تجرMم أفعال المثل�ة الجنس�ة

 Arthur Haberman, The Making Of .ك لألطفالالرق وعقو!ة اإلعدام وٕالغاء العقو!ات البدن�ة، !ما في ذل

The Modern Age, p91 .  

انه لو ُسمح لكل مستهلك !حرMة اخت�ار السلعة التي یرغب  "الید الخف�ة"تقول نظرMة  .34المرجع نفسه، ص )2(
فسینتهي المطاف  !شرائها، وٌسمح لكل ُمنِتج أن یب�ع ما �شاء وأن ُ�ّصِنع السلعة التي �شاء و!الطرMقة التي یرغب،

�ل. والسبب �عود إلى أن الجشع �!سلع ذات نوع�ة وسعر مناس!ة ومفیدة لكل أفراد المجتمع و!التالي للمجتمع 
س��ون عامل دفع لتصرف نافع. و!التالي، فعمل�ات تحسین فعال�ة و�فاءة اإلنتاج ستكون هدف اُلمصنعیین لزMادة 

سعار ستكون دافع للقضاء على المنافسة. وس�ستثمر المستثمرون الرHح�ة عن طر�M تقل�ص التكالیف. وخفض األ
في الصناعات المطلو!ة من أجل الرHح، �ما س�سحبون استثماراتهم من الصناعات األقل فعال�ة في إنتاج أ3 

 .رHح�ة. و�ل هذه التفاعالت تحصل !ش�ل عفو3 وطب�عي

في النشاb االقتصاد3، فتمنحه الح� في التغول في  والنظرة اللیبرال�ة تعّظم ح� الفرد. 90المرجع نفسه، ص )3(
ابتالع الثروة، �ما تمنح الضعفاء الح� في أن �عانوا شظف الع�ش. وما هذه النظرة إال انع�اس للنظرMة الداروMن�ة 

 القائمة على منط� الغل!ة ألصحاب القوة أو الثروة. 

)4 ( Smith, Adam, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations, P 309. 
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ورو!ا، فقد واكبتها ظروف للعمل !ائسة، في مسعى من أصحاب المصانع لتحقی� أكبر مستوO أ
و�انوا �شتغلون لمدة تصل  ،ساء واألطفالمن الرHح، على حساب العمال الذین شملوا الرجال والن

جور زهیدة !الكاد تق�م ، مقابل أساعة في الیوم مع عدم توفر ظروف السالمة المهن�ة 16لى إ
  )1(صلبهم.

ضمور دور الدولة  أهمها أنّ  من ضد المذهب الفرد3 ، نتقادات لى تعاظم االأدت هذه الظاهرة إ
ن تتح�م مصالحهم الشخص�ة في نشاطهم، وهذه لى حدوث منازعات بین األفراد الذییؤد3 إ

المصالح متضارHة، مما یؤد3 إلى استبداد !عض الطوائف على اآلخرMن. �ما أن المنافع 
ق�ام بها أو �عجزون لفراد الذین قد یهملون االعموم�ة �الصحة والتعل�م ال �صح تر�ها في ید األ

الدولة للعمل على رفع مستوO الجماعة عن الق�ام بها على أكمل وجه، فهذا �له �ستدعي تدخل 
في مختلف نواحي الح�اة وتم�ین األفراد من الح�اة الحرة الكرMمة ومنع استغالل طائفة 

.Oاألفراد یهدف إلى حمایفتدخّ ألخر bطالق تهم ول�س االعتداء على حقوقهم، فإل الدولة في نشا
  ا !عض الشيء الى حمایتها واالستفادة الحرMات والحقوق قد یؤد3 إلى اهدارها ، بینما یؤد3 تقییده

  منها على الوجه السل�م المشروع.

أحد أقطاب الف�ر اإلقتصادKeynes()2(، 3مینارد �ینز جون نجلیز3 (وMرد االقتصاد3 اإل
الحدیث،على زعم أنصار المذهب الفرد3 !أن االقتصاد الحر �فیل بتقو�م نفسه بنفسه في األجل 

م !اطل ألننا أموات في األجل الطوMل، والمش�لة التي تواجهنا هي إن هذا الزع"الطوMل ف�قول 
الزمن ینظمها  رك األمور تجر3 في أعنتها !حجة أنّ خلص من الكوارث الواقعة وال �صح تالت ة��ف�

  )3(."!طرMقة آل�ة

وقد ذهب أنصار المذهب االشتراكي مذه!ا نق�ضا من المذهب الفرد3 اللیبرالي الذ3 �قدس الحرMة 
فراد صاد3 ومنع تدخل الدولة في نشاb األوأولها حرMة الملك�ة وحرMة النشاb االقت ،رد�ةالف

                                      
  .95-94المرجع نفسه، ص ) 1(

مؤسس النظرMة  ،،اقتصاد3 إنجلیزJohn Maynard Keynes1883-1946( 3( رد �ینزجون مينا )2(
ن الدولة أمن أهم ما تقوم عل�ه نظرMته . النظرMة العامة في التشغیل والفائدة والنقود الكینزMة من خالل �تا!ه
�انت لكینز ما �سمى الدورات االقتصاد�ة. تتح�م ! نأوالس�اسة المال�ة والنقد�ة  الضرائب تستط�ع من خالل س�اسة

،حیث دعا إلى تدخل الدولة في حر�ة االقتصاد الخاص لمنع  1929سنة  زمة الكساد العالم�ةفي أمساهمة �بیرة 
 انه�ار النظام الرأسمالي !الكل�ة، مع �ون هذا التدخل یتعارض مع النظرMة الكالس���ة القائمة على حرMة السوق. 

http://ar.wikipedia.org/ 

  .293، ص  النظم الساسةلیلة، محمد �امل، )3(
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السبیل لحما�ة الحرMات الفرد�ة یتحق� بتدخل  نّ أواالعتداء على حرMاتهم. بینما رأO االشتراكیون 
ال أنها خرO. ومع تنوع صور االشتراك�ة إألو ط!قة من المجتمع للفئات اأالدولة لمنع استغالل فئة 

 واة الفعل�ة بین األفراد.اتتمیز �لها بخاصیتین أساسیتین هما إلغاء الملك�ة الخاصة، وتحقی� المس
فالمذهب االشتراكي �عمل لمصلحة المجتمع �وحدة، و�ضحي !المصلحة الخاصة في سبیل 
 تحقی� المصلحة العامة.فعندما تتعارض مصلحة المجتمع (المصلحة العامة) مع مصلحة أحد أو
!عض أفراده (المصلحة الخاصة) ال بد أن تكون الغل!ة لمصلحة المجتمع، وMجب التضح�ة 

  !المصلحة الخاصة في سبیل مصلحة الجماعة.

سمالي الصناعي الذ3 تبلور أو مع �ون هذه المذاهب االشتراك�ة ردات فعل لتجاوزات النظام الر  
اهب من متطرفة �الشیوع�ة التي دعت القرن التاسع عشر، فقد ت!اینت اجتهادات هذه المذ خالل

لغاء األسرة والملك�ة الخاصة !حیث تص!ح الدولة هي المالكة لمختلف رؤوس األموال إلى إ
من ب المبدأ القائل" !حس وته�من على االنتاج ثم تقوم بتوزMع ثمرات االنتاج على أفراد الجماعة،

تتح�م الدولة بجم�ع األعمال  في هذا النظام و لكل !حسب حاجته". و �ل شخص !حسب قوته،
  سب قدراتهم أعمالهم التي تحددها الدولة لهم حجتماع�ة وثقاف�ة و�مارس األفراد إ قتصاد�ة و من إ

  و�فاءاتهم.

لى التمییز بین الملك�ة O !ه �ارل مار�س، والذ3 دعا إومنها مذهب االشتراك�ة الجماع�ة الذ3 ناد
وجعل وسائل االنتاج من ك حاجات األفراد م!اشرة،الستهال الخاصة ألموال االستهالك المعدة

وMتم توزMع ثمار  )1(األرض والمصانع والمناجم ملكا للدولة !صفتها ممثلة للهیئة االجتماع�ة.
االنتاج على أساس أن �ل فرد ال �أخذ من الناتج إال !مقدار ما أداه من عمل. وقد طب� هذا 

م حین انهار النظام 1990لى إ 1917ستمرت من �اتي في "تجرHة" االمذهب في االتحاد السوف
  االشتراكي السوف�اتي، ودفنت هذه "التجرHة".

 المذهب االجتماعي - 3

 Oما یر��ان من جراء تطرف المذهبین السا!قین أن ظهرت مذاهب جدید ال تمنع تدخل الدولة ( 
�افة، وانما ات bم وته�من على اوجه النشا�خذت موقفا وسطا بین المذهب الفرد3) وال تجعلها تتح

التحرMم والتحت�م. والف�رة األساس�ة هي أن النظام الراسمالي یتضمن �ثیرا من العیوب �م�ن 
عالجها بتدخل الدولة !ش�ل محدود. ومع ذلك فل�س هناك قاعدة عامة واضحة تبین مدO تدخل 

                                      
  .295-294، ص النظم الساسة الدولة والح�ومةلیلة، محمد �امل ،  ) 1(
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الناس فرضا الدولة في الشئون االقتصاد�ة، ثم إن تدخل الدولة عن طر�M قوانین تفرض على 
  �عني التعد3 على حرMات األفراد، مما یناقض قدس�ة الحرMات ولزوم حمایتها.

وقد حاول هذا المذهب التوفی� بین المذهبین الفرد3 واالشتراكي ل�ش�ل مذه!ا وسط�ا معتدال. وقد 
تفاوتت الدعوات لتدخل الدولة قوة وضعفا !حسب المقتض�ات االقتصاد�ة والس�اس�ة، ومن ذلك 

م والتي منحت الرئ�س  1933 التشرMعات التي صدرت في الوال�ات المتحدة سنة مثال
�يMافحة األزمة التي أصاسلطات تكاد تكون مطلقة ل )روزفلت(األمر�بت االقتصاد یتم�ن من م

�ي ف�ما عرف !الكساد العظ�م (سنة Mثر التدخل في المان�ام)1929االمر�وفرنسا وانجلترا  . وقد 
لى حد تأم�م �ثیر من إسمال�ة ووصل التدخل أورو!ا و�لها دول عرMقة في الرأوغیرها من دول 

مناجم، وانشاء لدارة الس�ك الحدید�ة ، واستغالل االفرد�ة. ومن ذلك تدخل الدول في إالمشروعات 
المصانع، واحتكار مواد الثروة، وتنظ�م عالقات العمال !أرHاب العمل وطرق فض المنازعات 

وم الدول !م!اشرة شؤون التعل�م ونشر الثقافة ومختلف العلوم والفنون وتنشيء بینهم. و�ذلك تق
و �ان من الطب�عي أن )1(شف�ات للعالج والمحافظة على الصحة والمالجيء الیواء العجزة.تالمس

لى ترق�ع س�اساتها في وقت األزمات في محاوالت إ سماليأتلجأ الح�ومات في الغرب الر 
الحیلولة دون انفجار الغضب الشعبي !ش�ل ثور3 �ط�ح بها. فخالل المتصاص غض!ة الشارع و 

في النشاb لى وجوب تدخل الدولة ظهرت الدعوات إ 1929الذ3 حصل في  أزمة الكساد الكبیر
مینها الحد األدنى من مقومات الع�ش لدO أفراد الط!قة المسحوقة من أصحاب االقتصاد3 لتأ

"، على welfare stateلى ظهور مفهوم "دولة الرعا�ة دO إلمحدود والط!قة الفقیرة، ما أالدخل ا
�ا في ذلك.أورو!ا و أتفاوت بین الدول في Mومات وقت األزمات ،و عادة  مر�تحت ستار تقوم الح

لى الحد من تدخل إ، !مخالفة المبدأ الراسمالي اللیبرالي الذ3 یدعو من آل�ة الح�م الد�مقراط�ة رقی�
شرع تعد�الت المتصاص فت3 وعدم تقیید الحرMة االقتصاد�ة لألفراد، الدولة في النشاb االقتصاد

" New Dealرف !س�اسات "الصفقة الجدیدة ومن أشهر ذلك ما عُ  ؛نقمة الط!قات المسحوقة
�ي فران�لین روزفالتي فرضها الرئ�س األMكساد الكبیر وانقاذ زمة الالیجاد حل أللت في محاولة مر

تحها تحت إدارة الدولة م!اشرة، غالق المصارف وأعاد فها. فقد قام بإمصالح الرأسمالیین من و�الت
لدعم قطاع الزراعة والعاملین  اً ا سخ�ّ طل� برنامجً �ما أطل� جملة من مشارMع األشغال العامة، وأ

أوقات  جور العمال وأتدخل في فرض س�اسة الحد من  دعم الصناعة، وآخر لبرنامجا  ف�ه، و
  . صرMحة لمبدأ االقتصاد اللیبراليذا �له مخالفة ه ودوامهم في المصانع،

  

                                      
 .310-309ص  ، النظم الساسة الدولة والح�ومةلیلة، محمد �امل ، )1(
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ورو!ا أوقد تكررت هذه الس�اسات في أوقات األزمات المال�ة واالقتصاد�ة المتكررة التي وقعت في 
�ا. و�ان �صاحب هذه الس�اسات جداالتأو Mسمال�ة الذین صاخ!ة بین أنصار اللیبرال�ة الرأ مر

دأ ال!قاء لألصلح، �فیلة !معالجة ما قد �حدث من هزات ن آل�ة السوق، والقائمة على مبأیرون 
ن تدخل الدولة غال!ا ما أومط!ات اقتصاد�ة،دونما حاجة لتدخل الدولة، ولكن ی!قى الواقع المثبت 

دولة !ضخ المال الالزم العادتها ، فعندما تفلس شر�ة ما تقوم ال��ون لخدمة أصحاب الرسامیل
ین عاّمة ومن لدO الكثیر من الغرHیّ وصلت  وقد )1(ال العام...لى عافیتها، مستخدمة في ذلك المإ

المف�رMن منهم خاصة, قناعة !أخطاء النظام العدیدة, و�ثرة الفجوات ف�ه التي �صعب سّدها, لكن 
 إلى هدم األصل أ3 العقیدة االقتصاد3 من الواضح أّن الخوف من أن یجّر تغییر النظام

, هو الذ3 �منع الغرب من التغییر وMجبره حفنة من الناس لآلخرMنالعلمان�ة، القائمة على استع!اد 
  على الترق�ع.

 : ECONOMIC INSANITYجنون االقتصاد في �تا!ه ROGER TERRy ریروجر ت �قول 
�ا, ولكنهم ال �عرفون ما هو,و"Mیون أن هناك خطأ ما في أمر�Mال �عرفون لماذا ذاك  �عرف األمر

هم ال �عرفون �یف �صلحون ذلك الخطأ..و�ل ما بإم�انهم هو الخطأ, واألهّم من �ل ذلك ف
اإلشارة إلى أعراض المرض فقy...وفي الحق�قة فإّن !عض ما �سّمى حلوال یزMد الطین بّلة, ذلك 

دعا  و)2(".إن تلك الحلول تحاول أن تغیر نتائج النظام دون تغییر النظام الذ3 أفرز تلك النتائج
  له على جرMدة الغارد�ان البرMطان�ة !عنوان : الذعةٍ  لبرMطاني في مقالةٍ المف�ر ا )رMك هوHزHاومیإ(

استخالص العبر من  قادة الغرب إلى )3("لقد فشلت االشتراك�ة، وأفلست الرأسمال�ة، فما البدیل؟"
bیر بنظام بدیل لعله �صلح لبالنظامین االشتراكي والرأسمالي  سقو�ا عن ناء المجتمع !عیدً والتف

                                      
متعددة ولكن نلفت النظر إلى أن سلسلة األزمات االقتصاد�ة والمال�ة متكررة دخول في تفاصیل ال �سعنا هنا ال) 1(

في طب�عة النظام الرأسمالي، وال زال االقتصاد العالم�ة الیوم �ضج من و�الت األزمة المال�ة األخیرة التي هبت في 
�ا وأورو!ا، ولما تنته آثارها !عد. وقد عمدت الح�ومات 2008Mلیونات من الدوالرات  في أمرMة إلى ضخ تر�Hالغر

في محاوالت محمومة للحیلولة دون االنه�ار االقتصاد3 واالنفجار االجتماعي؛ ولكن س�اسة الهروب إلى األمام 
هي فشل في الحل الصح�ح لألسس الفاسدة التي �قوم علیها النظام الرأسمالي. وس�اسة ط!اعة النقد الورقي واعادة 

ا!ات هي تأجیل النفجار األزمة الكبرO. ولكن طالما أنه ال منافس وال بدیل للنظام الرأسمالي طبخ سجالت الحس
المتغول عالم�ا، فل�س أمام ضحا�اه إال العوMل والصراخ وتنف�س غضبهم في مظاهرات ومسیرات ال تؤخر وال تقدم 

  وال تؤثر في ص�اغة القرارات التي یرسمها أصحاب الرسامیل لخدمة مصالحهم.
  .393- 392, ص نذر العولمةوم ،عبد الحي زلّ )  نقال عن 2(
 Eric Hobsbowm ،  Socialism has failed.Now capitalism is رMكیوHزHاوم، إه)3(

bankrupt So what comes next? The guardian, .ع عندما انطلقت شرارة ما سمي ب"ال�Hر
= الغرHي أن یتمخض هذا الر�Hع عن نظام بدیل �عطي أمل �ثیرون في العالم  م،2010العرHي"، في آخر سنة 
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األزمات المتتال�ة التي  ي. ومع أنّ الخاطئة التي ثبت فشلها !شقیها االشتراكي والرأسمالالس�اسات 
م، فرضت على الح�ومات الغر�Hة س�اسات 2008عصفت !النظام االقتصاد3 العالمي في سنة 

Hوا الغرب الرأسمالي أصرّ  قادة إال أنّ هت !أعمال احتجاج�ة شعب�ة واسعة،تقشف !اهظة الثمن جو
النظام األمثل  الفاسد، ، الذ3 ی!قى، بزعمهم)1("ل�س هناك من بدیل للنظام الرأسمالي" ةعلى مقول

  برغم ما �شو!ه من عیوب ومشاكل.

                                                                                                           
 أمال لل!شرMة التي ضجت من و�الت العولمة والرأسمال�ة المتغولة، ولكن هذا یتطلب تفص�ال في موضع آخر.=

م قبل االجتماع السنو3 2013الصادر في أول  الخیرMة البرMطان�ة )أو�سفام(منظمة ون�تفي !التقرMر الصادر عن 
أموال " نّ والذ3 یذ�ر أ، ”�لفة غاب العدل، !عنوان"  االقتصاد3 العالمي الم، ف�ما �عرف !مؤتمر دافوسألثرMاء الع

مداخیل  أكثر الناس ثراء �فیلة !القضاء على الفقر في العالم !ما �عادل أرHعة أضعاف .وأضافت المؤسسة أنّ 
المقابل، تع�ش شرMحة �بیرة من الناس حول  مل�ار دوالر أمیر��ًا في السنة الماض�ة. في 240هؤالء المئة بلغ 

ن الغنى المفرb إ“ و�ضیف التقرMر .العالم في فقر مدقع، حیث یبلغ معدل مداخیل الفرد دوالرًا ورHعًا في الیوم
یجاد حل لمش�لة الفقر في أكثر الناس ثراء في العالم مسؤول�ة إعاقة الجهد إل التقرMر حملو �ضرنا جم�عًا، 

أن یلتزموا بتخف�ض معدالت الفقر مناس!ة اجتماعهم في منتدO دافوس "المؤسسة زعماء العالم، ل.وناشدت العالم
إن ) ،المدیر التنفیذ3 لمؤسسة أو�سفام"!ارHرا ستو�نغ(قالت و"؛م1990الى المعدالت التي �انت سائدة في العام 

یجب أال ن!قى متظاهرMن ت "العدل أص!ح ضرورة ملحة".وأضافالوصول إلى اتفاق عالمي لتعدیل مسار غ�اب 
.إذ أن في أغلب الحاالت الع�س هو الحاصل"فبد أن �عم نفعه اآلخرMن.  !أن جمع الثروات من قبل ال!عض ال

وMجعل الح�اة أكثر صعو!ة شأنه أن �عی� النشاb االقتصاد3، % من س�ان العالم من1تر�یز المصادر !أید3 “
في عالم “إلى القول، )ستو�نغین �عانون في مؤخرة الطابور.ومضت(ذلل!اقین من س�ان العالم، خصوصًا أولئك ال

تقل ف�ه المصادر األساس�ة، ال�سعنا أن نترك المصادر في أید3 القلة من الناس �األرض والم�اه ونترك ال!اقین 
وا % من س�ان العالم من ذو3 الغنى الفاحش استطاع1أن الـ“وترO أو�سفام  ”!یتصارعون لكسب شيء من الفتات

سنة الماض�ة، وأن األزمة المال�ة العالم�ة �انت سب!ًا في زMادة  20% خالل الـ 60أن یزMدوا من ثرواتهم بنس!ة 
ثراء ال!عض، ال الع�س. ونبَّهت المؤسسة إلى أن الغنى الفاحش غیر فاعل اقتصاد�ًا، وMؤد3 إلى الفساد 

م. هذا دون 2013، ش!اb 315،العدد جلة الوعيم" ، نقال عن الس�اسي، و�مزق بن�ة المجتمع، و�ضر !البیئة
الخوض في السجل االستعمار3 الكالح السواد للدول الغر�Hة التي أسست (وال تزال) نهضتها ورفاه�ة مجتمعاتها 

  على دماء وأشالء ال!الد المستعمرة ونهب ثرواتها...
 

)1 (TINA There Is No Alternative  ، ّر !مقولة رئ�س الوزراءوهذا یذ�: )تشرشلونستون (البرMطاني  
"".Oل األنظمة األخر�وقد انطلقت في نیوMورك حر�ة احتجاج تحت  الد�مقراط�ة هي أسوأ نظام ح�م !استثناء 

حیث المضارHات المال�ة تتح�م  في (نیوMورك) شعار "احتلوا وول سترMت"، وهو شارع االسواق المال�ة الشهیر
بلد عبر  80مظاهرة في 982قامت  2011- 10-15عالم�ة، ففي  !مصائر !الیین ال!شر، وأص!حت الحر�ة

 ومع أنالعالم لالحتجاج على مظالم الرأسمال�ة المتغولة، جوHهت في أح�ان �ثیرة منها !قوات م�افحة الشغب. 
عزMمة أمیر�ا تملك الثروة وال قائال:"إنّ  1965أعلن الحرب على الفقر في  )لیندون جونسون (لرئ�س األمیر�ي ا

في المجتمع - ملیون نسمة 46.2حوالي  -في المئة من الس�ان �15ع�ش الیوم  غاء الفقر في مجتمعها"،الل
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تحددها الط!قة الس�اس�ة الحاكمة،  غر�Hة المعاصرةفإّن مقاصد الح�م في الدولة الو في الخالصة 
!اسها لبوس الف�رة المبدئ�ة لحمل لإوعادة ما تقوم بذلك لخدمة أغراضها الخاصة، ثم تعمد إلى 

و!التالي الخضوع لما تقرره الط!قة الحاكمة من س�اسات ونظم  ،الناس على قبولها والخضوع لها
عاء الحرص على مصالح الشعب، وعندما تستبین فساد هذه النظم وما و�ل ذلك !ادّ ، )1(وتشرMعات

رMن العامة لهروب إلى األمام مخدّ انبث� عنها من تشرMعات �عمد أصحابها إلى الترق�ع ، أو ا
االقناع عبر وسائل الدعا�ة واالعالم  بوعود وهم�ة، ومستعملین ما بید3 السلطة الحاكمة من قوة

  القوة العارMة لفرض ما یخدم مصالحهم. اأخیرً  و الملزم القانون  والتر�Hة ووسائل
  
  مقاصد الح�م في الدولة اإلسالمة  -  ب

  قدةالدولة اإلسالمة دولة ع -1

ـــا !حســـب  ـــا وخارج� ـــة شـــؤون الفـــرد والجماعـــة داخل� تقـــوم الســـلطة الس�اســـ�ة فـــي �ـــل مجتمـــع برعا�
مجموعة الق�م التي تعتنقها األمة، تنبث� هذه الق�م من العقیدة التـي تـؤمن بهـا األمـة ، أو غالبیتهـا، 

أولو�ـة مطلقـة فتحدد لها وجهة نظرها فـي الح�ـاة وتوحـد نظرتهـا تجـاه المصـالح والقـ�م التـي تعطیهـا 
إذا فــي ح�اتهــا وتبــذل الغــالي والــرخ�ص فــي ســبیل المحافظــة علیهــا والحیلولــة دون انه�ارهــا....إال 

و الفئة الغال!ة فیها، تجاه هذه الق�م والمصـالح فیتعـدل حینئـذ سـلو�ها سـلً!ا أو تعدلت نظرة األمة ، أ
  یجا!ًا.إ

                                                                                                           
، موقع الجرMدة، في أمیر�ا... الفقراء في ازداد و6حاجة إلى مزMد من المساعدة مقال:.تحت خy الفقر األمیر�ي

www.aljarida.com  ،وهو مستشار خاص لألمین العم لمنظمة )،ج�فر3 ساكس(الخبیر االقتصاد3  وحذر
 "الدرس الذ3 یتعین علینا أن نستوع!ه من تجرHة أمیر�ا هو أنّ  من أنّ  ،األمم المتحدة واألستاذ في جامعة �ولومب�ا

إلى مجتمع متزاید النمو االقتصاد3 ل�س ضمانًا للرفاه�ة أو االستقرار الس�اسي. فقد تحول المجتمع األمیر�ي 
القسوة، حیث �ش� أغنى األغن�اء طرMقهم إلى السلطة الس�اس�ة !االستعانة !أموالهم، وحیث ُیتَرك الفقراء 

فما لم نتم�ن من �سر هذا االتجاه القب�ح المتمثل في  ،ع أن یتوخى الحذروMتعین على العالم أجم...لمصیرهم
هذه النزعة االستهالك�ة المتفش�ة، فإننا نخاطر !الفوز !اإلنتاج�ة  الدمج بین المال والسلطة، وٕاذا لم نتراجع عن

  www.project-syndicate.org  ،العمقة األخالقة واألزمة أمیر�ا:االقتصاد�ة على حساب إنسانیتنا."مقال

ال �صلح لالنسان الفرد و و أا طب�ع�ا اختالف النظرة الى تحدید هذه المصالح وما �صلح فلذلك �ان أمرً  )1(
 أو ما بین ذلك من تأرجحات و،أو الوسy أو ال�سار سمى ال�مینا تُ ما انع�س في س�اسات طورً المجتمع،

دا عن أهواء ال!شر وعقولهم القاصرة التي اختالطات، دون أ3 ضا!y موضوعي ح�اد3 �عالج واقع اإلنسان !عی
 تتأثر !ما �ح�طها من ظروف مع�ش�ة وترHو�ة تتفاوت من شخص آلخر.
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لنظــرة للمجتمــع المســلم علــى صــعید الفــرد المصــدر األســاس لهــذه القــ�م وتحدیــد ا وفــي اإلســالم فــإنّ  
 ،مـة �مـا هـو محفـو{ فـي القـرآن الكـرMمالذ3 قـام رسـول هللا بتبل�غـه لأل،يوالجماعة هو الوحي الرHان

ف!قـي  ،الذ3 تعهده  رب الكون !الحف� والص�انة من أ3 تدخل !شر3 ف�ه لجهة الزMـادة أو النقصـان
ة النبو�ـة التـي تعهـد !عد علـى مواجهتهـا، وفـي السـنّ عجزت ال!شرMة من قبل ومن  خالدةً  ح�ةً  معجزةً 

وتمییـز الصـح�ح  ،حشـد واسـع مـن العلمـاء واالئمـة ، عبـر القـرون، غرHلتهـا وتنقیتهـا مـن �ـل شـائ!ة
مــن الموضــوع فیهــا. وهــذه القــ�م الشــرع�ة ارت!طــت !أح�ــام شــرع�ة فرضــها الشــارع للمحافظــة علیهــا، 

و العرضـ�ة مــن شــاكلة نسـان�ة، ولــ�س !صـفته الطارئــة أاإل وهـي قــ�م وأح�ـام تعنــى !اإلنسـان !صــفته
ز قبولهــا للتمییــز بــین إنســان ذلــك مــن االعت!ـارات التــي ال یجــو  وغیــر،اللـون والعــرق والطائفــة والبلــد 

الرســـالة ففة الد�مومـــة والعالم�ـــة فهـــي ال تخـــتص !قـــوم دون آخـــرMن. صـــومـــن هنـــا اكتســـبت  وآخـــر،
ولقـد )1(الم�ـان. نسـان�ة موجهـة لل!شـر �افـة عبـر الزمـان وومها األول �انت رسـالة إیسالم�ة من اإل

َن ٱۡألَۡرِض َوٱۡستَۡعَمَرُكۡم ِفيَهاُهَو أَنخل� هللا ال!شر في األرض واستعمرهم فیهـا { َفٱۡستَۡغِفُروهُ ثُ~مَّ  شأَُكم ّمِ

y ، المســلّ م�ـان ال!شــر فــي األرض هــو م�ـان المســتعمر فیهــا نّ إ.فــال حــرج أن نقــول )2(} تُوبُ~~ٓواْ إَِلۡي~~هِ 
حقوقهم وواج!اتهم �حددها هللا الذ3  نّ إ ة لهم، ُمَذلََّلُة بإذن رHهم، و األرض !ما فیها مسخر  نّ إ علیها، و 

اســتعمرهم فــي األرض، ومــنحهم حــ� التســلy علیهــا، ولكننــا نفضــل أن نصــفهم !صــفة االســتخالف 
خل� آدم أ!ـا ال!شـر  -َشْأُنُه  َجلَّ  -هللا  والقرآن صرMح في أنّ  )3(التي وصفهم بها هللا أكثر من مرة.

ٓئَِكِة إِنِّي َجاِعلٞ  ل��ون خل�فة في األرض {  نَقالُٓواْ أَتَۡجعَُل ِفيَه~ا َم~ ِفي ٱۡألَۡرِض َخِليَفةۖٗ  َوإِۡذ َقاَل َربَُّك ِلۡلَمَلٰ

َمآَء َوَنۡحُن نَُسبُِّح  ُس لََكۖ َقالَ  يُۡفِسدُ ِفيَها َويَۡسِفُك ٱلدِّ    )4(.}إِنِّٓي أَۡعَلُم َما َال تَۡعلَُمونَ  ِبَحۡمِدَك َونُقَدِّ
أوجـب علـى ال!شـر حـین أسـ�نهم  سـ!حانه ال جـدال فـي أن هللا، فـ!قیـود مقید االستخالف هذا إال أنّ 

األرض أن �ط�عوا أمره وأن ینتهوا بنه�ه، وأنه عهد إلیهم أال �عبـدوا إال إ�ـاه، وأال یخشـوا غیـره، وأن 
تنة الش�طان، وأعلمهم من ات!ع هدO هللا فقـد اهتـدO، ومـن �فـر !آ�ـات یتحلوا !التقوO، وأن �حذروا ف

هللا و�ــذب برســله فقــد ضــل وغــوO، وأنــه جعــل للمهتــدین األمــن، فــال خــوف علــیهم وال هــم �حزنــون، 
~ا َي~ۡأِتَينَُّكم مِّ قُۡلَن~ا ٱۡهِبُط~واْ ِمۡنَه~ا َجِميٗع~ وجعل للكافرMن الم�ذبین النار هم فیهـا خالـدون،{ ى نِّ~ي ُه~دٗ ۖا َفإِمَّ

ُب ٱلنَّاِرۖ ُه~ۡم  iُهدَاَي فََال َخۡوٌف َعَلۡيِهۡم َوَال ُهۡم َيۡحَزنُوَن َوٱلَِّذيَن َكفَُرواْ َوَكذَّبُواْ ِب  فََمن تَِبعَ  ٓئَِك أَۡصَحٰ ِتَنآ أُْوَلٰ اَيٰ
ِل~~دُونَ  ا �انــت أَْهــًال فــي اســتخالف الــدول واألفــراد أن �ســتخلف األمــة مــتعــالى َوُســنَُّة ِهللا  .)5(}ِفيَه~~ا َخٰ

                                      
قم المجتمع اإلسالمي من وانظر أكرم ض�اء العمر3،  انظر !حث الس�ادة في الفصل الثاني من هذه الرسالة.) 1(

 .66-64، 44،46، الجزء األول،ص منظور تارMخي

  .61) هود،2(
  .15ص  ،اإلسالم وأوضاعنا الساسةعودة، عبدالقادر، ) 3(
 .30ال!قرة، ) 4(

  .39، 38ال!قرة: ) 5(
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َوُهَو ٱلَِّذي َجعَلَُكۡم  لالستخالف، وأن �ستخلف األفراد ما �انوا أَْهًال لذلك، یبتلیهم جم�ًعا ف�ما آتاهم {

ِٓئ~َف ٱۡألَۡرِض َوَرَف~~َع بَۡعَض~~ُكۡم َف~ۡوَق بَۡع~~ٖض  ~~تٖ  َخَلٰ َيۡبلُ~~َوُكۡم ِف~ي  دََرَجٰ  �ســتق�موا وعلـیهم أن، )1(}َم~~آ َءاتَٰىُك~~مۗۡ لِّ
فعلـــوا �تـــوا الز�ـــاة و Mؤ مـــوا الصـــالة و �ق�عبـــدوه وحـــده ال شـــرMك لـــه، و �دعوا إل�ـــه، و Mـــهللا، و  علـــى أمـــر
ُهۡم ِف~~ي ٱۡألَۡرِض  عــن المن�ــر { Mنهــواأمروا !ــالمعروف وَ �ــالســیئات، و  جتنبــواMالخیــرات و  ~~نَّٰ كَّ ٱلَّ~~ِذيَن إِن مَّ

~~~~~~~~~َلٰوةَ َوَءاتَ~~~~~~~~~ُواْ  َك~~~~~~~~~ٰوةَ َوأََم~~~~~~~~~ُرواْ ِب~~~~~~~~~ٱۡلَمعۡ  أََق~~~~~~~~~اُمواْ ٱلصَّ   ُروِف َونََه~~~~~~~~~ۡواْ َع~~~~~~~~~ِن ٱۡلُمنَك~~~~~~~~~ِرۗ ٱلزَّ

ِقَب~~ةُ ٱۡألُُم~~ورِ  ِ َعٰ ~~ةٗ  ،{)2(}َوِ�َّ ~~ا َص~~بَُرواْۖ َوَك~~انُواْ ِب يَۡه~~دُوَن ِبأَۡمِرَن~~ا  َوَجعَۡلَن~~ا ِم~~ۡنُهۡم أَئِمَّ ِتَن~~ا يُوِقنُ~~ونَ  iلَمَّ  ،{)3(}اَيٰ
~ةٗ  ُهۡم أَئِمَّ َك~ٰوةِۖ َوَك~انُواْ َلَن~ا أَۡوَحۡيَن~آ إَِل~ۡيهِ يَۡه~دُوَن ِبأَۡمِرَن~ا وَ  َوَجعَۡلَنٰ ~َلٰوةِ َوإِيتَ~آَء ٱلزَّ ِت َوإَِق~اَم ٱلصَّ ۡم فِۡع~َل ٱۡلَخۡي~َرٰ

بِِدينَ    .)5)(4()َعٰ
ومنحهم  ،أس�نهم األرض واستعمرهم فیها -جلَّ شْأنه -هللا فاستخالف ال!شر في األرض معناه أنّ "

أمر هللا ونه�ه، وٕاذا �ـان هللا  في حدود ،ح� التسلy على ما في الكون لالنتفاع !ما ف�ه من خیرات
مـا فـي أیـد3 هـؤالء العبیـد مـن  فـإنّ  ،قد أس�ن عبیده في أرضه وسخر لهم ما في الكـون منحـة منـه

ملــك هللا إنمــا هــو مــن الناح�ــة الفقه�ــة عارMــة ینتفــع بهــا ال!شــر، والق�ــام علــى العارMــة فــي فقــه ال!شــر 
د ال!شــر �عتبــر الكــه، وٕاذن ف�ــل فــرد مــن أفــران�ا!ــة، وٕان �انــت ن�ا!ــة العبــد عــن رHــه والمملــوك عــن م

 د فـي �ـلّ طهم عل�ـه وهـو مقّیـر هللا لل!شـر مـن الكـون ومـا سـلّ ف�مـا سـخّ  – هلَّ َشْأنج -نائً!ا عن رHه 
ا یجعــل تقــوO هللا تضــ!y ا فرMــدً ا س�اســ�ً م للعــالم نظاًمــفاالســالم قــدّ )6("تصــرفاته !حــدود هــذه الن�ا!ــة.

بــــین الحــــاكم  والواج!ــــات ذا النظــــام شــــ!�ة العالقــــات والحقــــوق د هــــســــلوك الفــــرد والجماعــــة ،و �حــــدّ 
  )7(وف�ما بین أنفسهم.،والمح�ومین 

ولذلك لم تكن األهداف العل�ا لص�انة المجتمع من وضع اإلنسان، بل هي من أوامـر هللا ونواه�ـه، "
 علــــى نــــوع االنســــان، وعلــــى العقــــل، وعلــــى الكرامــــة وهــــي ثابتــــة ال تتغیــــر وال تتطــــور، فالمحافظــــة

اإلنســان�ة، وعلــى نفــس اإلنســان، وعلــى الملك�ــة الفرد�ــة، وعلــى الــدین وعلــى األمــن، وعلــى الدولــة، 
أهداف عل�ا ثابتة لص�انة المجتمع، ال یلحقها التغییـر وال التطـور، ووضـع  الشـرع للمحافظـة علیهـا 

تبــر ولــذلك �ع لمحافظــة علــى هــذه األهــداف الثابتــة؛عقو!ــات صــارمة، فوضــع الحــدود والعقو!ــات ل
الق�ـام !المحافظـة علیهـا واج!ــًا، ألنهـا أوامـر ونــواٍه مـن هللا ، ال ألنهـا تحقـ� ق�مــا ماد�ـًة. وه�ـذا �قــوم 

                                      
  .165األنعام، ) 1(
  .41الحج، ) 2(
  .24السجدة: ) 3(
  .73ألنب�اء،ا) 4(
  بتصرف. .21ص  ،اإلسالم وأوضاعنا الساسة، عودة، عبدالقادر)5(

 .28ص ،  ةاإلسالم وأوضاعنا الساس، عودة، عبدالقادر)6(
 . 262-261، ص الطرbM الى االسالمأسد، محمد، ) 7(
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أوامـر هللا ونواه�ـه ألنهـا هـي التـي تـنظم شـؤون اإلنسـان  بم الدولة بجم�ع األعمال حسو المسلم وتق
عـه، بـل هـي إرضـاء هللا السعادة عند المسـلم ل�سـت إشـ!اع الجسـد وٕاعطـاءه مت �لها..ومن هنا �انت

قرMشـا أهمهـم شـأن المـرأة  أنّ "عـن عائشـة رضـي هللا عنهـا،البخـار3  روO اإلمـام )1(س!حانه وتعالى."
المخزوم�ة التي سرقت، فقالوا: ومن ��لم فیها رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم؟ فقالوا: ومـن یجتـر� 

ف�لمـه أسـامة، فقـال رسـول هللا صـلى عل�ه إال أسامة بن زMد، حب رسـول هللا صـلى هللا عل�ـه وسـلم 
هـم تطب، ثم قال: إنما أهلك الذین قـبلكم، أنّ خفي حد من حدود هللا، ثم قام فاهللا عل�ه وسلم: أتشفع 

فاطمـة  �م هللا لـو أنّ أو عل�ه الحد، �انوا إذا سرق فیهم الشرMف تر�وه،وٕاذا سرق فیهم الضعیف أقاموا
  )2("بنت محمد سرقت لقطعت یدها

الدولة اإلسالم�ة دولة ف�رMة تقوم على أساس العقیدة  إنّ  ،عبد الكرMم زMدان.د قول مع و�م�ن ال

ة من أهداف هذه الدولة ووظائفها مشتقّ  و!التالي فإنّ  ،اإلسالم�ة وما انبث� عنها من أح�ام ونظام

ي فما دامت هي دولة ف�رMة قامت على أساس اإلسالم فمن الطب�عي أن تكون أهدافها ه، طب�عتها

فال تقف أهدافها ووظائفها عند حد توفیر األمن والطمأنینة لألفراد والمحافظة على  ،اإلسالم ذاته

ح�اتهم ورد العدوان الخارجي، بل تمتد أهدافها ووظائفها إلى تنفیذ أح�ام اإلسالم في جم�ع شؤون 

لع�ش وف� العقیدة وأن ُتمّ�ن األفراد من ع!ادة هللا وا،المجتمع وحمل دعوة اإلسالم إلى العالم 

وأن تزMل �ل ما یناقض اإلسالم وأنظمته  ،وحسب المناهج التي وضعها اإلسالم ،اإلسالم�ة

 ستند علىترع�ة الدولة اإلسالم�ة ش . ونخلص للقول مما تقدم !أنّ )3(االجتماع�ة واالقتصاد�ة

  .ق�امها بإنجاز وظائفها المنبثقة عن العقیدة التي تعتبر جوهر الدین اإلسالمي

ومــن هنــا نجــد االخــتالف البــّین بــین التشــرMع اإلســالمي عــن التشــرMع الغرHــي الــذ3 یبنــى علــى ف�ــرة 
تــأطیر الحرMــة الفرد�ــة ودعمهــا، فــي حــین یجعــل التشــرMع اإلســالمي أفعــال الع!ــاد منــاb التشــرMع ، 

!ـالیوم اآلخـر وهـذا التقیـد تـا!ع للعقیـدة لجهـة اإل�مـان  د !الح�م الشرعي فـي أفعالـه �لهـا.فالمسلم مقیّ 
ب الشــارع لــه وقــد رّتــ فــي ح�اتــه الــدن�ا، ب علــى مــا قــدم لنفســه مــن خیــر أو شــروأن اإلنســان محاســ

أح�امًا محددة لمعالجة أفعاله من واجب ومندوب وم!اح وم�روه ومحرم. وخطاب الشارع لم ینطل� 

                                      
 .22-21، ص نظام اإلسالمالنبهاني، تقي الدین ، ) 1(

، أخرجه مسلم في الحدود !اب قطع السارق الشرMف و.175 ، ص4، !اب حدیث الغار، ج البخارE  صحح) 2(
وقد تقطع الهمزة وقد  ،تخف�فافحذفت النون  ،وأ�من هللا :(وا�م هللا) لف� من ألفا{ القسم أصلها. 315، ص 3ج 

 .توصل

 .12 - 11، صالفرد والدولة في الشرMعة اإلسالمة، زMدان، عبد الكرMم) 3(
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ان والتـي یتوجـب من واقع اعطاء الفرد حرMة أو تقیید حرMته، بل انطل� مـن ب�ـان ح�ـم أفعـال اإلنسـ
نما ترجع أساسًا إلـى حفـ� مقاصـدها إمقاصد الشرMعة اإلسالم�ة  انض!اطها !الح�م الشرعي. ثم إنّ 

فــي الخلــ�، حیــث قصــد التشــرMع اإلســالمي إلــى حفــ� الضــرورMات �الــدین والــنفس والمــال والنســل 
رع لـم �قصـد مـن والعقل، وحف� الحاج�ات التي یـدفع بهـا الحـرج والمشـقة، وحفـ� التحسـینات. فالشـا

قامـة المصـالح األخرو�ـة الف�ر الغرHـي ، بـل قصـد !التشـرMع إوضع الشـرMعة مراعـاة الحرMـة لـذاتها �ـ
 نّ دًا "، حیـث إاائهم حتى ��ونوا ع!ـنما جاءت لتخرج الم�لفین من دواعي أهو إوالدنیو�ة. والشرMعة 

تي هي عماد الدین والدن�ا ال ال الشرع�ة نما هو جهة المصلحةإالمعتبر في نظر الشارع االسالمي 
  )1(من حیث أهواء النفوس.

فال �م�ن جعل الحرMـة قاعـدة  ،ثم إن فساد قاعدة الحرMة الفرد�ة في الف�ر الغرHي جلي عقًال وواقعاً 
حرMـة اآلخـرMن فهـذا �عنـي أنـه  ال لبناء التشـرMعات عمل�ـًا. فـإذا �انـت حرMـة المـرء تنتهـي حـین تبـدأ 

ن �فعــل مــا �شــاء. والمتت!ــع لواقــع الحرMــة فــي المجتمعــات الغر�Hــة یجــد أنهــا وجــد حرMــة للمــرء فــي أی
قیدت !قیود قانون�ة واجتماع�ة وس�اس�ة واقتصاد�ة أفقدتها ق�متهـا وجعلتهـا أمـال مثال�ـًا منشـودًا بـدال 

  أن تص!ح واقعًا محسوسًا.
  

لجم�ـــع مـــنهم، بـــل اهـــوائهم ومصـــالح المتنفـــذین أ والتشـــرMع فـــي االســـالم ال یخضـــع لرغ!ـــات النـــاس و 
لــى الــوحي الرHــاني المنــزه عــن القصــور ال!شــر3 و غیــر الخاضــع لح�ــم الشــرMعة المســتند إ عیخضــ

لـــى �ـــون التشـــرMع اإلســـالمي ینســـجم مـــع العقیـــدة إألهـــواء ال!شـــر عبـــر الزمـــان والم�ـــان. !االضـــافة 

                                      
وقد بلغ  .5، صحقوق اإلنسان في الف�ر الساسي الغرLي والشرع اإلسالميمحمد و سامي الو�یل،  ) مفتي،1(

الح�ومة مثلیین(زواج الرجل !الرجل والمرأة !المرأة)، حتى إّن المجتمع الغرHي من االنحطاb أن شّرع زواج ال
تشمل امرأة متزوجة من  !حیث�لمة 'زوجة' "إلعادة تعرMف معنى البرMطان�ة قامت بإعادة �تا!ة القاموس القانوني 

�ا وقد قضت المح�مة العل ؛)28/6/2013( البرMطان�ة وفقا لصح�فة تلغراف ،امرأة أخرO أو رجل متزوج لرجل"
في الوال�ات المتحدة !أنه ال یوجد هناك أ3 عائ� أمام وال�ة �ال�فورن�ا "إلصدار تراخ�ص الزواج من نفس الجنس"، 

واشنطن  - CNNوال�ة أمیر��ة أخرO للموافقة على الزواج من نفس الجنس وفقا لش!�ة  13مما فتح ال!اب أمام 
�ي !اراك أو!اما ف2013/  30/6(Mان الرئ�س األمر�خورًا جدا !التطورات في المح�مة العل�ا حتى إنه أعلن: ). و

"عندما یتم التعامل مع جم�ع األمیر�یین على قدم المساواة، !غض النظر عّمن ��ونون أو من الذین �حبون، 
ئ�س ، وأعلن ر م2013ن�سان نیوزMلندا على زواج المثلیین في وافقت فرنسا و  �ما فسنص!ح جم�عا أكثر حرMة."

أنه "سعى إلى جعل التحول في قراره الشخصي إلى دعم زواج مثلیي الجنس مسألة  د)��فین رو (ستراليالوزراء األ
االنتخا!ات المر�زMة والصوت إلى الناخبین الش!اب، معلنا !فخر أنه �ان أول رئ�س وزراء �قوم !المساواة في 

ِإْن ُهْم ِإال  (.م)2013- 6-29(ل�ان" اا أستر الزواج في أسترال�ا وأنه ملتزم بإصالح قانون الزواج"، وفقا لصح�فة "ذ
 ).44 االسراء( )َ�اَألْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِب�ال
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هنـاك الصـراع  سالم�ة، وهذا �عني خضوع المسلم في ��انه نفس�ا وعقل�ـا لعبود�ـة خالقـه ، ولـ�سإلا
العنیـف المخفــي تحــت قاعـدة "فصــل الــدین عـن الح�ــاة"، والتــي تقـر بوجــود الــدین ولكنهـا تعزلــه عــن 

  تسییر مجرMات الح�اة، ما یخل� انفصاما بین عقیدة الفرد والتشرMع المفروض عل�ه !قوة القانون. 
هــذا الشــعور فطــر3 فــي لــى الخــال� المــدبر، و إذ هــو الشــعور !الحاجــة إفالتــدین غرMــزة طب�ع�ــة ثابتــة 

 نظمـة مـنقبـول تشـرMعات وأ نّ إك فـو�ظهر عبر التقد�س لمن �عتقد أنه الخال� المدبر.ولـذل االنسان
عـد فـي الحق�قـة عبود�ـة لغیـر خـذ بتشـرMع یخـالف مـا أمـر !ـه الخـال� أو نهـى عنـه �ُ غیر الخال� واأل

لــى تقــد�س الملــوك إاج للخــال� الخـال� وتقد�ســًا له،وهــذا مــا فعلـه الغــرب حــین نقــل التقــد�س  واالحت�ـ
  واأل!اطرة واألمة والشعب.

الدولـة اإلســالم�ة تقــوم علــى العقیــدة اإلســالم�ة، ألن مجموعــة المفــاه�م والمقــای�س والقناعــات التــي ف
�قین�ة ، ف�انت هذه العقیدة هي ف�رتها الكل�ـة عـن ال  اإلسالم�ة عقیدةالتقّبلتها األّمة إّنما تنبث� عن 

ا �انت نظرتها إلى الح�اة ونتجت عنها نظرتهـا إلـى المصـالح، وعنهـا أخـذت األّمـة الح�اة، و!حسبه
ولـــــذلك �انـــــت العقیـــــدة اإلســـــالم�ة هـــــي أســـــاس الدولـــــة ة المفـــــاه�م والمقـــــای�س والقناعات؛مجموعـــــ

  اإلسالم�ة.
علـى أسـاس معـّین فیجـب أن ��ـون هـذا أقام الدولة اإلسـالم�ة ثم إن الرسول صلى هللا عل�ه وسلم  

  صـلى هللا عل�ـه وسـلم الرسـولأقـام  وقـد دولة اإلسالم�ة فـي �ـل زمـان وم�ـان.اس هو أساس الاألس
ولـم تكـن آ�ـات  ،العقیـدة اإلسـالم�ة مـن أول یـوم أسـاس على"السلطان في المدینة وتولى الح�م فیها

و  مسلمینالتشرMع قد نزلت !عد، فجعل شهادة أن ال إله إّال هللا وأّن محمدًا رسول هللا أساس ح�اة ال
دفــع التظــالم وفصــل التخاصــم، أ3 أســاس الح�ــاة �لهــا وأســاس الســلطان  العالقــات بــین النــاس، و

الجهـاد علـى المسـلمین لحمـل هـذه العقیـدة للنـاس، قـال فـرض بـذلك بـل الشـرع  والح�م. ثم لم ��تـف
هللا، فـــإْن  صـــلى هللا عل�ـــه وســـلم: (ُأمـــرُت أن أقاتـــل النـــاس حتـــى �قولـــوا ال إلـــه إّال هللا محمـــد رســـول

، ثم جعل المحافظـة علـى اسـتمرار وجـود العقیـدة )1(قالوها َعصموا مني دماءهم وأموالهم إّال !حقها)
أساســًا للدولــة فرضــًا علــى المســلمین وأمــر !حمــل الســیف والقتــال إذا ظهــر الكفــر البــواح، أ3 إذا لــم 

عـــن الح�ـــام الظلمـــة  صـــلى هللا عل�ـــه وســـلم تكـــن هـــذه العقیـــدة أســـاس الســـلطان والح�ـــم، فقـــد ســـئل
أُننابُذهم !السیف؟ قال: (ال، ما أقاموا الصالة) وَجعـل ب�عتـه أن ال ینـاِزع المسـلمون أولـي األمـر إّال 
أن یروا �فرًا بواحًا، ففي حدیث عـوف بـن مالـك عـن شـرار األئمـة (قیـل: �ـا رسـول هللا أفـال ُننابـُذهم 

                                      
)1 ( Eح البخار:عن واقد بن محمد، 14ص  1،جفإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الز�اة فخلوا سبیلهم 6اب، صح

أمرت أن أقاتل الناس حتى «لم قال: قال: سمعت أبي �حدث عن ابن عمر، أن رسول هللا صلى هللا عل�ه وس
�شهدوا أن ال إله إال هللا، وأن محمدا رسول هللا، و�ق�موا الصالة، وMؤتوا الز�اة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 

 .»وأموالهم إال !ح� اإلسالم، وحسابهم على هللا
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ث ُع!ــادة بــن الصــامت فــي الب�عــة (وأن ال وفــي حــدی )1(!الســیف؟ قــال: ال، مــا أقــاموا فــ��م الصــالة)
ووقـع عنـد الطبرانـي (�فـرًا صـراحًا) ووقـع فـي روا�ـة (إّال  )2(نناِزع األمر أهله إّال أن تروا �فرًا بواحًا)

. فهذا �له یـدل علـى أن أسـاس الدولـة هـو العقیـدة اإلسـالم�ة، إذ أن )3(أن تكون معص�ة هللا بواحًا)
ســها وأمــر !حمــل الســیف فــي ســبیل !قائهــا أساســًا للســلطان، وأمــر الرســول أقــام الســلطان علــى أسا

  )4("!الجهاد من أجلها.
الخالفة هي أهم مؤسسة في النظام الس�اسي اإلسـالمي، ف�ـل المؤسسـات األخـرO أو الهیئـات ف�ـه و 

تا!عـــة لهـــا، وقـــد بلـــغ مـــن أهمیتهـــا أن النظـــام الس�اســـي اإلســـالمي نفســـه ُســـمِّي بهـــا، فنقـــول: النظـــام 
ســي اإلســالمي، أو نقــول اختصــارًا الخالفــة، وهــذا االســم قــد جــاء !ــه الــنص الشــرعي، فقــد قــال الس�ا

تكون النبّوة ف��م ما شاء هللا أن تكون، ثم یرفعها هللا إذا شاء أن ": رسول هللا  صلى هللا عل�ه وسلم
ذا شــاء أن یرفعهــا، ثــم تكــون خالفــة علــى منهــاج النبــوة، فتكــون مــا شــاء هللا أن تكــون، ثــم یرفعهــا إ

اســي فقــد ســمَّى الرســول  صــلى هللا عل�ــه وســلم  النظــام الس� .)5("كــون ملكــًا عاضــًا ..یرفعهــا، ثــم ت
  ."الخالفة"الذ3 قام !عده !اسم 

ضرورة تنصیب اإلمام أو الخل�فة تأس�سًا على الوظائف التـي  المتقدمین إلى�تا!ات  قد تعرضتو  
�ة" إلى "إن المسلمین ال بد لهم من إمام �قوم بتنفیـذ فسوم بها. فیذهب مؤلف "العقائد النیجب أن �ق

أح�ـامهم، وٕاقامـة حـدودهم وســد ثغـورهم، وتجهیـز الجیـوش، وأخــذ صـدقاتهم، وقهـر المتغل!ـة وقطــاع 
الطرق، وٕاقامة الجمع واألع�اد، وقطع المنازعات الواقعة بین الع!اد، وقبول الشـهادات القائمـة علـى 

، وهــــــذا مــــــا یــــــذهب إل�ــــــه )6(ال أول�ــــــاء لهــــــم، وقســــــمة الغنــــــائم" وMج الصــــــغار الــــــذینز الحقــــــوق، وتــــــ
                                      

رسول هللا صلى هللا  عن عوف بن مالك، عن، 1481ص ،3ج6اب خار ائمتكم وشرارهم،،صحح مسلم) 1(
خ�ار أئمتكم الذین تحبونهم و�حبون�م، و�صلون عل��م وتصلون علیهم، وشرار أئمتكم الذین «عل�ه وسلم قال: 

ال، ما أقاموا ف��م «، قیل: �ا رسول هللا، أفال ننابذهم !السیف؟ فقال: »ت!غضونهم وM!غضون�م، وتلعنونهم وMلعنون�م
 .»یئا تكرهونه، فاكرهوا عمله، وال تنزعوا یدا من طاعةالصالة، وٕاذا رأیتم من والتكم ش

عن !سر بن سعید، عن جنادة ،1470 ،ص3ج،6اب وجوب طاعة األمراء في غیر معصة ،صحح مسلم) 2(
بن أبي أم�ة، قال: دخلنا على ع!ادة بن الصامت وهو مرMض، فقلنا: حدثنا أصلحك هللا، !حدیث ینفع هللا !ه 

ى هللا عل�ه وسلم، فقال: دعانا رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم ف!ا�عناه، ف�ان ف�ما أخذ سمعته من رسول هللا صل
أن !ا�عنا على السمع والطاعة في منشطنا وم�رهنا، وعسرنا و�سرنا، وأثرة علینا، وأن ال ننازع األمر «علینا: 

 .»إال أن تروا �فرا بواحا عند�م من هللا ف�ه برهان«، قال: »أهله

!اب قول النبي صلى هللا عل�ه وسلم سترون  ، ،في شرح صحح البخارE  فتح ال6ارE  العسقالني، رابن حج)3(
 .8 ،ص13، ج!عد3 أمورا تن�رونها

 .8-7، ص 1، ج مقدمة الدستور تقي الدین،،النبهاني) 4(

  .18406 ، رقم355ص ، 30، جأحمد ) مسند5(
 .35 -25، صالعقائد النسفة ،النسفي، نجم الدین عمر) 6(
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، )1((الشهرستاني) حیث �قول "ال بد مـن إمـام ینفـذ أح�ـام المسـلمین و�قـ�م حـدودهم و�حفـ� ب�ضـتهم
و�حرس حصنهم وMهیئ جیوشهم، وMراعي فیهم أمور الجمـع واألع�ـاد، وMنصـف المظلـوم وMنتصـف 

�  )2(.!القراء والدعاة إلى �ل ظرف"ل ناح�ة، وM!عث من الظالم، وMنصب القضاة والوالة في 
وهذا ما یذهب إل�ه �ذلك (ال!غداد3) حیث یرO أن "اإلمامة فرض واجب على األمة ألجل إقامة 

�غز3 جیوشهم و�قسم اإلمام الذ3 ینصب لهم القضاة وMنتصف لمظلومهم، و�ض!y ثغورهم، و 
إعلم أن الملة ال بد لها من "ة وأهمیتها !قوله:وقد وصف ابن خلدون م�انة الخالف. )3(الفيء بینهم"

و ��ون �الخل�فة فیهم للنبي ف�ما جاء !ه  ،قائم عند غی!ة النبي �حملهم على أح�امها و شرائعها
والنوع اإلنساني أ�ضًا !ما تقدم من ضرورة الس�اسة فیهم لالجتماع ال!شر3 ال بد لهم  ،من التكالیف

و الملة  ،وهو المسمى !الملك ،زعهم عن مفاسدهم !القهرو ی ،من شخص �حملهم على مصالحهم
و حمل الكافة على دین اإلسالم طوعًا أو  ،اإلسالم�ة لما �ان الجهاد فیها مشروعًا لعموم الدعوة

علم أن إ ثم .... .اتخذت فیها الخالفة و الملك لتوجه الشو�ة من القائمین بها إلیهما معاً  ،�رهاً 
الملة اإلسالم�ة مندرجة تحت الخالفة الحتمال منصب الخالفة على  الوظائف السلطان�ة في هذه

فاألح�ام الشرع�ة متعلقة بجم�عها و موجودة لكل واحدة منها في سائر  ،الدن�ا �ما قدمناه الدین و
  .)4(م الشرع�ة بجم�ع أفعال الع!اداح�لعموم تعل� األ ،وجوهها

  رزها:  تتحق� ف�ه أح�ام �ثیرة، أبوالخالفة نظام س�اسي  
  ـ أن ��ون القائم عل�ه (الخل�فة) مستوف�ًا للشروb الشرع�ة ف�من �سند إل�ه.  1
  ـ أن ُ�سند إل�ه ذلك المنصب !طرMقة شرع�ة.  2
  ـ أن �ق�م الشرMعة بین الرع�ة، و�حرس الدین من الزMادة ف�ه أو النقص منه.  3
  في ذلك !أح�ام الشرMعة.  ـ أن �قوم !س�اسة دن�ا المسلمین وتحقی� مصالحهم ملتزماً  4

اإلمامة موضوعة لخالفة النبوة في «ا المنصب الجلیل، فقال الماورد3:ف أهل العلم هذوقد عرّ 
ة:رMاسة تامة وزعامة عامة اإلمام«:الجوMني وقال إمام الحرمین،)5(»حراسة الدین وس�اسة الدن�ا

                                      
)1 ( ْ�Hَل شئ: حوزته. و�: �ا َقْوِم َبْ�َضَتُكْم ال ُتْفَضُحنَّ  بها * َضُة القوِم: َساَحُتُهْم. وقالالب�ضة: الخص�ة. و�Hضة 

ة�قول: احفظوا ُعْقَر دار�م ال تفضحن. ،اُف علیها اَألْزَلَم الَجَذعاإنِّي َأخL3، ج الصحاح تاج اللغة وصحاح العر ،
 .1068 ص

 .17 -12ص ،نهاة اإلقدام في علم الكالمني، عبد الكرMم: الشهرستا) 2(

 .125، صالفرق بین الفرق  ،ال!غداد3، عبد القاهر بن طاهر) 3(

  .234، 3ج ،  المقدمة، عبدالرحمن بن محمد، ابن خلدون ) 4(
  .7ص ، األح�ام السلطانة والوالات الدینة ، علي بن محمد ،الحسن أبو ،الماورد3 )5(
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ئر علماء العقائد والفقهاء من و�الم سا.«)1(»!الخاصة والعامة في مهمات الدین والدن�ا تتعل�
هي حمل " !أنها الخالفةف ابن خلدون وعرّ  .)2(»جم�ع مذاهب أهل السّنة ال یخرج عن هذا المعنى

الكافة على مقتضى النظر الشرعي على مصالحهم األخرو�ة والدنیو�ة الراجعة إلیها، إذ ترجع 
فهي في الحق�قة خالفة عند صاحب  ،شارع إلى اعت!ارها !مصالح اآلخرةأحوال الدن�ا �لها عند ال

فمقتضى "النظر الشرعي" �قوم على أساس تقوO هللا  )3(."الشرع في حراسة الدین وس�اسة الدن�ا !ه
ومخافته واإلعداد لیوم الحساب، وهذا �له ��ون !عمارة الدن�ا !حسب األح�ام الشرع�ة، وتغلیب 

�ما  ،لتي قد تجعل من اإلنسان وحشًا �اسراً نظرة التقوO على النظرة الدنیو�ة الماد�ة الصرفة، ا
وقع و�قع في الحضارات الماد�ة الملحدة التي ال تق�م لآلخرة وزًنا وال لالعت!ارات الروح�ة حساً!ا، 

  بل تت!ع س�اسة "الغا�ة تبرر الوسیلة" الماك�افیل�ة الشهیرة.

جاء بها القرآن الكرMم, وHیَّنتها  في الم!اد� واألح�ام الشرع�ة التي دولة الخالفة )4(دستورMتمثَّل و 
شخص�ة ومدن�ة, وجنائ�ة  ت،واألخالق والمعامالت والعالقا السنة النبو�ة في العقائد والع!ادات

وهي ل�ست مختارة في االلتزام بهذا الدستور أو القانون, فهذا مقتضى .وٕادارMة، ودستورMة ودول�ة
َّبِۡع أَۡهَوآَءُهۡم َوٱۡحذَۡرُهۡم أَن يَۡفتِنُوَك َعۢن َوأَِن ٱۡحُكم بَۡينَهُ  إسالمها ودلیل إ�مانها ﴿ ُ َوَال تَت م بَِمآ أَنَزَل ٱ�َّ

ُ إِلَۡيَكۖ  وٕاذا �انت الدول الحدیثة تعتزُّ !أنها تلتزم !س�ادة القانون أو الدستور  .)5(﴾بَۡعِض َمآ أَنَزَل ٱ�َّ
و القانون الذ3 یلزمها العمل !ه والرجوع إل�ه, فإن الدولة اإلسالم�ة تلتزم !الشرع, وال تخرج عنه, وه
أعلى منها، و!التالي ال تستط�ع أن تلغ�ه أو  وهو قانون لم تضعه هي بل ُفرض علیها من سلطةٍ 

ده إال إذا خرجت عن طب�عتها وأص!حت دولًة غیر مسلمة فالعقیدة اإلسالم�ة جوهرها شدُّ  .تجمِّ
هذا  ؛القائم على (شهادة أن ال إله إال هللا محمد رسول هللا) القلب ورHُطه وتوث�ُقه !مبدأ توحید هللا

نظام  فالعقیدة تش�ِّل هو�ةالمبدأ في حق�قته منهج ح�اة، غایُته تعبیُد الناس إلله الناس وحَده, 
لة اإلسالم�ة !العقیدة التزام الدو  یتجسد و؛ وهي منطلقه وغایته في الحر�ةاإلسالمي الح�م 

                                      
)1( Mني، الملقب ب "إمام الحرمینني، الجوMاث ،"أبو المعالي الجو  .15ص  ،في التاث الظلم األمم غ

  .14ص  ،فةالخال ،الشیخ محمد رشید، رضا  2)(
 .577،578، ص 2، ج المقدمة، عبدالرحمن بن محمد، ابن خلدون ) 3(

�سیر عل�ه الناس، وقد عرف �لمة القانون اصطالح أجنبي، ومعناه عندهم األمر الذ3 �صدره السلطان ل) 4(
القانون !أنه( مجموع القاوعد التي یجبر السلطان الناس على ات!اعها في عالقاتهم) وقد أطل� على القانون 
 األساسي لكل ح�ومة �لمة الدستور، وأطل� على القانون الناتج من النظام الذ3 نص عل�ه الدستور �لمة القانون.

. والدستور �ستند الى مرجع�ة تع�س عقیدة األمة أو الفئة الغال!ة 49، ص منظام االسالالنبهاني، تقي الدین، 
 فیها، ومن هنا فقد ��ون الدستور ذو وجه مار�سي أو رأسمالي، أو إسالمي، !حسب واضع�ه.

  .49المائدة،  5)(
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 وتح��مه وات!اع ما جاء !ه سمًعا وطاعًة, قال تعالى: ﴿ ، وحده،لى اإلسالمالتحاكم إ! اإلسالم�ة
ِ َوَرُسوِلهِۦ ِلَيۡحُكَم بَۡينَُهۡم أَن يَقُولُواْ َسِمۡعَنا ٓئَِك ُهُم  إِنََّما َكاَن َقۡوَل ٱۡلُمۡؤِمنِيَن إِذَا دُُعٓواْ إَِلى ٱ�َّ َوأََطۡعَنۚا َوأُْولَٰ

!موجب هذه العقیدة قصًدا إلى إنجاز المقاصد العامة للشرMعة اإلسالم�ة  الحر�ةو  ،)1(﴾ٱۡلُمۡفِلُحونَ 
   والتقید !الح�م الشرعي في �ل صغیرة و�بیرة. وتجسیدها واقعا ح��ا معاًشا !مقتضى النظر الشرعي

هذا التجانس في العقیدة اإلسالم�ة التي تعتنقها األمة والسلطة الس�اس�ة التي تقوم لتسوس األمة 
ا ومواءمة بین األمة والسلطة الس�اس�ة، �ما ا عال�ً اجتماع�ً  "یولد ض!طاً  أح�ام الشرMعة!موجب 

یخفف من عبء المحافظة على األمن، فال �ستط�ع فرد وال جماعة تجاوز الحدود المرسومة، �ما 
ال تستط�ع السلطة التجاوز على حقوق األمة، فالحدود المرسومة ل�ست وضع�ة، وال �م�ن التحایل 

یها، وال تعدیلها ما دامت تن!ع من الوحي االلهي، وتالمس شغاف القلوب، والموقف منها �حدد عل
  )2(مصیر االنسان األبد3."

  مقاصد الح�م اإلسالمي - 2

ضة من هللا مفرو  - القوانینأ3  –وٕاذا �انت "، !قوله:ر ابن خلدون عن مقاصد النظام االسالميعبّ 
، وذلك أن الخل� ل�س �ة نافعة في الح�اة الدن�ا، واآلخرة�ة دین، �انت س�اس!شارع �قررها و�شرعها

yلمفضي بهم إلى السعادة في آخرتهمفالمقصود بهم إنما هو دینهم ا ،المقصود بهم دن�اهم فق ،
 في جم�ع السماوات وما في األرض ، فجاءت الشرائع !حملهم على ذلك ما في صراb هللا الذ3 له

فأجرته على الملك الذ3 هو طب�عي لالجتماع اإلنساني، أحوالهم من ع!ادة ومعاملة حتى في 
  )3( ."الشارع بنظر ل��ون الكل محوطاً  منهاج الدین

ومن هنا جعل الفقه الس�اسي ق�ام السلطة وسیلة ضرورMة لق�ـام اإلنسـان !مهمـة الخالفـة التـي �لفـه 
ین الـدین والتنظـ�م الس�اسـي ر اإلمام الغزالي عـن هـذا التـرا!y مـا بـالشارع الح��م الق�ام بها؛ وقد عبّ 

الــدین أصــل؛ فان؛ مــاســي حیــث �قــول: "الــدین والملــك توأأ�مــا تعبیــر ممــا یــدل علــى تــأل� فقهــه الس�
  )4(."والسلطان حارس؛ وما ال أصل له فمهدوم؛ وما ال حارس له فضائع

  ضى على الخل�فة واج!ات شرع�ة �ثیرة �غیره من المسلمین، ولكن هناك واج!ات خاصة !ه !مقت و

                                      
  .51النور، ) 1(
  .65، ص 1، ج قم المجتمع اإلسالمي من منظور تارMخي) العمر3، أكرم، 2(

. و�صف الس�اسة العقل�ة "فإذا �انت هذه القوانین 210، ص المقدمةن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، اب 3)(
مفروضة من العقالء وأكابر الدولة و!صرائها �انت س�اسة عقل�ة .....وما �ان منه(الملك) !مقتضى الس�اسة 

 فما له من نور". الصفحة نفسها. وأح�امها فمذموم أ�ضا، ألنه نظر !غیر نور هللا، ومن لم یجعل هللا له نوراً 

 .17ص ، 1، ج إحاء علوم الدین، أبو حامد محمد بن محمد  ،الغزالي) 4(
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لمین سـلح المصـااسته، وتحقی� مما تكلفه من ق�امه بهذا األمر، وخالصتها الحفا{ على الدین وحر 
والذ3 یلزمه من «فقال: ،رحمه هللا ،اسد عنهم، وقد فّصل ذلك الماورد3رع�ة والدنیو�ة ودرء المفالش

  األمور العامة عشرة أش�اء:  
  عل�ه سلف األمة. حف� الدین على أصوله المستقرة وما أجمع  أحدها:
  تنفیذ األح�ام بین المتشاجرMن وقطع الخصام بین المتنازعین حتى تعم النصفة.  الثاني:
حما�ـــة الب�ضـــة والـــذب عـــن الحـــرMم لیتصـــرف النـــاس فـــي المعـــا�ش وMنتشـــروا فـــي األســـفار  الثالـــث:
  آمنین. 
ع!ــاده مــن إتــالف إقامــة الحــدود لتصــان محــارم هللا تعــالى عــن االنتهــاك، وتحفــ� حقــوق  والرا6ــع:

  واستهالك.  
تحصین الثغور !العدة المانعة والقوة الدافعة؛ حتى ال تظفر األعـداء !غـرة ینته�ـون فیهـا  والخامس:

  محرمًا. 
  جهاد من عاند اإلسالم !عد الدعوة حتى �سلم أو یدخل في الذمة.  والسادس:
  دًا من غیر خوف وال عسف.  ج!ا�ة الفيء والصدقات على ما أوج!ه الشرع نصًا واجتها والسا6ع:
تقدیــر العطا�ا وما �ستح� من بیـت المـال مـن غیـر سـرف وال تقتیـر، ودفعــــه فـي وقـت ال  والثامن:

  تقد�م فیــه وال تأخیر. 
  استكفاء األمناء وتقلید النصحاء ف�ما �فوِّض إلیهم من األعمال و��له إلیهم من األموال.  التاسع:
  شارفة األمور وتصفح األحوال؛ لینهض !س�اسة األمة وحراسة الملة، أن ی!اشر بنفسه م العاشر:

ل على التفو�ض تشاغًال بلذة أو ع!ادة، فقد یخون األمین و�غش الناصح و . وتحت هذه )1(»ال �عوِّ
الواج!ات العامـة تفصـ�الت �ثیـرة، �مـا تحتـاج إلـى تنظ�مـات وترتی!ـات لتحقیـ� تلـك الواج!ـات علـى 

تحتــاج إل�ــه مــن ســؤول�ة ولــي األمــر الق�ــام بهــذه الواج!ــات واســتحداث مــا النحــو المرضــي، ومــن م
   .تنظ�مات وترتی!ات 

ساســ�ة إشــ!اعًا �ل�ــًا لكــل جــد األح�ــام الشــرع�ة قــد ضــمنت تــوفیر إشــ!اع جم�ــع الحاجــات األنولــذلك 
أفراد رع�ـة الدولـة اإلسـالم�ة، مـن مأكـل وملـ!س ومسـ�ن، وذلـك !فـرض العمـل علـى الرجـل  فرد من

ادر، حتى یوفر لنفسه الحاجات األساس�ة له ولمن تجب عل�ه نفقتهم. وفرضها على المولود له، الق
وعلى الوارث إن لم ��ن قادرًا على العمل. أو على بیت المال إن لم یوجد مـن تجـب علـیهم نفقتـه. 

من وHهذا ضمن اإلسالم لكل فرد !عینه أن �ش!ع الحاجات التي ال بد لإلنسان من حیث هو إنسان 
أن �ش!عها، وهي المأكل والملـ!س والمسـ�ن. ثـّم حـّث هـذا الفـرد علـى التمتـع !الطی!ـات، واألخـذ مـن 
زMنة الح�اة الدن�ا ما �ستط�ع. ومنـع الدولـة أن تأخـذ مـن مالـه ضـرائب، ممـا هـو فـرض علـى جم�ـع 

                                      
  .18 - 17ص  ، األح�ام السلطانة والوالات الدینة ، علي بن محمد ،الحسن أبو ،لماورد3ا) 1(
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و �انـــت المســـلمین، إّال ممـــا یزMـــد علـــى �فا�ـــة حاجاتـــه، التـــي �شـــ!عها فعـــًال فـــي ح�اتـــه العاد�ـــة، ولـــ
  )1(.حاجات �مال�ة. وHذلك ضمن توفیر ح� الع�ش لكل فرد !عینه، وأتاح له الرفاه�ة في الح�اة

وHذلك یتوفر لكل فرد ما �ش!ع له الحاجات التي تتطلب اإلش!اع. ولم ��تف اإلسالم !حّث الفرد، 
علیهم منه،  وال جعل اإلش!اع مقصورًا على �سب األفراد، بل جعل بیت المال لجم�ع الرع�ة ینف�

واج!اتها، ألّن علیها ح� وجعل إعالة العاجز فرضًا على الدولة، وتوفیر الحاجات لألّمة واج!ًا من 
أال �لكم راع و�لكم «ر قال: قال عل�ه الصالة والسالم:البخار3 عن ابن عم اإلمام روO  ؛الرعا�ة

الرجل راع على أهل مسئول عن رعیته، فاإلمام الذ3 على الناس راع وهو مسئول عن رعیته، و 
بیته، وهو مسئول عن رعیته، والمرأة راع�ة على أهل بیت زوجها، وولده وهي مسئولة عنهم، وعبد 

  .)2(»الرجل راع على مال سیده وهو مسئول عنه، أال ف�لكم راع و�لكم مسئول عن رعیته
عینة ج!ا�ة دائم�ة ومن أجل أن تقوم الدولة !ما أوج!ه الشرع علیها، جعل لها سلطة ج!ا�ة أموال م 

�الجزMة والخراج، وجعل أموال الز�اة في بیت المال، وجعل لها ح� ج!ا�ة ما هو فرض على 
جم�ع المسلمین �إصالح الطرق، وHناء المستشف�ات، وٕاطعام الجائعین، وما شاكل ذلك. وجعل 

ن أن تملكهم إ�َّاها الملك�ة العامة تحت إدارتها تتوالها هي، ومنع األفراد من أن یتولوها، ومنعها م
أو تعطیهم إدارتها. ألّن الوال�ة العامة هي لولي األمر، وال یجوز ألحد من الرع�ة أن �قوم بها إّال 
بتول�ة من ولي األمر. وهذه الملك�ة العامة من بترول وحدید ونحاس وما شاكل ذلك أموال ال بد 

ألّن هذه األموال لألّمة، والدولة تتوالها  من استغاللها وتنمیتها، لتحقی� التقدم االقتصاد3 لألّمة،
 )3(.لتنمیتها وٕادارتها

نحو الح�اة الدن�ا وزMنتها وطی!اتها، والتي غرسها القرآن في نفوس  ولقد أثمرت النظرة اإلسالم�ة"
ِت ِمَن ٱلرِّ المسلمین ( يَِّبٰ ِ ٱلَِّتٓي أَۡخَرَج ِلِعبَاِدهِۦ َوٱلطَّ َم ِزينَةَ ٱ�َّ   ۡزِقۚ قُۡل ِهَي ِللَِّذيَن َءاَمنُواْ قُۡل َمۡن َحرَّ

َمِةۗ  ِفي ٱۡلَحَيٰوةِ ٱلدُّۡنَيا َخاِلَصةٗ  ِت يَۡوَم ٱۡلِقَيٰ ُل ٱۡألَٓيٰ ِلَك نَُفّصِ ، حضارة ماد�ة رائعة في )4()يَۡعلَُمونَ  ِلقَۡومٖ َكذَٰ
العصور اإلسالم�ة الذهب�ة شملت الف�ر والعلوم والزراعة والصناعة...فالمسلم في عصور 

لم ینس نصی!ه من الدن�ا، ولم �شعر !الكبت تجاه العمران، فعقیدته ال تأمره !التبتل  االزدهار
ُ ٱلدَّاَر ٱۡألِٓخَرةَۖ ( والحرمان و تنأO !ه عن استثمار الطاقات المتنوعة لصالحه   َوٱۡبتَغِ ِفيَمآ َءاتَٰىَك ٱ�َّ

َ َال يُِحبُّ  َوَال تَنَس نَِصيبََك ِمَن ٱلدُّۡنَيۖا َوأَۡحِسن َكَمآ  ُ إَِلۡيَكۖ َوَال تَۡبغِ ٱۡلفََسادَ ِفي ٱۡألَۡرِضۖ إِنَّ ٱ�َّ أَۡحَسَن ٱ�َّ

                                      
 .34ص  النظام االقتصادE في االسالم،النبهاني، تقي الدین،  )1(

 .62 ص ،9ج،}أطعوا هللا وأطعوا الرسول وأولي األمر من�ماب قول هللا تعالى و {! ،لبخار3 صح�ح ا) 2(

 .36ص  النظام االقتصادE في االسالم،) النبهاني، تقي الدین، 3(

  .32) األعراف، 4(
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االنحراف  ن ��ون االستثمار والعمران في نطاق اإلحسان دون الظلم وأفالمطلوب )1()ٱۡلُمۡفِسِدينَ 
  )2(عن الفطرة وتسخیر القوO نحو الشر والدمار والطغ�ان على الع!اد."

  

                                      
 .77) القصص ، 1(

 .115، ص قم المجتمع اإلسالمي من منظور تارMخيالعمر3، أكرم، ) 2(
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  الفصل الثاني :                                
  

  في مسألة السيادة
  
  

    المعاصرة العلمان�ة نظرMة الس�ادة في الدولة   الم6حث األول:        
    

        فالسفة الف�ر الس�اسي الغرHي   :الم6حث الثاني        

    
  ا في مفهوم الس�ادة  والسلطة الس�اس�ة العل�   الم6حث الثالث:      

           الدولة االسالم�ة                      
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  في الف�ر الغرLي -المعاصرة العلمانة ولةالم6حث األول: نظرMة السادة في الد 
   

ي ستتولى السؤال األساس الذ3 �طرح حین ال!حث في طب�عة نظام الدولة یدور حول السلطة الت
أم هي سلطة الجماهیر؟ وفي حزب، أم جماعة، أم ط!قة،فرد، أم أهي  زمام األمر في المجتمع،

طة العل�ا !مصطلح ر عن هذه السلعبّ و�ُ ، ضوء ذلك یتكون التنظ�م الس�اسي لهذه الدولة أو تلك
أول من طرح  صاحب �تاب (األمیر) )2(عد الس�اسي اإل�طالي ن�قوال م���افیلليو�ُ  )1(."الس�ادة"

ثم جاء المف�رون الس�اسیون من !عده وعملوا على ي األوروHي،تارMخ الف�ر الس�اس مبدأ الس�ادة في
إلعالن عن حقوق االنسان المادة الثالثة من ا.و�رست عادة ص�اغة وHلورة مفهوم الس�ادة إ 

مبدأ �ل س�ادة  ت على"أنّ نّص  إذ،هذا المفهوم م1789الصادر عن الثورة الفرنس�ة في  والمواطن
م في المادتین 1791الصادر سنة  ذا المعنى في الدستوراألمة". ثم تكرر ه ا فيأساسً  ن��م

ل�س أل3  "الس�ادة واحدة ال تتجزأ،وال یتصرف فیها،وال تزول،وهي ملك لألمة،واألولى والثان�ة !أنّ 
  .)3(من!ع السلطات" هي األمة وحدها إنّ ؛  فر�M من الشعب، وال أل3 فرد أن یدعیها لنفسه

  
  م الدمقراطيوأهمیتها في النظا تعرMف السادة - أ

  
تتمتع الدولة !الس�ادة وتستأثر بها، ومعنى تمتعها بهذه الصفة أن تكون لها الكلمة العل�ا واألخیرة "

  )4(".على سائر الجماعات والهیئات ، واألفراد الموجودین داخل حدودها
تمع ورات ف�رMة س�اس�ة في المجلى تطإ�ادة في الف�ر الس�اسي والقانوني تعود جذور مصطلح الس

وروHي الغرHي تع�س ضراوة الصراع الذ3 دار في المجتمعات الغر�Hة بین األطراف المتنافسة األ
لى رجال الف�ر والفلسفة إلى الملوك ، إلى رجال االقطاع، إكن�سة ورجاالتها، العلى السلطة: من 

  . علماء الطب�عةبل و 
                                      

 .99، ص الدمقراطة في میزان العقل والشرع، ) معروف، نایف1(

ان ا إ!ّ ا إ�طال�ً ا س�اس�ً ا وفیلسوفً �ان مف�رً  م)،Niccolò  Machiavelli 1469-1527وال ماك�افیّلي (قن�) 2(
س للتنظیر الس�اسي الواقعي، والذ3 أص!ح ف�ما !عد ك�افیلي الشخص�ة الرئ�س�ة والمؤسّ اعصر النهضة. أص!ح م

، والذ3 �ان عمًال هدف منه أن ��تب األمیرلم الس�اسي. أشهر �ت!ه على اإلطالق، �تاب عصب دراسات الع
ُنشَر الكتاب !عد موته، وأید ف�ه ف�رة أن ماهو مفید فهو ضرور3،والتي �ان ع!ارة عن صورة  ؛لح�املتعل�مات 

قول إّن الغا�ة تبرر الوسیلة(مهما �انت اشتهرت النظرة الماك�افیل�ة !القاعدة التي ت .!�رة للنفع�ة والواقع�ة الس�اس�ةم
 .6 ، ترجمة أسامة الحاج ، صالماكافیلة وداعي المصلحة العلاسین�الر، م�شیل،  .)خس�سة

 .102ص ،الدمقراطة في میزان العقل والشرعمعروف، نایف،   ) 3(

 .188، ص النظم الساسةلیلة، محمد،  )4(
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مسیرة زمن�ة تمتد عبر القرون  يلى بلورة هذا المصطلح یجد نفسه فت إوالمتت!ع للظروف التي أد
لى جان جاك روسو. و�ل من هؤالء، إ، لى جون لوكإ ،لى توماس هوHزإي ل�تا!ات م���افی من

م عصارة ف�ره ورأ�ه !حسب تأثره !البیئة التي وغیرهم ممن أدلى بدلوه في هذه النقاشات المدیدة، قدّ 
 ها في تأییده لهذا الطرف أو ذاك.� منعاشها واألحداث التي عاصرها من خالل الزاو�ة التي انطل

Mتور لیلة:" والواقع أن النظر�، وفي مقدمها نظرMة العقد االجتماعي، ات الد�مقراط�ةو�ما �الح� الد
ما هي إال نتاج الف�ر ال!شر3 وخالصة جهوده في حقب التارMخ المتعاق!ة، وقد أرMد بها ب�ان 

ل إلى حما�ة الحرMات الفرد�ة المختلفة من و وصمشروع�ة س�ادة الدولة وحدود هذه الس�ادة وال
جثمان�ة ودین�ة، ومنع االستبداد الس�اسي الذ3 یود3 و�عصف بتلك الحرMات. هذه النظرMات  التي 

 انحرفت أح�انا عن سبیلها ، واالستبداد، وتق�م الحواجز دونه، قامت على أسس تهدف إلى محارHة
 الدین في تحقی� أغراضهم و غلها !عض الفالسفة ورجالوصلت إلى نتائج تؤMد االستبداد، وقد است

هي أغراض ومآرب تتنافى في الحق�قة مع الغرض والهدف األساسي واألصلي لتلك  ،ومآرHهم
  )1("النظرMات.

  
 في تعرMف مسألة الس�ادة، بل إنّ  فًا واسعاً اختال لدO فقهاء القانون الوضعي ولذا یجد ال!احث

ا. ولهذا نجد أن ال!عض ال یتعرض ا سل�مً ا واضحً الس�ادة تعرMفً  م "!صعو!ة تعرMف!عضهم �سلّ 
تعرMفات  ل القانون الوضعي عّدةا.ونجد في �تا!ات رج)2(لتعرMفها، و��تفي بتحدید مظاهرها"

  للس�ادة، منها:
" ح� النفوذ والسلطان واألمر والنهي، وما یت!ع ذلك من جزاء، وهي قوة تمثل ح� الس�ادة هي- 

 )3(یختص !موقفها ح�ال المواطنین داخل حدودها، وفي عالقاتها مع األسرة الدول�ة" الجماعة ف�ما

 )4("." سلطة أصل�ة مطلقة غیر محددة، ته�من على األفراد والجماعاتهي - 

ا لها في و منافسً أا هي" تلك السلطة العل�ا، التي ال نجد سلطة أعلى منها، بل وال نجد مساو�ً  - 
 )5(".السلطة داخل الدولة

                                      
 .209، ص النظم الساسة، لیلة، محمد )1(

(
2
 .586، ص م6ادEء نظام الح�م في اإلسالممتولي، عبدالحمید،  (

(
3
، نقال عن الخالد3،محمود 259، ص الساسة والح�م في ضوء الدساتیر المقارنةالعمر3، أحمد سوMلم،  (

 .23، ص قواعد نظام الح�م في اإلسالمعبدالمجید، 

قواعد نظام قال عن الخالد3،محمود عبدالمجید، ، ن31، ترجمة زعیتر ص ، أصول الحقوق الدستورMةآ�سمن )4(

 .23، ص الح�م  في اإلسالم

 .39، ص مبدأ الشورj في اإلسالممتولي، عبدالحمید،  )5(
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" �قصد !الس�ادة تلك (السلطة العل�ا) التي ال تعرف ف�ما تنظم من عالقات ، سلطة عل�ا  - 
"O1(أخر( 

إن الس�ادة هي سند الح�م... ومعنى السند أنه هو المرجع الذ3 ��سب القانون ، أو الرئ�س ،  - 
  )2(".ح� الطاعة والعمل !أمره

إذا �ان . فالفرد ر لهادة والمسیّ ار إلا الممارس لنهإ "الس�ادة هي اصطالح غرHي المراد بها :"ف�لمة 
رها �ان رادته �مارسها غیره و�سیّ إن �انت ادته و�مارسها �انت س�ادته له، وإ ر ر إهو الذ3 �سیّ 

رة من قبلها، بواسطة أفراد منها، رادة أفرادها، مسیّ وع إرادتها، أ3 مجمإا، واألمة إذا �انت عبدً 
ن �انت إرادتها مسیرة من قبل غیرها جبرا إ ، و ت سیدة نفسهااها ح� تسییرها، �انتعطیهم برض

   )3("مستعبدة. عنها �انت
لها !قوله:" هي سلطة عل�ا مطلقة،  أما نحن فنختار التعرMف الذ3 وضعه الد�تور محمود الخالد3

  )4(".ش�اء واألفعالألصدار الح�م على اها وحدها ح� إل

  

 أساس مشروعة السادة -  ب
 

 طة النظرMة الثیوقرا - 1

ى جم�ع فله السلطان المطل� والس�ادة الكاملة عل ...رجع هذه النظرMات مصدر السلطة إلى هللاتُ "
وٕال�ه تصیر األمور،  3 �ح�مهم وMوجههم وMرشدهم إلى ما ف�ه خیرهموهو الذ ال!شر فهو خالقهم

  )5(ع!اده."م للشعوب من بینهم �فوضهم في م!اشرة سلطانه على رادة هللا اخت�ار ح�اوقد اقتضت إ
استعملها الملوك في أورو!ا، منهم لو�س الرا!ع عشر، إذ ف�ه هذه النظرMة  راجتوقد مر زمن 

 مبراطور المان�ا في أول القرن إولو�س الخامس عشر، ولو�س الثامن عشر،�ما تمسك بها 
 ُ�عّد إلها، و�ذلك استعملها م1945مبراطور ال�ا!ان حتى العشرMن غلیوم الثاني، �ما �ان إ

 !ه للشعب األلماني فيفي خطا عاها هتلروادّ  ،م1947س!ان�ا الجنرال فران�و في سنة د�تاتور إ
منس�ا، !استثناء الوضع الخاص للفات��ان  ص!حت نس�اً . ولكنها من ثّم أ)6(م1939ن�سان  28

 حتى اللحظة.

                                      
)(

 .17، ص ، الوس> في القانون الدستورE متولي، عبدالحمید 1

 .57، ص الدمقراطة في االسالمالعقاد، ع!اس،  )2(

(
3
  . 41-40، ص ام الح�م في االسالم، نظالنبهاني، محمد تقي الدین (
  . 24، ص قواعد نظام الح�م  في اإلسالمالخالد3،محمود عبدالمجید،  )4(

5
 .192، ص ، النظم الساسة، و لیلة، محمد143، ص حb الشعب في استرداد السادةالورداني، أ�من،  )(

  .117، ص، حb الشعب في استرداد السادةالورداني، أ�من )6(
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  في العصور الوسطى السلطة المطلقة - 2

  ة، ین!غي التوقف عند الظروف والبیئة التارMخ�ة ولفهم جذور وخلف�ات مصطلح ومفهوم الس�اد
   والس�اس�ة في المجتمع الغرHي التي واكبت وأدت إلى انبثاق هذا المصطلح.

سترقاق إلقطاع واإلفقد تمیزت العصور الوسطى !استبداد السلطة الحاكمة حیث تفشى نظام ا
سلطتهم  وأنّ ،ل هللا على األرضالح�ام هم ظ المفاه�م الكنس�ة التي تروج أنّ  وس�طرت على أورو!ا

طالق سلطات إمستمدة م!اشرة من هللا عزوجل ول�س من أفراد الشعب، و�ان لذلك أكبر األثر في 
  دون حدود أو قیود أو ضوا!y. من الحاكم

  
ا في مفهوم العالقة بین الحاكم والسلطة...و�ان لهذا أحدثت هذه األسطورة(الس�ادة) تغییرً وه�ذا 

لم ��ن لها  .ألنه أعطى السلطة جالًال مجرًداوم الس�ادة عواق!ه ال!الغة على الدولة.التغییر في مفه
 ّ�اب ام الكتّ نت الملوك من فرض س�ادة الدولة واخضاع نفوذ االقطاع لها.وقمن  قبل. وم

 ّ�حالل النظام ر�زMة السلطة وإل"فأخذوا یدعون لمالدولة.-بتبرMر الس�ادة المطلقة للملك رون والمف
بدال فوضى الحروب والفتن الدین�ة المحتدمة !السالم إل قطاع�ة الخاصة، وإلمحل الحقوق ا العام

قطاع�ة مفهوم "السید األعلى" وجعلوه ذا سلطة مطلقة ومقدسة، العام. واستعاروا من المفاه�م اإل
 ووصفوا س�ادته بنعوت ما تزال تردد منذ أ�امهم حتى یومنا هذا. فهي س�ادة واحدة غیر قابلة

  )1( للتجزئة أو للتنازل، وهي معصومة وشاملة لكل شيء."
  
ا حیث بدأت مواجهات �بیرة بین اإلمبراطورMة  ممثلة ا جدیدً عدً إال أن مفهوم السلطة بدأ �أخذ !ُ  

للسلطة الزمن�ة الحاكمة من جهة، والكن�سة ممثلة للسلطة الدین�ة والتي ُیرجع الح�ام سلطاتهم 
جهة أخرO، هذا الصدام بین الجهتین انتهى إلى م�الد ف�رة الفصل بین  المطلقة إلى تعال�مها من

  )2(رجال الدین. والدین�ة ممثلة !الكن�سة و السلطتین الزمن�ة ممثلة !الح�ام 
خالل القرون الوسطى شهدت المجتمعات األور�Hة الغر�Hة نزاعات تمحورت حول العالقة بین  و

�م !من، أ3 من تكون له الس�ادة العل�ا والكلمة الفصل في السلطتین الروح�ة والزمن�ة، ومن یتح
الكن�سة أفسحت مجاًال واسًعا للحاكم الزمني لیرعى شؤون المجتمع  رعا�ة شؤون الناس. ومع أنّ 

ا هذا لم �عن أن تنزو3 الكن�سة !عیدً  العامة، تحت مقولة "دع ما لق�صر لق�صر وما " ""، إال أنّ 
عى ال!ا!اوات إلى تكرMس شرع�ة تح�م الكن�سة !السلطة الزمن�ة، وٕان عن الشؤون العامة، بل س

                                      
 .70-69، ص تكوMن الدولةروHرت،  ماك�فر، )1(

 .98-97، ص حb الشعب في استرداد السادةالورداني، أ�من،  )2(
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.و�ان ذاك ال!ا!ا. أو ضعفإلمبراطور ا وجزًرا !حسب قوة هذا ا�انت هذه الدعوات شهدت مد� 
مبراطور؟ وال للكن�سة وال!ا!ا أم للملك واإل: هل ��ون أزاع یدور حول والء الفرد المس�حيجوهر الن

  )1(حداهما على األخرO؟الح�اة الروحان�ة !حیث ال تفتئت إبین الح�اة الماد�ة و وما العمل للتوازن 
زدواج�ة في السلطة، ومن إلتفاق لتنظ�م هذه اإلى طرفان، الكن�سة والح�ام، التوصل إوقد حاول ال
مبراطورMة المقدسة الذ3 عرف ب(صراع التعیینات) لطوMل الذ3 دار بین ال!ابو�ة واإلذلك "النزاع ا

م) 1122- وورمز( والذ3 انتهى !اتفاق حول منح األلقاب والرتب الكنس�ة، م)1122- 1059(
توماس  نّ أمن ذلك و )2(."إحداهما عن األخرO فصل السلطتین الزمن�ة والروح�ة، الذ3 أقر مبدأ

خالق�ة، فإن أبدا له أنه ما دامت المسائل االقتصاد�ة والس�اس�ة في آخر األمر مسائل  )3(كوMنياأل
عدل أن یوضع الدین في مرت!ة أعلى من مرت!ة الس�اسة والصناعة، وأن تخضع الدولة في من ال

                                      
  .104ص  ، حb الشعب في استرداد السادةالورداني، أ�من،  )1(
تفاق إ . صراع التعیینات:103-102، ترجمة أسامة الحاج،صفلسفة،علم،دین :هوLز) مورو،بییر فرانسوا، 2(
هنر3  الروماني المقدس مبراطورإلوا �الكستوس الثاني تفاق�ة بین ال!ا!اإ�ان  ، Concordat of Worms زورمو 

الكن�سة والدولة حول المناصب  ینعلى النزاع الذ3 قام ب) زورمو ( !القرب من مدینةم 1122أیلول23في الخامس
ن ال!ا!ا �مثل على األرض السلطان األسمى أم 1075عام الذ3 أعلن الكنس�ة !عد عهد ال!ا!ا غرMغورMوس السا!ع 

��ة مما سبب صراعًا مرMرًا مع ن �عّین األ!اطرة وMثبتهم، �ما حرم على أوله Mالعلمانیین تولي المناصب االكلیر
قائمًا ج�ًال من الزمان، تولى ف�ه عدة  واستمر النزاع في عهد ابنه هنر3 الخامس  .هنر3 الرا!ع ملك المان�ا آنذاك

الطرفین، بل ینته النزاع بین لم م) ومع ذلك Worms 1122 زورمو (أح!ار، وانتهى بتراض بین الطرفین في اتفاق 
م بتنظ�م یوHیل �بیر 1300الثامن عام  )بون�فاقیوس(تصاعدت حدة ال!ا!او�ة في الس�طرة الدنیو�ة عندما قام ال!ا!ا 

  .http://www.marefa.org موقع ."مبراطورإلنا ا،أنا الق�صر" أوراح یناد3 بهم: للمؤمنین
العصور الوسطى. اجتهد �ثیرا في محاولة  م) من أعمدة مف�ر3 الكن�سة في1274- 1225) توماس األكوMني(3(

و اقت!س الكثیر من فلسفة ابن رشد وابن الجمع بین فلسفة أرسطو والكن�سة،التوفی� بین العقل والعقائد الكنس�ة، و 
م�مون، وقد أثارت محاولته للتوفی� بین العقل واال�مان المس�حي ردود فعل غاض!ة واسعة من شرMحة واسعة من 

 - م1277وجدوا في طروحاته دمجا للطروحات الوثن�ة شدیدة الخطر على الدین المس�حي. وفي الره!ان الذین 
أصدر أسقف !ارMس، بإ�عاز من ال!ا!ا یوحنا الحاد3 والعشرMن، مرسوًما !اعت!ار  - !عد وفاة توماس بثالث سنوات

را یدافعون عن و لكن توماس،!عد وفاته، وجد له أنصامن قضا�ا توماس خروجا على الدین؛ قض�ة 219
طروحاته و!عد جدل دام مائة عام أقنع الره!ان الدومین�ك ال!ا!ا یوحنا الثاني والعشرMن !اعت!ار توماس من 

القد�س  م) تقرر أنّ 1563-1545م) انتصاًرا لفلسفته. وفي مجمع ترنت الكنسي (1323(سین،و�ان تقد�سهالقد�
لوه الشوائب، وُرفع �تا!ه "خالصة الالهوت" إلى مقام ال �ع توماس األكوMني هو الشارح العمدة لالهوت النقي من

م، 1879).وقرر ال!ا!ا لیو الثالث عشر في 246ص 14ج ،قصة الحضارةال!ابو�ة(إال الكتاب المقدس والمراس�م 
م أن تكون مؤلفات توماس الفلسفة الرسم�ة  للكن�سة الكاثول���ة، مع أنهما 1921وال!ا!ا بند�ت الخامس عشر في 

 . وانظر147-145ص،9جقصة الحضارة،وMل دیورانت ، -م �علنا أن مؤلفاته سل�مة من األخطاء(!!!)ل
Arthur Haberman, The Making Of The Modern Age,p172  
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وMجب أن  ،و�لما سمت أغراض السلطة ازداد نبلها األخالق لرقا!ة الكن�سة وٕارشادها،مسائل 
ملوك األرض، الذین یهدون الناس إلى السعادة الدنیو�ة، لسلطان ال!ا!ا الذ3 یهد3 الناس  عیخض

 ن ت!قى الدولة صاح!ة السلطان في الشؤون الدنیو�ة، غیر أنّ أادة األبد�ة. على أنه یجب إلى السع
 خالف الح�ام قواعد االخالق الصالحة أو امن ح� ال!ا!ا في هذه الشؤون نفسها أن یتدخل إذ

م�ان تجن!ه. ولهذا فمن ح� ال!ا!ا أن �عاقب الملك إلا �ان !اضرار !شعوHهم إضرارً إلتسببوا في ا
من واجب الدولة أن تحمي الدین،  فوق هذا فإنّ  مسيء أو �عفي رعا�اه من �مین الوالء له؛ وال

  )1(".وتؤMد الكن�سة، وتنفذ قراراتها
قرون من الزمن قبل التوصل إلى رسوخ واستقرار  ن الطرفین استمر عبرهذا الصراع والجدل بی

هذا  )2(ؤون الكهنوت�ة الروح�ة.عقیدة "فصل الدین عن الدولة" وحصر السلطة الكنس�ة في الش
النزاع �ان یجر3 على صعیدین متوازMین: فمن جهة قام العلماء والمف�رون والفالسفة بتوج�ه 
ضرHات متتال�ة قوضت مشروع�ة السلطة الكنس�ة، ومهدت لتعاظم الدعوات !اخضاع الكن�سة 

ل فلسفي ف�ر3 !غ�ة ملء للسلطة الزمن�ة، ومن جهة أخرO قام حشد من هؤالء ببلورة وص�اغة بدی
الفراغ الناجم عن هدم سلطة الكن�سة على مستوO الفرد والمجتمع وفي شؤون الف�ر والثقافة وسائر 

صالحات اللوثرMة اق  الكنسي الداخلي ف�ما عرف !اإلوقد ساعدهم في ذلك الشق )3(أمور الح�اة.

                                      
استطاعت الكن�سة بنفوذها أن تجعل الملوك واأل!اطرة " .144- 143، ص 9ج ،قصة الحضارةدیورانت، وMل،  )1(

ابن هللا أنشأ الكن�سة !أن جعل الرسول !طرس  إنّ "م)ب�انًا قال ف�ه:867-858 لو !ا(نقوال األها. وأعلن ال!اطوع إرادت
ال!ا!ا ممثل هللا  ( ولذلك) فإنّ ؛سلطات !طرس في تسلسل مستمر متصل أساقفة روما ورثوا  أول رئ�س لها. وٕانّ 

لمس�حیین ح�امًا �انوا أو جم�ع ا على ظهر األرض یجب أن تكون له الس�ادة العل�ا والسلطان األعظم على
إن الكن�سة بوصفها نظامًا إله�ًا خل�قة !أن تكون "م)1085- 1073(وأعلن ال!ا!ا جرMجـور3 السا!ع."مح�ومین

 أن یخلع الملوك غیر الصالحین و –!صفته خل�فة هللا في أرضه –ومن حـ� ال!ا!ا وواج!ه، صاح!ة السلطة العالم�ة
ص ، مذاهب فكرMة معاصرة ،قطب محمد."تنصیبهم حسب مقتض�ات األحوال أن یؤMد أو یرفض اخت�ار الح�ام أو

74.  
)(

وتكرMس  ي !فصل الدین(الكن�سة) عن الدولة،م سّنت فرنسا رسمً�ا القانون القاض1905�انون أول  9في  2
  علمان�ة الدولة !ش�ل رسمي صرMح ال ل!س ف�ه.

طب�عة إلى تب�ان فساد النظرMة الیونان�ة التي فرضتها أدت حر�ة الكشوفات العلم�ة التي قام بها علماء ال ) 3(
م) أول تحٍد لنظرMة الكن�سة عن العالم، ثم جاء 1543-1473الكن�سة !اسم الدین، وقدم ن�قوال �وHرن�قوس(

م) ل�قدم مزMدا من األدلة على أن األرض تدور ول�ست ثابتة �ما روجت النظرMة الكنس�ة 1642-1564غالیلیو(
الیونان. ومع أن غالیلیو اضطر، لینقذ رقبته من المقصلة، أن �عترف بخطئه أمام مح�مة التفت�ش الموروثة عن 

 مع ذلك( مح�مة التفت�ش و على قوله:"و رالتي حاكمته بتهمة الهرطقة، إال إنه عند خروجه من المح�مة أّص 
سحاق إن عل�ه وغضبهم. ثم جاء األرض تدور". وقد أثار غالیلیو !طروحاته نقمة رجال الدی تراجعه فیها) فإنّ 

م) لیدق المسمار األخیر في نعش نظرMات الكن�سة ال!ال�ة، !اكتشافه لقانون الجاذب�ة الذ3 1727-1642نیوتن (
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ح�ام الملوك واألمراء في  - �اس�اس–التي أدت إلى ظهور المذهب البروتستانتي الدیني،والذ3 تبناه 
المان�ا وٕانجلترا للتخلص من ه�منة ال!ا!ا المر�زMة في روما، ما أدO بدوره الى حروب ونزاعات 

   )1(دین�ة استمرت عقوًدا من الزمن عبر أورو!ا.
ولعل أشهر فصل في النزاع بین الملوك وال!ا!اوات یتعل� !قرار الملك هنر3 الثامن في برMطان�ا فك 

ر3 الثامن من زوجته  و!التالي Hاb الت!ع�ة ل!ا!ا روما �ل�منت، !عد أن رفض طالق الملك هنر 
صدار إة أخرO. فأوعز للمجلس الن�ابي، الذ3 �ان طوع بنانه، بأ قرار !شرع�ة زواجه من امر اإل

والذ3 قضى !س�ادة الملك على الكن�سة والدولة في  م1534تشرMن الثاني  12قانون الس�ادة في 
 نجل��ان�ة، ونزع سلطات الكن�سة منها ، وإلجلترة، وعّمد الكن�سة الوطن�ة الجدیدة !اسم الكن�سة اان

فرض على جم�ع رجال الدین أن �حلفوا �مینا جدیدة !قبول س�ادة الملك المدن�ة والكنس�ة دون 
  )2(نجلترا.بل !استئناف السلطة ال!ابو�ة في إتحف�، وأنهم لن یرضوا أبدا في المستق

وحین أراد ال!ا!ا بولس الثالث، الذ3 خلف �ل�منت في ال!ابو�ة، معاق!ة هنر3 الثامن !حرمانه من  
نجلترا ومنع �ل تجارة معها وحل �ل الرعا�ا إزمالة العالم المس�حي وتحرMم الصلوات الدین�ة في 

را، فإن �ال من البرMطانیین من ا�مانهم !الوالء للملك وأمرهم وأمر �ل األمراء المس�حیین بخلعه فو 
فرنس�س في فرنسا ،رفضا دعم ال!ا!ا في موقفه وذلك خش�ة تكرMس  مبراطور شارل في المان�ا وإلا

                                                                                                           
هدمه. هذه الحر�ة  مّ�نه من تقد�م تفسیر هندسي متكامل مترا!y للكون والترتیب الفلكي نقض التفسیر الكنسي و

مام نشاb م�ثف یهدف إلى فهم ظواهر الح�اة والمجتمع واالنسان على ضوء العلم�ة فتحت ال!اب واسًعا أ
النظرMات والقوانین العلم�ة ال!عیدة عن الخرافة والجهل والموروثات ال!ال�ة التي ال تقوم على سند متین، مهدت 

 Arthur انظر  ن.الحقا، مع تعاظم الثورة الصناع�ة في القرن التاسع عشر، إلى تقد�س العلم وٕاحالله م�ان الدی

Haberman, The Making Of The Modern Age,pp 4-9..  
م)، إلى إضعاف سلطة ال!ا!ا في روما 1546-1483أدت حر�ة االصالح الدیني، التي أطلقها مارتن لوثر( 1)(

ة و�سر ه�منة الكن�سة المر�زMة على األفراد والمجتمع،فقد دعت إلى دعم األمراء والملوك وجعلت سلطتهم سلط
اله�ة، !غ�ة ضرب الكن�سة وسلطة ال!ابوات، �ما أتجهت لتحرMر الفرد من س�طرة الكن�سة عبر الدعوة إلى ح� 
الفرد في تفسیر الكتاب المقدس، دون الحاجة إلى العودة إلى وساطة رجاالت الكن�سة،فساهمت !طروحاتها 

والدولة، وأدت إلى ش� الوحدة الدین�ة في مساهمة فعالة في تقل�ص دور الكن�سة في الح�اة العامة في المجتمع 
أورو!ا، ف!عد أن �انت الكن�سة الكاثول���ة هي المر�ز الدیني للجم�ع، أدO ظهور المذهب البروتستانتي وانتشاره 
في شمال وغرب أورو!ا إلى إحداث شرخ ولد نزاعات دمو�ة بین الفرMقین، دامت عقودا من الزمن وأدت دوًرا مهًما 

،ص 14، ج قصة الحضارةمطال!ات !فصل الدین عن الدولة والح�اة العامة. انظر وMل دیورانت، في إنضاج ال
  ..Arthur Haberman, The Making Of The Modern Age,p3. و262- 254

  .100- 99ص 13، ج قصة الحضارةدیورانت، وMل،  )2(
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وارتفاع سلطة الكن�سة فوق الملوك. "و�ان فشل النشرة ال!ابو�ة إیذانا !ضعف السلطة ال!ابو�ة 
   )1(سلطان الدولة القومي".

نجلترة ل!ا!ا روما، وجود رأ3 عام قو3 ناقم إة في وما ساعد هنر3 الثامن في قطع ت!ع�ة الكن�س 
أن أغل�  إال، فما �ان من الملك هنر3 )2(على تملك الكن�سة لثروة هائلة من األموال واألراضي

  )3(دیًرا للراه!ات. 139دیًرا للره!ان، وحوالي  578األدیرة وصادر أمالكها ، فقد أغل� 

تكوMن النظام الس�اسي  كن�سة ��شف عن حق�قة مهمة فيهذا المشهد في عالقة الملك(الملوك) !ال
الملك �ان �ستغل سلطة ال!ا!ا، والسلك الدیني الكنسي، في إضفاء الشرع�ة على  أنّ األوروHي:

ح�مه وتصرفاته، فإذا تعارض موقف ال!ا!ا مع س�اسة الملك( ولو �انت نتیجة رغ!ات ونزوات 
!ا!ا عرض الحائy، بل وصل !ه األمر إلى الملك سرعان ما �ضرب !موقف ال شخص�ة) فإنّ 

 رعن له ما شاء وما یرMد من أعمالفصل الكن�سة وخل� مجمع �نسي جدید ��ون طوع بنانه ل�ش
ذلك أن  وس�اسات، وما على الشعب إال الرضوخ واالنق�اد لقرارات المجمع الكنسي مهما �انت.

س!ان�ا، وهو خال إوع !ا!ا روما لملك ا لخضم الزنا ، ونظرً المجمع الكنسي الروماني �ان قد حرّ 
ته، فما �ان منه س!ان�ا فرفض إقرار طالق هنر3 لزوجإزوجة هنر3، فلم �شأ ال!ا!ا إغضاب ملك 

ى إخراج إلال!ا!ا وأوجد الكن�سة االنجل���ان�ة التي شرعنت له ما أراد. وهذا أدO إال أن استقل عن 
مشورة منهم وال رأ3 وال قناعة  رومان�ة وٕادخالهم، دون "المؤمنین" المس�حیین اإلنجلیز من الكن�سة ال

ء نزوة هنر3، في الكن�سة إلرضا نما !موجب قرار المجمع الكنسي االنجل��اني المستحدثوإ 
   الجدیدة.

م) للزنا وعلى تبدیل قانون المحرِّ "ه�ذا على خالف التشرMع المس�حي( و�ما �قول یوسف !عدراني:
استحداث مجمع �نسي یرت!y  ر الملك (هنر3)لكنسي وتعدیله، قرَّ وجده المجمع اأالزواج الذ3 

�حمي بتشرMعاته مصلحة الملك ال غیره و  یخضع في إیجاد قراراته فقy لما یرMده ملك اإلنجلیز،!ه
رض على اإلنسان اإلنجلیز3 الخضوع لسلطة الكن�سة (االنجلیزMة) التي و�ما فُ  ال الناس، وحده

انفصلت  ع للكن�سة التيرض عل�ه الخضو �ح�مها ق�صر روما، �ذلك فُ  �انت ترت!y !الكن�سة التي
قلة اإلنجلیز3 من خضوع إلى خضوع، ومن نعن الكن�سة التي أص!ح �ح�مها ملك إس!ان�ا. 

                                      
  .118- 117، ص المرجع نفسه) 1 (
تسلل في دهاء إلى مملكتك شحاذون وأفاقون مقدسون ومت!طلون، أساقفة  ) "في العهود الخوالي ألسالفك الن!الء2(

ورؤساء أد�ار وشمامسة ورؤساء شمامسة ومعاونو أساقفة وقساوسة وره!ان ورجال دین و�هنة وره!ان و!ائعو 
ص�وك غفران ومحضرون...إلى حد أنهم حصلوا على ثلث مملكتك !أسرها، إن أعظم المقاطعات وأجمل الدور 

اضي واألقال�م ملك لهم، و�ان لهم إلى جانب هذا عشر محصول الغلة والمراعي والمروج والكأل والصوف واألر 
  .93، ص 13، ج قصة الحضارةوالمهور والعجول والحمالن والخنازMر واألوز والدجاج...."، وMل دیورانت، 

 .133ص  ،13ج ، وMل دیورانت، قصة الحضارة)3(
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إلى إ�مان �ما �ان حال الذین دخلوا في دین  عبود�ة إلى نظام عبود�ة، لم ��ن نقلة من �فرٍ 
 في ح�اة القهر والشقاء واالستغالل. مس�ح�ة المجمع الكنسي إلى حالٍ  اإلسالم، بل نقلة من حالٍ 

�انت ف�رًا جدیدًا من اإلنسان ینظم لإلنسان عبودیته الجدیدة للق�صر. المجمع الكنسي �ان أول 
قوانینها وتشرMعاتها !اعتماد قاعدة  مؤسسة فاعلة مؤثرة في المجتمع تعتمد في إیجاد أف�ارها

نسي �ان أول مؤسسة د�مقراط�ة في التارMخ ، أف�ار عقیدتها من عقل األكثرMة. إذًا المجمع الك
اإلنسان ، إقرار صحة أف�ار عقیدتها �عتمد على موافقة أكثرMة أعضاء المجلس الكنسي، تشرMعات 

نقلة  أكثرMتهم سموها تشرMعات مس�ح�ة، بینما تشرMعات البرلمانات األورو�Hة �سمونها دستورMة.
د�ة �انت نقلة من عبود�ة الفرد للفرد إلى عبود�ة الفرد للمؤسسة، من عبود�ة األوروHیین في العبو 

األوروHي للق�صر إلى عبود�ة األوروHي في المؤسسات التي أوجدها الق�صر للح�م بها.... 
ي في واقعها هالحق�قة أن نقلة األوروHي من اإل�مان !ألوه�ة الق�صر إلى اإل�مان !صنم الق�صر 

ل!الد ج�شًا، مجتمعًا، شعو!ًا، من الح�م الفرد3 إلى الح�م الجماعي الذ3 �س�طر التنظ�مي نقلة ل
  )1(عل�ه فرد."

  
 في العصر الحدیث  النظرMات الدمقراطة - 3

رجع هذه النظرMات س�ادة الح�ام وسلطانهم في الدولة إلى إرادة األمة. فاألمة هي مصدر هذه تُ 
فالشعوب هي التي تختار ح�امها الذین �مارسون  الس�ادة و أساس جم�ع السلطات في الدولة.

السلطان والس�ادة !اسمها. فالح�ام هم مندوHو الشعوب، وسلطانهم مستمد منها و!فضل رضاها. 
وٕاذا حاولت الدولة الخروج عن حدود سلطتها، التي استمدتها من األمة، وأرادت االعتداء على 

  )2(�ادة األمة، مقاومة تلك السلطة.حرMات األفراد استطاعوا، اعتماًدا على ف�رة س

، نفصلها في هذه النظرMات قام !ص�اغتها حشد من المف�رMن والفالسفة عبر قرون من الزمن
ن تستقر في ش�لها النهائي الذ3 تكرس من خالل االنظمة الحاكمة في  أقبل  الم!حث التالي،

  المجتمعات الغر�Hة.  
  

                                      
ةالعمb األ) !عدراني، یوسف، 1(L83-82، ص سود في فكر الفلسفة الغر.  

  .199-198، ص ، النظم الساسةلیلة، محمد )(2



130 

 

  ي الغرLيفالسفة الف�ر الساس الم6حث الثاني: 
  

معظم ما  سنعرض ف�ما یلي ألبرز المف�رMن وفالسفة الف�ر الس�اسي الغرHي، وسنلمس بوضوح أنّ 
�ل الف�ر  فالواقع "إنّ  تفتقت عنه قرائحهم جاء لیخدم أو لیبرر مصالح السلطة الس�اس�ة الحاكمة.

 ب�ت  لقد. "الس�اسي للقرن السادس عشر یهجس !الخوف من حاالت التمرد والحروب األهل�ة
ل�س ثمة طاعون أخطر على الجمهورMات من العص�ان المدني...وهو السم الذ3 �م�ن  :"بودان

  )1(".مبراطورMات عرضة للموت، في حین �انت خلدت لوالهإلأن یجعل ا

  
  م) مصلحة الدولة فوق �ل اعت6ار1527- 1469(ماكافیلي - 1

حین  )ن�قوال ماك�افیللي(ها األولى عبر جداالت عدیدة ، وضع لبنت الدستورMة تبلورت النظرMاتِ 
األمیر)ات!اع أ�ة  ر للحاكم (خالق�ة أو روح�ة،وHرّ أدعا إلى فصل الس�اسة العمل�ة عن أ�ة ق�مة 

ا عن أ3 وازع دیني أو اخالقي، لتحقی� هدفه في الح�م. هذه النظرة تطورت !عیدً وسیلة یراها،
استخدام الوسیلة التي تراها في سبیل تحقی� "المصلحة  ا لتعطي الح� للدولة ، �مؤسسة، فيالحقً 

  )2(العل�ا".
�طال�ا و�انت مقطعة األوصال استشرO الفساد فیها !سبب األوضاع الس�اس�ة "نشأ ماك�افیللي في إ

المضطرHة التي ال ترتكز على أسس سل�مة والتي انتهجها خالل قرون عدیدة ال!ابوات وأمراء 
لى دو�الت عدیدة على رأس �ل دوMلة أمیر الحال انقسام ال!الد إ تب على هذااالقطاع، وتر 

لي لوقامت الحرب بین األمراء !صفة مستمرة.درس ماك�افی ،�ستأثر !السلطة فیها ونشبت الخالفات
 Oة األخر�Hدأ ی ،حالة !الده وقارنها !أحوال الدول األوروHدلي !آرائه الفلسف�ة على ضوء و

  )3("ظاته ودراسته للتارMخ.مالح
) ممارسة السلطة ضمن الظروف األشد صعو!ة: تلك التي األمیري في �تا!ه (لك�افیلافقد عالج م

ك�افیللي من حروب هددت استقرار االمارات اا لما عاشه میخلقها تأس�س دولة بواسطة القوة.ونظرً 
یث حإلنسان !"خلقت الطب�عة ا :اإلنسان عدو اإلنسان نّ أ�طال�ا، فقد بنى نظرته على اعت!اره إفي 

ه�ذا لما �انت و  .ما �شته�ه�ستط�ع أن �حصل على �ل  ه المع أنّ �م�نه أن �شتهي �ل شيء 
الشهوة متفوقة دائما على القدرة على الكسب ینتج من ذلك است�اء مما �متلك وعدم رضى عن 

ة الناس إذ یرغبون في الكسب وMخشون خسار  الذات. من هنا تولد التبدالت في ح� الناس،ألنّ 
                                      

(
1
 .75، ترجمة أسامة الحاج ، ص الماكافیلة وداعي المصلحة العلاسین�الر، م�شیل،   (

 .75- 67ص  المرجع نفسه ، )(2

  .463- 462، ص النظم الساسة، �امل ) لیلة،محمد3(
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ال!شر هم ه�ذا !طب�عتهم  ك�افلي أنّ ا�عتقد مو  .)1(م�اسبهم یؤد3 بهم ذلك إلى العداوات والحروب"
نافقون، جشعون وشرهون "م في �ل زمان وم�ان وهذا شيء من المستحیل تغییره أو إصالحه

. أ�ضا !النس!ة له جم�ع ال!شر هم طغاة، والفرق بین إنسان عاد3 وطاغ�ة، "للحصول على الرHح
الثاني لد�ه الوسائل بینما األول ال �ملكها �ي �ص!ح طاغ�ة ولكنهما متماثالن في  هي أنّ 

  )2(عة.الطب�
د تأس�س M"من یر الناس خبثاء شرMرون  نّ �قوم على افتراض أفالمبدأ األساس للس�اسة الم���افیل�ة 

   )3(.الناس خبثاء" أن �فترض مس!قا أنّ د وانین ال بقها یدولة و�عط
مارات اال�طال�ة عداوات بین اإلءته للواقع الس�اسي للخصومات والماك�افیللي من قرا لصستخوقد ا

ل�س في وسع جمهورMة صغیرة  "هخطار التي تتهددها من قبل الجارMن الفرنسي واالس!اني أنّ ألوا
أن تت!اهى !ال!قاء هادئة واالستمتاع !حرMتها !سالم. ففي الواقع إذا لم تهاجم جیرانها سوف 

الحرب هو العلم الحق�قي لمن �ح�م." ال ین!غي  فنّ  وهذا ما جعل ماك�افیللي یرO أنّ  )4("جمونهایها
  )5(".أن ��ون لألمیر موضوع أو ف�رة أو مهنة یختارها غیر الحرب

غ ، لمفهوم "الغا�ة تبرر الوسیلة" والذ3 �سوّ )األمیر(ك�افیللي في �تا!اته، وأهمها س ماوه�ذا أسّ 
لتحقی� هدفه وتم�ین سلطانه، !معزل عن أ3 اعت!ار روحي واستخدامها  وسیلة للحاكم ات!اع �ل

  )6(أو اخالقي.
ته الكن�سة من أ!غض ودعا إلى إخضاع السلطة الدین�ة إلى السلطة الزمن�ة المدن�ة، ولذا عدّ 

ن ن المنظور الكنسي الذ3 �اعلى انف�اك مفهوم الح�م والدولة إ�انت هذه بواكیر الدعوة أعدائها. 
لهي الممنوح عبر الكن�سة للحاكم الزمني. وقد ع�ة الح�م على أساس التفو�ض اإلو س لمشر یؤسّ 
" فالسیف الروحي والسیف الزمني �عودان �الهما ،رت نظرMة "الس�فین" عن هذه العالقةعبّ 

 أنّ  وهذا �عني؛ )7(شهر ألجل الكن�سة، بینما تشهر األول الكن�سة"األخیر ین!غي أن �ُ  للكن�سة، لكنّ 
ه القائم على تحرMر ماك�افیلي على مبدئ قد أصرّ و السلطة المدن�ة تكون خادمة لسلطة الكن�سة.

  !احة استخدام الوسائل غیر المشروعة في سبیل تحقی� �اسة من م!اد3ء الدین واألخالق وإ الس
                                      

  .48ص ،الماكافیلة وداعي المصلحة العلانقال عن سین�الر،م�شیل،،461ص ،األمیروال،ن�ق ك�افیللي،ام (1)
  .5، ص 3جخل الى الف�ر الساسي الغرLي، ) نیوف،صالح علي، مد2(

 .49ص  الماكافیلة وداعي المصلحة العلا، نقال عن سین�الر، م�شیل، 388ص  ،األحادیثماك�افیللي، (3)

)( 
 .47،ص الماكافیلة وداعي المصلحة العلا ، نقال عن سین�الر567، ص راألمیك�افیللي، ما 4

  .49ص ) المرجع نفسه، 5(
6
، ترجمة أسامة الحاج. و نیوف،صالح علي، الماكافیلة وداعي المصلحة العلاانظر:سین�الر، م�شیل،  )(

  .7-5، ص3جمدخل الى الف�ر الساسي الغرLي، 
 .105، ترجمة أسامة الحاج، ص لسفة،علم،دینهوLز فمورو، بییر فرانسوا،  )7(
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   )1(.الغا�ة تبرر الوسیلة مهما �انت !شاعة الوسیلة الغا�ة المنشودة، و معنى ذلك أنّ 
هناك أمراء في عصره أص!حوا عظماء دون أن یلتزموا !الم!اد� األخالق�ة  أنّ  ماك�افیلي نبیّ 

السام�ة، �المحافظة على العهود مثال، بل قد استخدموا �ل وسائل القوة والخداع للس�طرة على 
  الناس والتغلب على خصومهم.

تثبیت سلطته الس�اس�ة؛  ه�ذا دعا ماك�افیلي إلى ضرورة استخدام األمیر لطرMقتین من أجل
األولى تعتمد القوانین، !حیث �ستعملها !ح�مة وم�ر ودهاء، و!ش�ل �م�ن من تحقی� مصلحة 
الدولة، أما الثان�ة فتعتمد على القوة وال!طش، ولكن في الوقت المناسب. من هنا یجب على األمیر 

 وما دام أنّ  ي ال �قع في الفخاخ.ا لكا ماكرً ا لكي یرهب الذئاب، وأن ��ون ثعل!ً ا قو�ً أن ��ون أسدً 
ا في الواقع، فال یلزم أن ینض!y األمیر للم!ادOء األخالق�ة في تعامله معهم، بل الناس ل�سوا أخ�ارً 

ال بد أن تكون له القدرة الكاف�ة على التمو�ه والخداع، وسیجد من الناس من ینخدع !سهولة.ه�ذا 
  .القوة والم�ر والخداع على قومالس�اسة، مع ماك�افیلي، ت یتبین أنّ 

  
أید النظام الملكي المطل�  م)1513،األمیر(ام الح�م، ففي �تا!هه تناقض في موقفه من نظإال إنّ 

الذ3 ال یتقید ف�ه سلطان الحاكم الفرد !أ3 قیود، وMب�ح للحاكم انتهاج مختلف السبل حتى غیر 
لم یثبت على هذا الرأ3 وٕانما  م)1521،المقاالت(. ولكنه في �تا!هالمشروع منها لالحتفا{ !ح�مه

ألنه یرتكز  ،خلص من مقارنته للنظام الملكي مع النظام الجمهور3 إلى تفضیل النظام الجمهور3 
لى رقي الدولة وازدهارها وتحقی� النفع العام على إما یؤد3  ،على س�ادة الشعب و�صون الحرMات

وMهدف أوال الى  ،د الحرMات الفرد�ةوذلك على الع�س من النظام الملكي الذ3 �قیّ  ،أوسع نطاق
لى نظام ح�م مختلy بین الملك�ة إا آخر یدعو تحقی� النفع الخاص للح�ام. ثم نجده طورً 
 ،!حیث تتحق� الموازنة بین مختلف القوO في الدولة ،والجمهورMة یجمع بین عناصر من النظامین

�قتضي اشتراك األمیر واألشراف  و��ون لكل منها نصیب في الس�ادة حسب قدرتها و�فاءتها، وهذا
واحد ثم �عود الحقا لیندد بهذا النظام المختلy وMناد3 بوجوب األخذ بنظام  والشعب في السلطة.
لى تفضیل النظام الجمهور3 ألنه أكثر تحق�قا لمصالح الدولة إه، لیخلص !�ل عناصره ومقومات

  )2(.سواء في الداخل أو الخارج

                                      
:"�قول في �تا!ه األمیر تبرMرا لمذه!ه إنه !النس!ة لألمیر 467-466، ص النظم الساسةلیلة، محمد، ) 1(

(الحاكم) ل�ست العبرة !التصرفات والوسائل ، فالناس ال تح�م على وسائله وٕانما العبرة !النتائج، فإذا أفلح األمیر 
غا�ة مهما �انت الوسیلة فاحتف� بدولته فإن الناس جم�عا سرعان ما یؤMدون هذه الوسائل وMرونها في تحقی� ال

  شرMفة، ولو �انت غیر مشروعة واستندت �لها إلى الرذائل".
 .465- 463ص  المرجع نفسه،) 2(
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�افیلي تجسد إلى حد !عید ظاهرة التضارب والتناقض في االجتهادات طرحها ماك هذه اآلراء التي
الوضع�ة، التي ع�ست أهواء المف�رMن الغرHیین عبر قرون في سعیهم لبناء نظام س�اسي بدیل 

وهذا خیر مثال على تخ!y وتناقض العقل  عن النظام القروسطي، �ما سنجد الحقا في ال!حث.
الزمان والم�ان بل على مستوO االنسان نفسه الذ3 یرO  ال!شر3 القاصر، ل�س فقy على صعید

 في الغد خالف ما �ان یدعو إل�ه من قبل...

الس�اسة من ذلك القناع األخالقي المستمد من الدین ،و�شفها Mه ر ك�افیللي هو تعافالذ3 صنعه م"
غي للح�ام جاء �شرع الجرMمة الس�اس�ة وMجعلها أصًال ین! عارMة من �ل أثر للدین أو األخالق!

 �سیرون في س�استهم على أساس أن الغا�ة تبرر –إال من رحم رHك–أن یت!عوه!ولقد �ان الح�ام
حین �ستخدمون الوسائل غیر النظ�فة لتحقی�  –ولكنهم �انوا!لة،والغا�ة ط!عًا هي غایتهم همالوسی

�ل نبی –غایتهم غیر النظ�فة  Oاد� ل من الق�م والم�ستترون وراء ع!ارات براقة تحو!
أنه أعطى الوسائل  - وهو خطیر في ذاته-أتى !ه الجدید الذ3 ك�افیللي فإنّ اأما م واألخالق�ات،

   الخس�سة في الس�اسة شرع�ة صرMحة الموارHة فیها وال إن�ار.
ألم ��ن الواقع خس�سًا في غایته  ك�افیللي من عنده إلى الواقع ؟اولقائل أن �قول: وماذا أضاف م

ك�افیللى أنه �ان صرMحًا !الدرجة التي �شف بها القناع عن الواقع اعل مووسائله؟ ف�ل ما ف
وقد ال یتضح الفرق في البدا�ة  �بیر! –العملي -ولكن الفارق ،نعم المزMف وجعله حق�قة واقعة !

 ؛مع التطبی� –وMزداد  –ارق یتبینألن البدا�ة تكون مجرد مطا!قة النظرMة للواقع الموجود.ولكن الف
تحت ضغy  رتكا!ه فال تلجأ إل�ه إالا، فستقتصد في المن�ر وأنت شاعر !أنه من�ررتكب حین ت
�ط�ح !سمعتك �لها أمام الناس وقد تحاول  ، وستقف في ارتكا!ه عند الحد الذ3 ترO أنه القاهر

أما حین ��تسب المن�ر في حسك الشرع�ة فلماذا تقتصد في  ,الرجوع عنه في یوم من األ�ام 
 إنها هي ذاتها ح�مة وقوع اللعنة على الذین ال ا تقف عند حد من الحدود ؟!ولماذ ارتكا!ه ،

وحق�قة إن �تاب .ن في ارتكاب المن�ر عند حد معلوم�قفو  ألنهم الیتناهون عن من�ر فعلوه.
مها الحاكم من دوأعطى ف�ه الشرع�ة للوسائل الخس�سة التي �ستخ ،ك�افیللىا) الذ3 ألفه ماألمیر(

�انت أورو!ا  قد قوHل !استن�ار عنیف وقت ظهوره ، ألنّ  ،وقتل وسفك دماء�ذب وغش وخد�عة 
وتحاول الحفا{ علیها، ولكن !شرb  (!الق�م) ولكنها ماتزال تعترفنافرة من الدین منسلخة منه 

(  .ومن ثم ظهرت عدة نظرMات تحاول أن تجعل للح�معلى من!ع آخر لها غیر الدین العثور
اك روسو في حدیثه عن نظرMة العقد جمدة من الدین ، �ما فعل جان ) ولكنها غیر مست أخالقاً 

بد أن �أخذ  ) �ان الولكن المنـزل� (العلمانياالجتماعي وأوجست �ومت في فلسفته الوضع�ة.
�ن. فمنذ استقلت الس�اسة عن الدین واستقلت عن األخالق المستمدة من معین الدین ، لم طرMقة�  
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  )1("!من المم�ن أن تظل لها أخالق
  
  منظر للدولة ذات السادة)2(جان بودان 

أول من بلور نظرMة متكاملة لمبدأ  الذ3 ُ�عدّ  )جان بودان(ك�افیللي ظهر الفیلسوف الفرنسي ا!عد م
�ان بودان من أهم المف�رMن الس�اسیین في أورو!ا الغر�Hة في القرن السادس عشر  و الس�ادة.

ید سلطة الملك.و�ان عصرهم فرMسة للحروب القد�مة بین اإلقطاعیین الذین �انوا "منصرفین لتوط
في المملكة المجزأة، والحروب الدین�ة الجدیدة األشد ضراوة التي تهدد �ل ما ت!قى للمملكة من 
وحدة، فبدا لهم الحل في رفع الملك لمر�ز اآلمر على جم�ع الرجال والزعماء األخرMن، وتخوMله 

وHذلك أعید النظر !مذهب الس�ادة ووسع توس�عا جدیدا. فتحول الملك !فضل  الس�ادة علیهم جم�عا.
لى �منح القانون للجماعة. أعهذا التوسع من ذائد عن القانون الذ3 تصنعه الجماعة إلى سید 

و!عد أن �ان الملك في نظر العلماء والجهلة یدین !سلطته للقانون، أص!ح القانون یدین !سلطته 
  )3(دا مطلقا ال �قیده أ3 قانون."عا وسیِّ ي لغة بودان وفي نظر مدرسته مشرِّ له. وأص!ح الملك ف

خضع "و�انت اإلقطاع�ة على قوة أعیت اإلمبراطور وال!ا!ا من قبل. فلم �ستطع أ3 منهما أن یُ 
اإلقطاعیین للنظام الذ3 �ان �عمل القامته. ولكن ما عجز عنه اإلمبراطور وال!ا!ا أص!ح في 

س!ان�ا، سارت بها الملك�ة في طر�M الوحدة. إ ث دول عظ�مة هي فرنسا وٕانجلترا و متناول ملوك ثال
  للقضاء علیها "اسطورة الس�ادة"تناو3ء هذا السیر التوحید3،فنشأت  "سطورة اإلقطاع�ةألا"وظلت 

                                      
قول ، فقد الجاهلي العشرون خیر نموذج لما ن –والقرن "... .85، ص مذاهب فكرMة معاصرةقطب، محمد ، )1(

ونظرة إلى ما وقع في أ�ام موسولینى وهتلر ، وما وقع في الدول  قامت في هذا القرن أ!شع د�تاتورMات التارMخ!
في تبرMر  الشیوع�ة منذ الثورة الشیوع�ة حتى الیوم ، �فیلة !أن ترMنا إلى أ3 مدO انحدرت الس�اسة( العلمان�ة)

أنزل بها من سلطان! فالقرن الجاهلي العشرون هو الذ3 شهد أ!شع  االوسیلة !الغا�ة، و�لتا الوسیلة والغا�ة م
في حرHین عالمیتین متتالیتین شهد الناس أفظع فنون العدوان في  حاالت قانون الغاب: القو3 �أكل الضعیف!

 ،HینالتارMخ، من غازات سامة وقنابل محرقة وتدمیر جماعي وقتل للنساء واألطفال والشیوخ والمدنیین غیر المحار 
، اللتین ما تزاالن حتى الیوم !عد أكثر من أرHعین سنة من بلتى هیروش�ما ونجازاكي الذرMتینإلى أن �انت القمة قن

إلقائها تنتجان أجنة مشوهة !فعل اإلشعاع الذر3 السام،وذلك غیر الخراب المدمر الذ3 أحدثتاه وقت إلقائهما في 
حرمتا الح�اة فیها  ا من األح�اء من ال!شر والدواب والشجر، ومساحة �بیرة من األرض قتلتا فیها �ل من علیه

والقنبلة الذرMة لع!ة صغیرة إلى جوار المدمرات التي اخترعت !عد ذلك والتي تهدد الح�اة في أ3  ألجل غیر معلوم!
 ".حرب تال�ة تقوم بین الوحوش و�صالها اآلدمیون !

صاحب نظرMة  دع�ُ  ،ني وفیلسوف س�اسي فرنسيم)،هو قانو Jean Bodin ،1530-1596جان بودان () 2(
 .http://ar.wikipedia.org .المطلقة للحاكم .واشتهر لنظرMته عن الس�ادة الس�ادة ومن فالسفة المذهب التجار3 

  .90، ص تكوMن الدولة) ماك�فر، روHرت، 3(
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  )1(والحلول محلها."

بودان عّرف جان  ،م 1576والذ3 نشر في  ،ففي مؤلفه الشهیر "الكتب الستة في الجمهورMة" 
الح�م من و!عد أن عرض بودان لنظم  هورMة العل�ا والمطلقة واألبد�ة.الس�ادة !أنها سلطة الجم

لى أن النظام األمثل هو النظام الملكي. ورأO أن الس�ادة إد�مقراط�ة، خلص رستقراط�ة، و أملك�ة، و 
و تعدد تنحصر في شخص الملك الذ3 یخضع الجم�ع له، وفي هذا حما�ة لفرنسا من التمزق أ

فهو یرO أن  الوالءات، وتضارب الصالح�ات، دون أن تعني السلطة المطلقة للملك االستبداد.
  )2(له�ة والقانون الطب�عي.إلالملك عل�ه أن یلتزم !القوانین ا

  
  و(السید األعلى) م)1679-1588()3(توماس هوLز - 2

�تا!اته في جملة سفینا آخر في سلطة الكن�سة لیدق إ زنجلیز3 توماس هوHإلا مف�رجاء ال
وMنّظر لمفهوم الس�ادة القوم�ة الوطن�ة التي ،) Leviathanل�ف�اثان(، وأهمها �تا!ه الس�اس�ة

تجعل األمة مصدر �ل السلطات. فمن جهة قام بهدم األساس الدیني الذ3 �فرض سلطة الكن�سة، 
لالستقالل  وHزانتصر هخرO ومن جهة أ ل من ثم لجعل الكن�سة تحت سقف السلطة الزمن�ة.قنتاو 

ع األمیر وال أن أ3 هیئة دین�ة) ال �ح� له أن یخل ال!ا!ا (و المطل� للسلطات المدن�ة، وأكد أنّ 
   )4(طلقة للحاكم.ملى السلطة ال، داع�ا إن یؤلب رعا�اه ضده�ح�م عل�ه، وال أ

ة منبثقة ل�ه من "فلسفة یونان�ة خرقاء وزائفع على نظرMة الكن�سة وما استندت إقام بهجوم الذ و
".ثم طرح االسئلة المر�زMة:"!فضل من تمتلك الكتب المقدسة قوة ائهMمن فیزMاء أرسطو ومیتافیز 

وهل یرت!y  ومن �ملك سلطة تفسیر الكتاب؟ القانون؟ ومن �حدد سلطان الكتاب المقدس؟
س عطي الكتاب المقد!أنه ال �م�ن أن �ُ  وأجاب ظة معینة، !عدة ممالك مختلفة؟، في لحالمس�حي

ذهب . وHهذا )السید األعلى(:قوة القانون إال ذلك الذ3 �متلك !صورة شرع�ة قوة صنع القوانین
   )السید األعلى(أ!عد !�ثیر مما �ان رجال القانون طالبوا !ه في یوم من األ�ام.فقد وضع  هوHز

   )5(فوق الكن�سة وأخضعها لسلطانه المطل�.

                                      
)(

س�اسي ال بد وأن �ستند  . �شرح ماك�فر في �تا!ه هذا أن �ل نظام69، ص ماك�فر، روHرت، تكوMن الدولة، 1
إلى "اسطورة" ما، ف�رMة أو دین�ة أو فلسف�ة، تش�ل اللحمة األساس�ة لمشروع�ة السلطة القائمة التي !موجبها تفرض 

  سلطتها على المح�ومین.
)(

 .475- 473، ص ، النظم الساسةلیلة، �امل 2

 .71سب� تعرMفه ص ) 3(
 .106، ص 14، ج ، قصة الحضارةوMل دیورانت )4(

 Arthurوانظر.111،129،ترجمة أسامة الحاج، صهو6س فلسفة،علم،دین)مورو،بییر فرانسوا، 5(

Haberman, The Making Of The Modern Age,P 18..  
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Hته للسید األعلى من زوقد انطل� هوMحق�قة الكتاب  دراسةلواقع اإلنسان، و  ةمتعمق دراسة في نظر
 )1(لقوانین الفیزMاء وخاصة نهج غالیلیو عل�ه من سلطة مقدسة للكن�سة، ودراسةالمقدس وما بني 

 Oیر العلمي القائم على بناء فهم متكامل انطالقا من فهم الجزئ�ات الفرد�ة للموضوع، ورأ�في التف
جسام �فیلة !أن ألل الم��ان���ة حر�ةال!صرامة رMاض�ة مطلقة ن قوانین الهندسة التي تض!y أ

غیره من  نفسه(داخل�ا !ما �عني هذا من أحاس�س وأف�ار) وتجاه تض!y قوانین حر�ة االنسان تجاه
  ال!شر.

براهین عدیدة لیخلص إلى النتیجة:"إنه لمن الواضح هوHز ففي نقده التفصیلي للكتاب المقدس قدم 
معرفة !عد �م من الوقت جرت  أنّ ا علمّ ، الخمسة �تبت !عد زمان موسى �فا�ة أن �تب موسى

الكن�سة هي  لى النتیجة أنّ و!عد خوض معم� یخلص إ)2(!القدر نفسه". ا جل�اً �تابتها ل�ست أمرً 
التي تفرض تصوراتها، التي هي أوهى من بیت العن�بوت لعدم ق�امها على حجة راسخة، على 

  من قدس�ة الكتاب.  المجتمع بناء على ما تدع�ه
یتم من خالل فهم قوانین مشتر�ة للحر�ة،  رغ!اتهحساساته و فهم إ رأO أنّ  فقد نظرته لإلنسان وأما

لى الحر�ة الجزئ�ة العضائه، وض!y إو!االم�ان ارجاع حر�ة الجسد فالروح عنده حر�ة الجسد، 
حیث  م1637لیلیو في قد التقى !غا هوHزحساساته ورغ!اته من خالل قوانین الهندسة. و�ان إ

ثر في حالة حر�ة یؤثر وMتأ��ون، طب�ع�ا، �ل جسم  القاضي !أنّ  ،ى منه قانونه األساستلقّ 
!حر�ة األجسام األخرO من حوله، وهذه الحر�ة تكون خاضعة ومنض!طة !حسب قانون رMاضي 

  .)3(مح�م
لى نتیجة أن �ل ص إان الفرد، رغ!اته و سلو�ه، یخلو!عد أن �قدم تحلیله ونظرته لواقع اإلنس

اآلخرMن من حوله �طمحون للحصول على القوة، فقد دخل  بل على طلب القوة، وحیث إنّ إنسان جُ 
ف�ما بینهم على عقد یؤسس  ذر !الفناء للجم�ع ما لم یتوافقواالجم�ع في صراع األضداد، مما ین

  3 �قوم !ضمان وحما�ة الذ )للسید األعلى(یتنازل �ل فرد عن طموحه وس�ادته  للسالم ، وذلك !أن

                                      
الكن�سة  �انت. م فلكي وفیلسوف وفیزMائي إ�طالي) عالِ 1642Galileo Galilei - 1564جالیلیو جالیلي،() 1(

نان القد�مة والتي وضعت في مرحلة ما قبل المس�ح�ة من قبل !طل�موس اعتمدت في ذلك الوقت نظرMات الیو 
، فلما أثبت جالیلیو فساد هذه النظرMة حو�م في مح�مة التفت�ش (سنة وأرسطو،وهي نموذج مر�ز األرض

قّدم  1992تشرMن أول 31وفي م عل�ه !السجن وحظرت �تا!اته. وح� و اتهمته الكن�سة !الهرطقة م)1633
 http://ar.wikipedia.org .لي أثناء محاكمتهعلى ما جر3 لغالیلیو غالی اعتذارً إ الفات��ان 

2
  .97ص  ،ترجمة أسامة الحاج ،هو6س فلسفة،علم،دینبییر فرانسوا،  مورو، )(
)3(Hobbes,Thomas,Leviathan, edited with introduction C.B. Macpherson,pp25-27. 

  .575- 574 ، ص1، ج ارMخ الفلسفة الساسةتوانظر، لیو شتراوس، وجوزMف �رو!سي، 
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  )1(السلم األهلي و�ض!y حر�ة األفراد جم�عا !ما �حف� حرMاتهم وممتلكاتهم.
ألنه ما من سلطان إلهي أو قانون لكل إنسان �ل الحقوق على �ل شيء، " وMرO هوHز أن

أو حدودًا؛ لكن هذا الح� في �ل شيء هو ح�  اطب�عي، أو خیر في ذاته �م�ن أن �ضع قواعد
يء، ح� في الموت، ألن �ل إنسان آخر �ستط�ع !صورة ال تقل شرع�ة أن �عترض في ال ش

، مأخوذا لوحده، ال �ستط�ع وقف حرب الجم�ع ضد حتى الخوفعل�ه، وMلغ�ه، وMدمر مالكه.
إذًا المرور عبر  3 الجم�ع ألن لعبته الضرورMة تقود على الع�س إلى تغذیتها. س��ون من الضرور 

آلخر !التخلي عن حقوقه للسید األعلى، مقابل التخلي ذاته من جانب العهد...�ل واحد �عد ا
قدرته مطلقة،  الذ3 لم یلتزم من ناحیته !شيء. إنّ  )السید األعلى(اآلخر. الجم�ع ینسحبون أمام 

، لیتولى أ3 الح�نها تعط�ه القوة ، لجم�ع تت�ح له أن �حمي �ل واحد. إوٕارادته س�ادة، واستقالة ا
 رغمقوانین، وتعیین ما هو عادل وما هو جائر... س��ون في وسعه حتى أن یُ في األخیر خل� 

سوف  نالذی غالب�ة الناس،ولئك الذین قد ��ون بودهم انتهاك وعدهم، ألنه ستكون معه قوة أ
  )2(".معلى وعده ون �حافظ

  
وقد تنازل بین أفراد الجماعة دون أن ��ون الحاكم طرفا في هذا العقد،  یتم التعاقد "یرO أنّ �ما 

لى اإلضرار !األمن والسالم، وهم األفراد للحاكم عن حقوقهم وحرMاتهم التي تؤد3 في استخدامها ا
ه �عمل الحاكم لم یرت!y !شيء في مواجهتهم، وٕان �ان المفروض أنّ  ذ التزموا بهذا التنازل فإنّ إ

وMؤد3 إلى خیرهم. لحف� األمن و�فالة االستقرار في داخل الجماعة األمر الذ3 �فید المجموع 
ف�رة وسخرها لقد التقy ا هوHزولئن �ان الهدف من ف�رة العقد هو تحدید سلطان الحاكم ، فإن 

نما المهم إ ن ذلك الیهم، و إلتأیید السلطان المطل� للحاكم سواء �ان هذا الحاكم فردا أو جماعة، ف
                                      

(1) Hobbes,Thomas,Leviathan, edited with introduction C.B. Macpherson, 
pp17-40.  ز، ولوك، وروسو، �ضعون أنفسهمHن" و"فالسفة"، على شاكلة هوMر��الح� أن هؤالء القوم من "مف

من دین، ذهبوا مذاهب شتى في طرح "تصوراتهم" في موضع "الرب"، فهم !عد أن جحدوا الكن�سة وما تمثله 
منهم أن ینطل� من فهمه ورؤMته  والحلول التي یرتأونها لحل قضا�ا المجتمع، وفي سعیهم هذا �ان على �لٍ 

"نظرMاته"، مع �ل ما �عني ذلك و وقراءته لواقع "اإلنسان" وماهیته ورغ!اته وحاجاته ..الخ قبل أن �قدم عصارة ف�ره
هوائه وقرHه أو !عده من هذا الطرف الس�اسي أو ذاك، و!الظروف الس�اس�ة والمع�ش�ة التي شهدها في من تأثره !أ

النظرMات الساسة ح�اته، �ما رأینا من قبل مع ماك�افیلي.ینقل د.محمد ض�اء الدین الرMس في مؤلفه:
�ثیر:أن نظرMات قوله"إنها حق�قة هامة وٕان �انت مجهولة  J Martin)،عن ج. مارتن23(صاإلسالمة Oلد

"هو�ر" و "هوHز" و "لوك" و"روسو" �انت نتیجة نوازعهم الس�اس�ة واهتمامهم بنتائج المعارك الدین�ة والس�اس�ة التي 
�انت،على التعاقب، ناش!ة في أزمانهم، في األوطان التي �انوا یدینون لها !الوالء،أو في ال!الد التي وجدوا فیها 

  موئًال ومقامًا". 
(
2
 .125- 124، ترجمة أسامة الحاج، ص هو6س فلسفة،علم،دینمورو،بییر فرانسوا،   (
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أن األفراد وقد  هوHزیود. وMرO أن تكون الس�ادة للحاكم وحده،وأن تكون هذه الس�ادة ال ترد علیها ق
تنازلوا نهائ�ا و�ل�ا عن حقوقهم وحرMاتهم !محض مشیئتهم للحاكم فإنهم یتجردون نتیجة ذلك من 

ما تص!ح نإ صفة الح�م على ما یجر3 في داخل الجماعة من حیث الخیر والشر والعدل والظلم، و 
لى إنما ترمي یر والعدل، ونواه�ه إإلى تحقی� الخنما تهدف إ، فأوامره هذه المهمة من ح� الحاكم

دفع الشر والظلم، وعلى األفراد واجب الطاعة له، وذلك !امتثال أوامره واجتناب نواه�ه، وال �صح 
أساس تنازلهم  ىرادتهم وMتصرف علإنما �ستخدم إكم احن الألهم االعتراض في الحالتین، ذلك 

 ته منسو!ة الیهم، واعتراضهم علیهارفان تصأالكلي له عن �امل حقوقهم وحرMاتهم، ومعنى ذلك 
 رادةاإل رادتهم وقبلوا هذهإرادة الحاكم محل ض على أنفسهم، فهم برضاهم أحلوا إمعناه االعترا

ن إرادة المطلقة فمختلف شؤونهم. ومهما فعلت هذه اإل رادة لهم تتصرف فيالجدیدة لتكون إ
برام العقد وظهور إفراد السا!قین على 3 حال من وضع األأفضل على المترت!ة علیها أ المساو3ء

  السلطة المطلقة للحاكم.
ذا تر�ت الجماعة !ال حاكم ذ3 س�ادة مطلقة !حیث إ المع�شة الجماع�ة لها مشاكلها ومتاعبها و  نّ إ

ن انطالقهم سیؤد3 إلى ق�ام الحروب إیتم�ن من �!ح جماح األفراد ومنع شرورهم التي تؤذیهم، ف
�ان األفراد فیهم القو3 والضعیف فإن الغل!ة تكون لألقو�اء والض�اع  واستمرارها بینهم، ولما

 OرMزللضعفاء. ومن هنا تضطرب أحوال الجماعة وتتعقد أمورها. وHأن الحاكم هو السلطة  هو
ن القانون عنى ذلك أوحده  صاحب الح� في وضع القوانین، وم وهوحیدة في الدولة ،التشرMع�ة الو 

إذا اقتضى  ااكم ومشیئته، والحاكم یلزم الناس !طاعته وMنفذ القانون قهرً رادة الحإل�عتبر نتیجة 
عقدة نفس�ة أصابته في ح�اته �انت السبب الدافع له في  أن هوHزوMذ�ر مؤرخو ح�اة  ال ذلك.الح

صیب !عقدة الخوف ومن أجل هذا انصرف تف�یره أتشبثه !السلطة وتطرفه في تمجیده لها. فقد 
التي تحم�ه من الخوف، وهداه تف�یره إلى أن السلطة المطلقة هي التي تحمي  إلى ال!حث عن القوة

االنسان من الخوف وترد عنه االعتداء الذ3 قد یوجه ال�ه من االخرMن، فهي مالذ الضعفاء من 
أثر ضخم في آرائه،وح�مت  هوHزاألقو�اء ودرع الخائفین من المتجبرMن، وHذلك �ان لنشأة 

  )1( "تف�یره.
  ملك و د السلطة المطلقة للذ النظام الملكي وأیّ فقد حبّ  )Bossuet)2فیلسوف الفرنسي بوسو�ها الأمّ 

  لهي، فالحاكم �ستمد سلطانه من هللا، ول�س لألفراد !التالي أن �طالبوه !شيء إلى مصدر أرجعها إ
  تي تحق� اس�ة الدین�ة الأو �حاسبوه على تصرفاته، وما على الحاكم إال أن یتقید !القوانین األس

                                      
  .480-478، ص النظم الساسةلیلة،محمد،  (1)

م)�اتب و خطیب وفیلسوف فرنسي.�ان 1627 -1704(Jacques-Bénigne Bossuet جاك بوسو�ه) 2(
 /www.en.wikipedia.org .من أشد الداعین إلى الح� اإللهي للملوك، فالملك �ستمّد سلطانه من هللا
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ه لم ی!ح لهي. وقد وصل األمر !ه أنّ عن االستبداد، و!موجب التفو�ض اإل الخیر العام للناس !عیدا
ال التسل�م والرضا، إللشعب ح� مقاومة الحاكم مهما تعسف واستبد وتجبر وظلم، وما على الشعب 

  وهو في هذا �مثل نموذج الف�ر الدیني.
  

   دةمقیَّ والسلطة ال م)1704-1632( )1(جون لوك - 3
ا ت�ارً  نّ أفي تأیید السلطة المطلقة للحاكم، إال  هوHزبوسو�ه اتف� مع ماك�افیلي وHودان و  مع أنّ 
 لزامه !حما�ة حقوق األفراد و�فالة حقوقهم.إ ى تقیید سلطات الحاكم و إلا ظهر یدعو !قوة جدیدً 

ف�رMة ضد السلطان نجلیز3 جون لوك والذ3 "تزعم ثورة أس هذا الت�ار الفیلسوف اإلو�ان على ر 
  )2(المطل� ووجه له أولى الضرHات العن�فة التي استطاعت أن تهز ��انه وتزعزع بناءه".

االنسان،  نّ الفطرة لالنسان،فقد رأO أب�عة/،من فهم خاص لحالة الطهوHزفه لوقد انطل� لوك،�س
ع أقرانه من قبل عهد الجماعة، �ان �ع�ش في سالم وMتمتع !حرMة �املة، و�ان �ع�ش متساو�ا م

ادئه العادلة التي لى القانون الطب�عي !م!رتهم السل�مة وHهد3 العقل إال!شر، وتوصل معهم !فط
، وتضمن الخیر العام للجم�ع. ومن أجل حما�ة حقوق الجم�ع، ألفراد ف�ما بینهمتنظم عالقات ا

رة في الحالة لى التطور بها من نظام األسإوخاصة الضعفاء أمام األقو�اء،اتجه ف�ر الجماعة 
حیث النظام والحما�ة !موجب العقد االجتماعي الذ3 یلتزم  ،البدائ�ة إلى الحالة الس�اس�ة المدن�ة

یلجأون إلى التعاقد لكي ینشئوا المجتمع الس�اسي والسلطة التي تدیر شؤونه، الجم�ع !ه.فاألفراد 
ته في تنفیذ القانون و!مقتضى هذا العقد یتنازل �ل فرد عن جزء من حقوقه و!الذات عن سلط

الطب�عي بنفسه و�قبل !الخضوع لح�م الجماعة في وضعها الجدید.وق�ام هذه السلطة یؤد3 بذاته 
  إلى نشوء الدولة. 

طرفا  السلطة المطلقة دون واج!ات عل�ه تجاه األفراد، فهو ل�س "السید األعلى"هوHزوHینما أعطى 
یجاد السلطة الس�اس�ة هو مؤازرة إلغرض من فا ا.السلطان مقیدً  عدّ لوك  في العقد، إال أنّ 

. �قول جون لوك في هذا قل�ة من عنف ومطامع األغلب�ةالضعفاء في الجماعة وحما�ة األ
الصدد:"!ما أن المواطنین ل�س لدیهم اهتمام آخر إال القدرة على الحفا{ على شخص�اتهم،حرMتهم، 

امة من خاللهم ال تستط�ع االفتراض أن ملك�اتهم، فإن سلطة المجتمع و السلطة التشرMع�ة المق
من واجبها االمتداد !ش�ل أوسع و أ!عد من حما�ة الخیر العام. هذه السلطة یجب أن تضع في 

ل�ست مطلقة، إنها العل�ا  السلطة التشرMع�ة..ف."مأمن وتحاف� على المجاالت الخاصة لكل إنسان
ها سلطة ل�س لها غا�ة سوO الحفا{ على "إن.محددة �الدولة نفسها، من خالل القوانین الطب�ع�ة

                                      
  .72سب� تعرMفه، ص ) 1(
 .491، ص  النظم الساسةلیلة،محمد، ) 2(
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الحقوق، فل�س من حقها التدخل في تحدید أ3 موضوع. قانون الطب�عة �ستمر دائما �قاعدة أبد�ة 
!النس!ة لكل ال!شر، عند المشرعین وعند غیرهم، وقوانین المشرع یجب أن تنطب� مع القوانین 

 الذ3 ر�ز مذهب حقوق اإلنسان، وأو م هذه جوهر ون لوكج ةنظرMأص!حت  وقد)1(الطب�ع�ة".
هذه الد�مقراط�ات من م!اد�  جعلت، حیث ا لهاأساسً �ل الد�مقراط�ات اللیبرال�ة الحدیثة  اعتمدته

الحاكم بواج!اته ح� للشعب حینئذ مقاومته والخروج على  فإذا أخلّ  .جون لوك م!اد� عل�ا لها
وحمایتها !موجب  وه�ذا یترتب على ق�ام المجتمع الس�اسي تحدید الحرMات والملك�ات طاعته.

 ألن اطالقلملك�ة،ح� ا وهذا التحدید هو الذ3 �حف� الحرMة الفرد�ة و�حميالتعاقد الجدید.
 ولضمان احترام الحرMات الفرد�ة وحمایتها نادO !مبدأ فصللى اهدارها.الحرMات یؤد3 إ

و!سبب لمتوخاة لجهة تفاد3 السلطة المطلقة.االسلطات،وأوضح أس!اب الفصل ومبرراته ونتیجته 
!أنه  ب لوكقِ ، وتشدیده على حما�ة  حقوق األفراد وحرMاتهم لُ قده العنیف لمذهب السلطان المطل�ن
  )2(االتجاه التحرر3. بأ

  
  م) والفصل بین السلطات1755-1689شارل مونتس�یه(  - 4

  
"�عد الفیلسوف الفرنسي مونت�س��ی�ه زع�م الكتاب الس�اسیین في القرن الثامن عشر، وقد اتخذ من 
محارHة السلطان المطل� واالستبداد والدعوة للنظم الس�اس�ة الد�مقراط�ة التي تحترم الحرMة مبدأ 

ن آراءه في �تا!ه الشهیر"روح القوانین"،الذ3 دعا ف�ه إلى تقیید السلطة عن طر�M وقد ضمّ )3(له"
عن طر�M فصل السلطات  القوانین األساس�ة المتعلقة بتحقی� الصالح العام وضمان الحرMة الفرد�ة

�یز �منع تر  ،فالفصل بین الهیئات وتوزMع السلطة بینهاوالوظائف األساس�ة في الدولة عن !عضها
ا �طل� عل�ه العصر ا جدیدً ا،و"بدأت عصرً ا �بیرً ا ونجاحً ف�اره رواجً أوصادفت السلطة في ید واحدة.

فساح المجال للحقوق الفرد�ة !قصد إالدستور3 حیث س�طرت على النفوس ف�رة تقیید السلطة 
�ما ،تها نظمة حرة !طب�عأن تكون أ !الضرورة أن األنظمة الجمهورMة ل�س رأOو  ،والحرMات العامة

مبدأ الفصل بین السلطات الذ3  ،وعنده أنّ ها مع الحرMةملك�ة ال تتعارض !طب�عتاألنظمة ال أنّ 
  )4(لى جعل الملك�ة خیر نظام لضمان الحرMة."إیؤد3  -نجلتراإ�ما في  -�قترن !النظام الملكي

                                      
  .113، ص 1، ج مدخل الى الف�ر الساسي الغرLينیوف، صالح علي،  )1(
، ص حb الشعب في استرداد السادةأ�من،  ،الورداني.وانظر 497- 496، صالنظم الساسة)لیلة،محمد، 2(

108.  
 Arthur Haberman, The Making Of The Modern Age,P.و 505ع نفسه، صالمرج 3)(

20-21. 
  .503، ص النظم الساسةلیلة،محمد،  )4(
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  وسادة الشعب م)1778- 1712()1(روسو جاك جان - 5
العقد االجتماعي، فقد اعتبر فیلسوف الثورة الفرنس�ة التي عد روسو القطب الرئ�س في نظرMة �ُ "

اتكأ فالسفتها على المذهب الطب�عي الذ3 قالت !ه المدرسة اللیبرال�ة، ف�تا!ه (العقد االجتماعي) 
ي ب(إنجیل الثورة مّ هو المرجع الذ3 استلهم منه رجال الثورة الفرنس�ة أف�ارهم وم!ادئهم ، حتى سُ 

روسو تناول الموضوعات ذاتها التي !حثها من قبل الفیلسوفان هوHز ولوك،  نّ ا !أالفرنس�ة)، علمً 
الناس جم�عا  آلخر...فأخذ ف�رة لوك !أنّ فاتف� معهما في !عضها  واختلف معهما في !عضها ا

ا نراه ا، ف�انت أول ع!ارة وردت في �تا!ه الشهیر حین �قول:" لقد ولد اإلنسان حًرا، لكنّ لقوا أحرارً خُ 
الل في �ل م�ان". وهو یرO أن هذه األغالل التي تكبله تعود إلى األنظمة الس�اس�ة !األغ م�ّ!الً 

  )2(التي حرمت الناس حرMاتهم الطب�ع�ة التي ولدوا علیها، وحولتهم إلى قط�ع من األغنام."
  
ا للنزاعات والخصومات بینهم نتیجة تضارب المصالح، األفراد وحقوقهم ودرءً  غ�ة ضمان حرMةو!ُ 
ف�ما بینهم على انشاء مجتمع س�اسي جدید یخضع لسلطة عل�ا، وHذلك وجدت  )3(عاقد األفرادت

ذلك العقد مصدر الدولة والسلطة  الذ3 أبرمه األفراد، و�عد الدولة مستندة إلى العقد اإلجتماعي
 العامة فیها.وHهذا یتنازل �ل فرد عن حرMته الطب�ع�ة للجماعة مقابل حصوله على حرMات مدن�ة

وتتولد عن العقد إرادة عامة هي  جدیدة �ضمن له المجتمع حمایتها مع �فالة المساواة بین األفراد.
رادة المجموع أو إرادة األمة صاح!ة السلطة على األفراد جم�عا.و��ون الحاكم (الملك) و��ال عن إ

واإلرادة العامة  األمة �ح�م وفقا إلرادتها، ول�س وفقا إلرادته هو، ولألمة ح� عزله متى أرادت.
لألمة هي مظهر س�ادة المجتمع التي تقبل التجزئة وال التنازل عنها، فالشعوب ال تستط�ع أن 

رادته و!قاؤه في الح�م إعنه �عمل !اسمه وH تها، والحاكم هو خادم للشعب وو�یلتتنازل عن س�اد
   )4(الشعب عنه.رهن رضى 

ادة الشعب�ة لمفهوم الس� ا جدیداً إال أنه قدم طرحً الفالسفة،ومع تأثر روسو !من س!قه من المف�رMن و 
 ع الحاكم لإلرادة العامة المعبرة عن س�ادة األمة. وهذه النظرMة الجدیدةخِض و تُ التي تعلو وال تعلى،

لمطلقة للحاكم، ترد، في قضت على الس�ادة في صورتها القد�مة التي �انت تعطي الس�ادة ا
نه هو الدولة، �ما �ان لو�س الرا!ع عشر حاكم !موجبها ألهي، و�عتبر الدر إلى مصالغالب، إ

                                      
 .72) سب� تعرMفه ص 1(

 .55-54، ص الدمقراطة في میزان العقل والشرع معروف،نایف، )2(

إال من جتماعي المزعوم، وما هذا إلعقد این ومتى و�یف تعاقد هؤالء األفراد على الألم �شرح لنا السید روسو ) 3(
 تخرصاته الد�مقراط�ة، التي یرMدون لنا أن نصّدق أنها "عقالن�ة".

 .90-88، ص النظم الساسة�امل، محمد لیلة،  )4(
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لس�ادة االقانون هو تعبیر اإلرادة العامة لألمة الس�اس�ة صاح!ة یزعم. و!حسب نظرMة روسو فإن 
العل�ا ومصدر السلطات �افة.وعلى جم�ع األفراد والح�ام الخضوع للقانون،فال یوجد شخص أ�ا 

�ان فوق القانون.)1(   
  

                                      
والواقع الذ3 ال مراء ف�ه أن الذین �شرعون القانون هم حفنة من  .514، ص  النظم الساسةلیلة،محمد،  )1(

تعبدون الناس "!اسم الشعب" والشعب آخر من �علم، بل هم �شرعون لخدمة مصالح الذین أوصلوهم إلى األفراد ف�س
 مناصبهم.
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  والسلطة الساسة العلا في الدولة االسالمة: مفهوم السادة  ثالثالم6حث ال
  
  لصدام الحضارE بین الغرب واألمة االسالمةا - أ

ثورة صناع�ة ونقالت القرن الثاني عشر هجر3) (م�الد3 ت أورو!ا في القرن التاسع عشرشهد
اع�ة العس�رMة نة الصن أس!اب القو مالدول األورو�Hة  فحازت نوع�ة في مجاالت العلوم المختلفة

ستراتیج�ة إتحد�ات مصیرMة   فرض .هذا التطور تعمارها للعالمسمن مد ش!�ة اما م�نها   الماد�ة
!حملة نابلیون حتالل مصر والشام إلو�ان من أول ثمرات ذلك سعي فرنسا  أمام األمة االسالم�ة؛

حیث احتلت فرنسا الجزائر ثم تتالت الحمالت األورو�Hة على !الد المسلمین ،م)1799( الشهیرة
فنجحت في  م)1821(م، وأیدت الدول الغر�Hة ثورة الیونان ضد الخالفة العثمان�ة1830في 

 واقترن الغزو العس�ر3 الغرHي ل!الد المسلمین !غزوٍ لخ...إ )1( الخالفةدولة فرض استقاللها عن 
المعاهد والكل�ات  لى تأس�س ش!�ة منإعنه، فعمدت دول الغرب  اف�ر3 تنصیر3 ال �قل خطرً 

�هم في أح�ام دینهم وتزMین والجامعات استهدفت ��ضرب البن�ة الف�رMة العقد�ة للمسلمین عبر تش
 ،والعلم ممن ینتمون  الف�ر "رجاالت"تخرMج حشد من مفاه�م الحضارة الغر�Hة لهم، والعمل على 

ال یتورعون عن التروMج ه و مفاه�مو  الغرب لى المجتمع المسلم ولكنهم �حملون أف�ارإ ظاهرًا،
  )2(.للحضارة الغر�Hة

، وطعنها !ه طعنة اإلسالم�ةلقد �انت هذه الثقافة الغر�Hة سالحًا شهره الغرب في وجه الدولة  "
نجالء أودت !ح�اتها، وحمل إلى أبناء هذه الدولة سالحه هذا �قطر من دماء أمهم القتیل، وقال 

�انت تستح� القتل لسوء حضانتها لكم، وقد مهدت لكم  لقد قتلت أم�م العجوز التي"لهم مفتخرًا:
ومدوا أیدیهم �صافحون القاتل، وما یزال ،"السعیدة والنع�م المق�معند3 حضانة تتذوقون فیها الح�اة 

حینما تجعل فرMستها  - ف�ما یروون  -  سالحه هذا مخض!ًا بدماء أمهم، لقد فعل معهم فعل الض!ع
  لها دمها، أو تصل بها الض!ع إلى قعر تصحو إّال !ضرHة �سیل  تذهل إّال عن اللحاق بها، فال

                                      
) 

  .210-200، صالدولة اإلسالمة)  النبهاني، تقي الدین، 1
)(

غزو في الصمم:دراسة واعة ، عبدالرحمن حبن�ي،الت6شیر واالستعمار ومصطفى خالد، انظر عمر فروخ 2
صحوة الرجل ، وموف� بني المرجة، �یف هدمت الخالفةوعبدالقد�م زلوم،  ،رE والنفسي والخلقيللغزو الف�

عن شيء من ذلك قائًال: (و�انت المصادر األولى التي أخذ الف�ر األوروHي  )جبالمستشرق (یتحدث  .المرMض
؛ ووصل األمر ا إلى أورو!ا)لعلم�ة التي أرسله�شع منها هي المدارس المهن�ة التي أنشأها محمد علي وال!عثات ا

ب!عضهم إلى التروMج العتماد اللغة العام�ة، ولكنها حورHت ووئدت في مهدها. انظر �تاب الحوالي فف�ه من 
  التفاصیل ما �غني.
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  )1("الواد3 فتأكلها.
لى إحام�ة بین المسلمین الساعین  و شهد القرن التاسع عشر م�الد3 معارك س�اس�ة ف�رMة

السبیل  أنّ  هلقي في روعالحفا{ على هوMتهم الحضارMة المستمدة من دینهم، وHین فر�M منهم أُ 
نما ��من في تقلید دول الغرب واعتماد الد�مقراط�ة وما صاحبها من مفاه�م إالتقدم لى النهضة و إ

 ح�م"و "الس�ادة لألمة" مقولةمثل  المفاه�م الس�اس�ةو  ،والعصب�ة القوم�ة تقوم على الوطن�ة
   لخ..إ"القانون 

ر الدین و خی )2(لى الدور الذ3 لع!ه �ل من رفاعة رافع الطهطاو3 إوتعود !اكورة هذه المعارك 
لألخذ !أس!اب التمدن والحضارة !اقت!اس ما لدO في دعوتهما، وٕان !س�اق مختلف، )3(يالتونس

دارMة. ومن ذلك ما نادO !ه التونسي:" إن التمدن األورو!او3 تدف� ألوروHیین من نظم س�اس�ة وإ ا
الك سیله في األرض فال �عارضه شيء إال استأصلته قوة ت�اره المتتا!ع، فیخشى على المم

ا حذوه وجروا مجراه في التنظ�مات الدنیو�ة ، ف�م�ن و المجاورة ألورو!ا من ذلك الت�ار إال إذا حذ
  )4(.نجاتهم من الغرق"

 OرMیین"بلغوا تلك الغا�ات والتقدم في العلوم والصناعات !التنظ�مات المؤسّ  التونسي أنّ  وHسة األورو
 !ه ینتظم أمر الس�اسة والدولة عند  لذ3على العدل الس�اسي"؛ هذه التنظ�مات هي القانون ا

                                      
 .9، ص الدولة اإلسالمةالنبهاني، تقي الدین، ) 1(

)2 ( Oرفاعه رافع الطهطاو)من عصر محمد على !اشا م1873-1801 Oثتعبتخرج من األزهر وا،)مترجم مصر 
و اطلع على الثقافه االورو�Hه اللغة الفرنس�ة . تعلم ةمصرM ةتعل�م� ةول !عثأل اً مامإ��ون ل 1826فرنسا سنة إلى 
!عد ما  و�ان أول من نقل الف�ر الفرنسي إلى مصر. .وانض!ع بها !قوة التقدم العلمى و االجتماعى فى فرنساو 

لمدرسة األلسن.من مؤلفاته  ا،و !قى ناظرً يانشأه محمد عل ذ3لقلم الترجمه ال امدیرً  1842ن سنة یّ رجع مصر عُ 
م6اهج األل6اب "�ه،والفرنس الكبیر !الحضاره ض!اعهظهر ف�ه انأ ذ3"والتخلص االبرMز فى تلخص 6ارMز"

دور الس!اعي،هاني، للتفصیل  . وانظر.ar.wikipedia.org/www"المصرMه فى مناهج اآلداب العصرMه
 .رفاعة الطهطاوE في تخرMب الهوة اإلسالمة

ولحدة  ،في قرMة بج!ال القوقاز 1820ولد سنة  ،هو أحد رموز اإلصالح !ال!الد التونس�ة ،خیر الدین التونسي) 3(
ة. سافر إلى مشرفًا على م�تب العلوم الحر�Hذهنه أقبل على تحصیل الفنون العس�رMة والس�اس�ة والتارMخ.عین 

ترك حصیلة تأمالته وأف�اره  فرنسا من ضمن مهام عمله، فأعمل ف�ره في ��ف�ة انهاض االمة من تأخرها،
تقلب في عدة مناصب وزارMة في تونس ..أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالكاإلصالح�ة في �تا!ه الشهیر: 
ت أساس�ة في ال!الد، ولكن الخصومة الس�اس�ة دفعته إلى االستقالة .استدعاه سعى فیها إلى إحداث إصالحا

م) وعّینه الصدر األعظم، و !قي في مجلس األع�ان حتى وفاته في اسطنبول 1878السلطان عبدالحمید(
 . www.ar.wikipedia.orgم1890

الدولة في  عن عبداإلله بلقزMز، .نقال166،ص أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك التونسي، خیر الدین،)4(
 .27، ص الف�ر االسالمي المعاصر



145 

 

القانون  الذ3 وصف مؤسسات النظام الس�اسي الفرنسي فینتهي إلى إفادة قارئه !أنّ ،الطهطاو3 
فه لهم ملكهم القانون الذ3 ألّ  "الذ3 �مشي عل�ه الفرنساو�ة االن وMتخذونه أساسًا لس�استهم هو

لهم، وف�ه أمور ال ین�ر ذوو العقل أنها من !اب  ا عندهم ومرض�اً الثامن عشر وال زال مت!عً  سلو�
وسنة رسوله صلى هللا عل�ه  "غالب ما ف�ه  ل�س في �تاب هللا تعالى ومع إقراره !أنّ ، )1(العدل"
العدل  ه یبرر سبب إیراده إ�اه �ي �عرف القار3ء المسلم "�یف قد ح�مت عقولهم !أنّ فإنّ  وسلم"

احة الع!اد، و�یف انقادت الح�ام والرعا�ا لذلك حتى واإلنصاف من أس!اب تعمیر الممالك ور 
عمرت !الدهم و�ثرت معارفهم،وتراكم غناهم، وارتاحت قلوHهم،ال تسمع فیهم من �ش�و ظلمًا 

رطة)2(أبدا" عند التونسي، ولم ��ن (الكونستتسیون) عند الطهطاو3) أو(.و القانون المعني هو الشَّ
رطة)، فقام بترجمة مواد او3 تعرMف قومه !الدستورثر الطهطلف� الدستور شاع !عد. فقد "آ (الشَّ

عشرة األولى منها برMز،متوقفا أمام المواد الخمس الدستور الفرنسي �املة في �تا!ه تخل�ص اإل
!الشرح والتفسیر، مبینا في س�اقه �یف تنتظم أمور الدولة والرع�ة على ما �قتض�ه العدل من 

  )3(أح�ام".
دم أورو!ا، ألنه قوام نظامها الس�اسي الحدیث. ومتى �ان أمر هذا النظام "فالعدل،إذن، هو سر تق

،ألن العدل من مقتض�ات النظام  �ذلك، ساغ االدفاع عنه !ال هوادة أو تهّیب، أو خش�ة لومة الئم
في اإلسالم، والت!شیر !ه هو مما في ح�م الح�مة وهي "ضالة المؤمن" التي ال یجوز اإلعراض 

مدن الوطن ع!ارة وعند الطهطاو3 فإن ت )4(ى ولو �ان أهلها من غیر المؤمنین".عن األخذ بها حت
"ما یلزم" ذاك ل�س فإن من األدوات الالزمة لتحسین أحوالهم حّسًا ومعنى.  عن تحصیل ما یلزم

ئا آخر سوO التنظ�مات، أ3 جملة اإلجراءات اإلصالح�ة التي �م�ن استفادتها من التجرHة شی
اء الدولة الحدیثة. وهي ما عبر عنها خیر الدین التونسي !قوله:" إن ترتیب األورو�Hة في بن

أقوم المسالك في معرفة ر في مقدمة �تا!ه، التنظ�مات المشار الیها من لوازم وقتنا هذا"، فقد حذّ 
اإلعراض عما �حمد من سیر  ،" ذو3 الغفالت من عوام المسلمین عن تمادیهم فيأحوال الممالك

!مجرد ما انتقش في عقولهم من أن جم�ع ما عل�ه غیر المسلمین من السیر قة لشرعنا،الغیر،المواف
والتراتیب ین!غي أن یهجر وتآل�فهم في ذلك یجب أن تنبذ وال تذ�ر، فإن األمر إذا �ان صادرًا من 

بل الحرص على استرجاعه واستعماله. و�ل موافقًا لألدلة فال وجه إلن�اره، غیرنا و�ان صوا!ًا 

                                      
، األعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوE ، في تخلص اإلبرMز في تلخص 6ارMز الطهطاو3، رفاعة رافع، )1(

 .95ص  2دراسة وتحقی� محمد عمارة، ج 

 .95المصدر نفسه، ص ) 2(

 .29، ص السالمي المعاصرالدولة في الف�ر اله ، إلعبدا،بلقزMز) 3(

 .34ص  المصدر نفسه، )4(
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سك بد�انة وٕان �ان یرO غیره ضاًال في د�انته، فذلك ال �منعه من االقتداء !ه ف�ما �ستحسن متم
فالتونسي یرO أن"  في نفسه من أعماله المتعلقة !المصالح الدنیو�ة �ما تفعله األمة اإلفرنج�ة".

  )1(العمران". الشرMعة ال تنافي تأس�س التنظ�مات الس�اس�ة المقو�ة ألس!اب التمدن ونمو
ه، ومن أبرزهم و ومرMد )2(!عد خیر الدین التونسي ورفاعة الطهطاو3 جاء جمال الدین األفغاني

محمد عبده، ومن سار في ر�!ه، لیدفع قدما الجدل الداعي إلى علمنة اإلسالم و اقت!اس النموذج 
ل لى فصإمحمد عبده  العثماني، فدعاالحضار3 الغرHي  بدون تردد، تحت زعم مقاومة االستبداد 

السلطة الدین�ة عن السلطة الزمن�ة، وٕالى أن تكون األمة هي مصدر السلطات، عبر انتخاب "أهل 
"الح�مة والعدل في أن تكون األمة، في مجموعها حرة مستقلة  ،الحل والعقد" أ3 المجلس الن�ابي

هم في عن في شؤونها فال یتصرف في شؤونها العامة إال من تث� بهم من أهل الحل والعقد، المعبر
ذلك منتهى ما �م�ن أن  و�تاب هللا !أولي األمر،ألن تصرفهم، و قد وثقت بهم،هو عین تصرفها،

ص!حت هي المرجع�ة اجترح محمد عبده المعادلة التي أه�ذا و .)3(تكون !ه سلطتها من نفسها"
رMعة قوامها القول !أّن الش ،الف�رMة لكل من نسج على منواله من المف�رMن المسلمین إلى الیوم

   ،وأّن األمة هي مصدر السلطة.سالم�ة هي المصدر الرئ�س للتشرMعاال

                                      
نقال عن عبداإلله بلقزMز،  .90- 89، ص أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالكالتونسي، خیر الدین، ) 1(

 . 36- 35 ، صالدولة في الف�ر االسالمي المعاصر

من دعاة االصالح والتنوMر م) شخص�ة أثارت جدال �بیرا بین أنصاره ١٨٩٧ -١٨٣٩(جمال الدین االفغاني )2(
الذین �عدونه رائدا من رواد النهضة، وخصومهم الذین اثبتوا أنه صن�عة من صن�عة االستعمار االنجلیز3، ورائدا 

األفغاني أول من أدخل الجمع�ات السرMة في مصر و!اقي !الد  دع�ُ من رواد المحافل الماسون�ة في المشرق.
ولم ،س الحزب الوطني الحرفعندما دخل مصر أسّ  ،مع�ات السرMة وMنشرهاما حل یؤسس الجثالمسلمین، و�ان حی

 ؛وأص!ح له رصید ضخم من المصارف ،عضًوا �20180مض على تأس�سه عام واحد حتى أص!ح أعضاؤه 
وأنشأ جمع�ة [مصر الفتاة] و�ان معظم أعضائها من ش!ان الیهود، وأنشأ أثناء إقامته في الهند جمع�ة [العروة 

 ومن خالل هذه الجمع�ات السرMة بثّ  ،السرMة التي امتد نشاطها إلى الشام ومصر والسودان وتونسالوثقى] 
مما ال شك ف�ه أن األفغاني �ان من  األفغاني روح الثورة على المجتمعات اإلسالم�ة بدعوO إصالحها من الفساد.

فلما  ،ل إلى المحفل الماسوني الفرنسيثم اختلف معهم فتحو  ،الماسونیین حیث �ان !المحفل الماسوني اإلس�تلند3
دخل مصر أنشأ محفًال ماسونً�ا تا!ًعا للشرق الفرنسي ضم إل�ه عدًدا �بیًرا من أصحاب النفوذ في مصر !مساعدة 

وهو الذ3 استقدمه إلى مصر وتولى رعایته فیها وأجرO عل�ه راتً!ا شهرMًا وأعد له س�ًنا ،رMاض !اشا رئ�س الوزراء 
فجلب له هذا الشعار العدید من مرMد�ه  ،ن مصر للمصرMینأول من نط� !أفغانى أل�ان ا .ودفي حارة الیه

رموز االصالح الحدیث مأساة الماضي .انظر: حل را!طة الوطن محل را!طة الدینأالنصارO والیهود، وHذلك 
 .بو عل!ةأ لمؤلفه الد�تور عبدالرح�م فارس،ومش�لة الحاضر والمستقبل

ص  5، ج في تفسیر القران، دراسة وتحقی� محمد عمارة، األعمال الكاملة لإلمام محمد عبدهمحمد، ) عبده ،3(
 .51، ص الدولة في الف�ر اإلسالمي المعاصر، نقال عن عبداإلله بلقزMز، 258
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   تزامنت هذه المواجهة الف�رMة الس�اس�ة مع مواجهات عس�رMة لم تتوقف !غ�ة زلزلة وتقو�ضوقد 
 ضد ،والروسي،لغرHيا !العدوان الحمالت هذه �ل جتتوّ  وقد ؛العثمان�ة الخالفة لةو د بن�ان

!معونة  هـ)1342رجب 28م/1924أذار 3(لخالفةابرMطان�ا من هدم  وتم�نت لعثمان�ة،ا الخالفة
ن أا في الذ3 أعلن الثورة ضد الخالفة طامعً )2(�الشرMف حسین العرب و من)1(الترك من هائعمال

!ادرت منه حتى  اوطره ت برMطان�ان قضإ، وما نجلیزإلاله بناء على وعد  �ص!ح لقب الخل�فة
مت دولة الخالفة العثمان�ة إلى الك�انات الس�اس�ة وقسّ  ��و مع فرنساتفاق�ة سا��س بإبتنفیذ 

  المعروفة الیوم.
 حمالت ضروس تستهدف إقصاء اإلسالم عن الح�اة و! ، !عد هدم الخالفة،دول الغرب قامت

،ومع غ�اب ح�م اإلسالم عن الواقع العملي في !الد ة الد�مقراط�ة المزعومة للمسلمینتزMین جنّ 
جد هناك ق�ام دول االستعمار األورو�Hة بتطبی� نظم الحضارة الغر�Hة على المسلمین، وُ المسلمین و 

                                      
ال بد من اإلشارة إلى انتشار الف�ر الغرHي عن الوطن�ة القوم�ة ،والدعوة إلى التخلص من الدین واقت!اس ) 1(

موذج العلماني الغرHي في األوساb المثقفة !الف�ر الغرHي في تر��ا �ما في العالم العرHي. ومن رجاالت التغرMب الن
في تر��ا (ض�اء �وك ألب) الذ3 دعا !�ل قوة وصراحة إلى سلخ تر��ا من ماضیها اإلسالمي وتكوMنها تكوMنا 

هدام الذ3 أّداه أتاتورك في هدم الخالفة وسلخ الشعب فضال عن الدور ال قومً�ا خالصًا، وٕایثار الحضارة الغر�Hة،
العثماني عن دینه وتارMخه، وٕاحداث قط�عة ثقاف�ة مع اإلسالم لفرض الحضارة األورو�Hة العلمان�ة بتفاصیلها �افة 

ةحتى في مظهر  الل!اس. انظر �تاب أبو الحسن الندو3، Lة والف�رة الغر . 64-36، الصراع بین الف�رة اإلسالم

واسعة أهلته للخوض في م�ادین  عثمان�ةم ، تثقف بثقافة 1854هـ/ 1271ولد الشرMف حسین في استانبول )2(
م عین عضًوا دائًما في السلك الس�اسي العثماني، وعین في مجلس 1893هـ/1311س�اس�ة عدیدة، وفي سنة 

مارMة اإلنجلیزMة خدمات س�اسة اإلستعالم!عوثان العثماني، أنجب أرHعة أبناء خدموا، هم وساللتهم من !عدهم، ال
لي، وعبدهللا، وف�صل، وزMد.لما سمع بوفاة عمه الشرMف عون الرفی� سارع �طلب منصب "إمارة" ع: جّلى وهم

الحجاز. و�تب �قول في رسالته لل!الb العثماني:" !النظر لوفاة عمي الشرMف عون...فقد خال �رسي اإلمارة، ولما 
الهاشم�ة سًنا، ولي ح� األولو�ة في منصب آ!ائي وأجداد3 أرجو أن أطلب من جاللة �نت أكبر أفراد األسرة 

السلطان التكرم !منحي حقوقي التي �عرفها جاللته، !اإلضافة إلى ما �عرفه عني من والء وصداقة.." وقد منحه 
د الثاني إلى قصره و!ارك له السفیر البرMطاني الثقة و تقدم !�لمة ثناء عنه، و!عد یومین استدعاه الخل�فة عبدالحمی

تنصی!ه "شرMفا أكبر" لم�ة، ومنحه قسًطا �بیًرا من  )فرمان(ومنحه وسام االفتخار، وصادق على  ،منص!ه
، العثمانیون وتكوMن العرب الحدیثم.(س�ار الجمیل، 1908االمت�ازات. وعاد برفقة عائلته إلى الحجاز سنة 

ع !عد هذا �له من إطالق ما سمي ب"الثورة ). ثم لم یتورّ 485م،ص 1989مؤسسة األ!حاث العر�Hة، بیروت، 
سا��س (لبنود معاهدة  )البلشف�ة(ورغم �شف الثورة  )؛لورنس(العر�Hة الكبرO" !ق�ادة ضا!y المخابرات اإلنجلیز3 

 إال أن حسینًا أصر على المضي بثورته التي ساهمت في هزMمة الخالفة العثمان�ة في الحرب العالم�ة )ب��و
جزاءه �ان النفي  نجلیز سیوفون !عهودهم له، إال أنّ إلنجلیزMة" وأن اإلثقته العم�اء "!الكلمة او!الرغم من  األولى.

إلى جزMرة قبرص فخسر الدن�ا واآلخرة، وما زالت األمة اإلسالم�ة إلى اللحظة تدفع ثمن خ�انته " ولرسوله 
 وللمؤمنین، وما زال المسجد األقصى تحت دنس یهود.
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قراط�ة وما تقوم عل�ه من مفاه�م حضارMة، مع الدعوة ممن بین المسلمین من یدعو عالن�ة للد�
زعم  استیراد ال!ضاعة الغر�Hة تحت إلى  تبرMر لى فصل الدین عن الح�اة، أو في أحسن األحوالإ

جتهاد نما قدم خطوطا عرMضة في أمور الح�م ونظم المجتمع، وترك التفاصیل الإإلسالم ا أن
.Oالمسلمین !حسب استفادتهم من تجارب األمم األخر  

ووصل األمر ب"عمید األدب العرHي" طه حسین إلى الدعوة جهارًا نهارًا إلى تبني الحضارة 
  الغر�Hة واالندماج فیها !ش�ل تام:

ة أورو�Hة خالصة في الط!قات الراق�ة...ومعنى هذا أن المثل األعلى للمصر3 في " ح�اتنا الماد�- 
�ة على اختالف ح�اته الماد�ة إنما هو المثل األعلى لألوروHي في ح�اتته الماد�ة...وح�اتنا المعنو 

عندنا أوروHي خالص،نقلناه عن األوروHیین نقال في مظاهرها وألوانها أورو�Hة خالصة،نظام الح�م 
ر تحرج وال تردد، وٕاذا عبنا أنفسنا !شيء من هذه الناح�ة فإنما نعیبها !اإل!طاء في نقل ما عند غی

  )1(".األوروHیین من نظم الح�م وأش�ال الح�اة الس�اس�ة
"والتعل�م عندناعلى أ3 نحو قد أقمنا صروحه، ووضعنا مناهجه وHرامجه منذ القرن الماضي؟؟  - 

ال نزاع، نحن ن�ّون أبناءنا في مدارسنا  شك و نفي ذلك م ، ماعلى النحو األوروHي الخالص
  )2(".األول�ة والثانو�ة والعال�ة تكوMنًا أورو�Hًا ال تشو!ه شائ!ة

�ل هذا یدل على أننا في هذا العصر الحدیث نرMد أن نتصل !أورو!ا اتصاًال یزداد قوة  من -  "
   )3(".وش�الً  وحق�قةً  معنىً و ا منها لفظًا جزءً لى یوم، حتى نص!ح إیوم 

 و ،لهم وعلى هذا األساس یدعو طه حسین المصرMین إلى اخت�ار الحضارة الغر�Hة حضارةً 
:"أن نسیر سیرة دعو إلىمشار�ة الغرHیین في جم�ع مناهجهم ومقای�سهم وأذواقهم وأح�امهم فی

وشرها، لن�ون لهم أندادًا، ولن�ون لهم شر�اء في الحضارة، خیرها األوروHیین ونسلك طرMقهم 
األوروHي !أننا  شعر."وأن نُ .)4(حلوها ومرها، وما �حب منها وما ��ره، وما �حمد منها وما �عاب"

  )5(".مها، ونح�م على األش�اء �ما �ح�م علیهام األش�اء �ما �قوّ نرO األش�اء �ما یراها، ونقوّ 
ة أقامت النظام "وعندما تم للدول التي استعمرت ال!الد اإلسالم�ة فصل الدین عن واقع الح�ا

الد�مقراطي، �وجه لنظام الح�م الرأسمالي عوضا عن نظام الخالفة االسالم�ة الذ3 تم الغاؤه من 
ح�اة المسلمین.فبرز من بین المسلمین من یتبنى ما �قدم لألمة من أف�ار وMبذل الجهد على 

                                      
 .32ص ، مستقبل الثقافة في مصرحسین، طه ، ) 1(

 .36ص المصدر نفسه، ) 2(

 .34 ص ،المصدر نفسه )3(

 .41المصدر نفسه ، ص  ) 4(

 .44 المصدر نفسه، ص )5(
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فأص!حت نظرMة  ،تضمن اإلسالم لها، بل خلعوا علیها ثوب الشرع وادخلوها في الفقه اإلسالمي
س�ادة األمة تحتل الم�ان السامي في عقل�ة المف�رMن والمثقفین ورجال القانون، بل أضحت مطل!ا 
جماهیرMًا تبذل في سبیله الدماء ألنه ال حرMة للشعب !منأO عن تحق� الس�ادة. من أجل ذلك 

هر �ل ي تظخرجت على األمة اإلسالم�ة جم�ع دساتیر الدول القائمة في !الد المسلمین وه
  )1(شعب في ح�ازته الكاملة للس�ادة".و الالحرص على تدوMن ح� األمة أ

وهارفرد  ،وHرلین ،و!ارMس ،وعمد "االستعمار إلى تالمیذه ممن تتلمذوا على ید�ه في أو�سفورد
یثقفهم بثقافته الس�اس�ة ل�عمدوا إلى أر�ان اإلسالم فیخلعوها من الجذور، فراح هؤالء یتسنمون 

ب الق�اد�ة في !الد المسلمین وأخذوا ینقضون عرO اإلسالم عروة عروة ف�انت أول عروة المناص
...إذ جعلوا الس�ادة للشعب، فانهارت أول قاعدة لنظام الح�م في اإلسالم التي )2(تنقض هي الح�م

روا المسلمین بنص م�توب في الدستور (دین الدولة الرسمي اإلسالم) تجعل الس�ادة للشرع، وخدّ 
دخلت شعارات الثورة الفرنس�ة إلى النظام اإلسالمي !عد هدمه فصار الناس �شرعون للناس، و ،

ا برب هذا اإلنسان وخالقه ت!ارك وتعالى، وHجعل الس�ادة  للشعب ا �ان منوطً وتولى اإلنسان أمرً 
   )3(صار الح�م للطاغوت". ارتفع الح�م !ما أنزل هللا من األرض و

لغرHي لألمة اإلسالم�ة والتحاق أبناء المسلمین !المعاهد والجامعات اء الغزو الف�ر3 اومن جرّ 
اته ومفاه�مه إلى فقد أّدO هذا إلى عمل�ة نقل للف�ر الغرHي الد�مقراطي العلماني !مصطلح ،الغر�Hة

مذوا على أید3 أساتذتهم و�ان من الطامة الكبرO أن یتبوأ هؤالء الطل!ة الذین تتل!الد المسلمین،
التعل�م  ن مستشرقین وغیرهم)مراكز صنع القرار على مستوO الس�اسة و الف�ر والثقافة و(مالغرHیین

، القائم على فلسفة وعقیدة فصل الدین ترتب عل�ه أن ُیتخذ الف�ر الغرHيفي !الد المسلمین، مما 
م، سالإلومق�اًسا للح�م على طب�عة الدولة في اأساًسا ا،وال!اطلة عقًال وشرعً  عن الح�اة الفاسدة

                                      
وانظر مقولة علي عبدالرازق ناف�ا وجود نظام  .32، ص قواعد نظام الح�م في اإلسالم) الخالد3، محمود، 1(

من ال!حث. والمتا!ع لما جرO وMجر3 في دول "الر�Hع العرHي" من نقاشات مستف�ضة  36ح�م في االسالم ،ص 
لص�اغة دستور العهد الثور3 لرسم النظام الس�اسي الجدید یجد أنها، إلى اآلن، �لها تتشبث بنفس األسس الفاسدة 

دوم وأن مآله إلى زوال طال التي زرعها االستعمار االوروHي في القرن العشرMن، ولكن عزاء المرء أن ال!اطل ال ی
 الزمن أم قصر.

حدثنا الولید بن مسلم، حدثني :")485ص/36ج(،!اب حدیث أبي أمامة ال!اهلي في مسنده أحمد ) أخرج اإلمام2(
ول هللا صلى عبد العزMز بن إسماعیل بن عبید هللا، أن سل�مان بن حبیب حدثهم، عن أبي أمامة ال!اهلي، عن رس

لتنقضن عرO اإلسالم عروة عروة، ف�لما انتقضت عروة تشبث الناس !التي تلیها، وأولهن "هللا عل�ه وسلم قال:
 ".نقضا الح�م وآخرهن الصالة

 .373، ص  قواعد نظام الح�م في اإلسالمالخالد3، محمود،  3)( 
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سالمي ب!عض !اس النظرة الغر�Hة وحصر الدین اإلوالتروMج لمقوالت الغرHیین التي تدعو إلى اقت
  الطقوس التعبد�ة الكهنوت�ة �ما حصل مع النصران�ة في الغرب.
  وMرددون،الغرب، و�ف�رون !عقله،  "ورجع �ثیر من الجامعیین متش!عین بروح الغرب یتنفسون برئة

م المستشرقین، وMنشرون أف�ارهم ونظرMاتهم في إ�مان عمی�، وحماسة صدO أساتذته ،في بلدهم
زائدة، فال �قرأ إنسان لعالم مستشرق في الغرب !حثًا وال �عرف له نظرMة إال وMجد أدی!ًا أو مؤلفًا 
في مصر یتبنى هذه النظرMة !�ل إخالص، و �شرحها وMدعو إلیها في �ل ل!اقة و!الغة، مثل: 

الدین عن الس�اسة، وأن اإلسالم دین ال دولة، والدعوة إلى العلمان�ة، والشك  !شرMة القرآن، وفصل
في مصادر العر�Hة األولى، والشك في ق�مة الحدیث العلم�ة، وٕان�ار م�انته وحجیته وم�انة السنة 
في اإلسالم، والدعوة إلى تحرMر المرأة ومساواتها !الرجل وٕالى السفور، و�ون الفقه اإلسالمي 

من الفقه الروماني، ومتأثرًا !ه في س!�ه وروحه، والدعوة إلى إح�اء الحضارات السا!قة  مقت!ساً 
على اإلسالم، وتمجید العصر الفرعوني، والتغني !حضارته وأد!ه وأمجاده ، والدعوة إلى العام�ة 

واقت!اس الحروف الالتین�ة والتقنین المدني العرHي على أساس القانون المدني والتألیف فیها،
  )1(الغرHي، والدعوة إلى  القوم�ة العر�Hة و االشتراك�ة الماد�ة...."

المصر3 الذ3 نشأ في  تغرMب مصر، الجیل في، الذ3 �ان أكبر رائد )2(مرو وقد وصف اللورد �ر 
حضان التعل�م الجدید وآمن !س�ادة الغرب وفضل حضارته وم!ادئه:" إن المجتمع المصر3 في أ

الطب�ع�ة أن وجدت جماعة من أفراد هم "مسلمون"  ةنتیجالسرMع، و�انت مرحلة االنتقال والتطور ال
ولكنهم متجردون عن العقیدة اإلسالم�ة والخصائص اإلسالم�ة، وٕان �انوا "غرHیین" فإنهم ال 

المصر3 الذ3 خضع للتأثیر الغرHي، فإنه وٕان �ان  �حملون القوة المعنو�ة والثقة !أنفسهم، وٕانّ 
  لكنه في الحق�قة ملحد ومرتاب، والفجوة بینه و بین عالم أزهر3 ال تقل عن �حمل االسم اإلسالمي 

  )3(بین أوروHي". الفجوة  بین عالم أزهر3 و

                                      
ةالندو3 ،أبو الحسن ، ) 1(Lة والف�رة الغر .111، ص الصراع بین الف�رة اإلسالم

ان رجل دولة :�م)Evelyn Baring, 1st Earl of Cromer )1841-1917 إÄلین !ارنگ، اللورد �رومر)2(
وواحد ، العالم اإلسالمي فيمن �!ار دعاة التغرMب واالستعمارMین  و�ان.طانيبرM  مستعمراتودبلوماسي وٕادار3 

ي جرO علیها االستعمار وال یزال, في محاولة القضاء على مقومات العالم من الذین وضعوا مخطy الس�اسة الت
ف�ر (مصر الحدیثة) خطة عمل �املة شاملة للقضاء على مقومات الثل �تا!اته في تقارMره وفي �تا!هوتم.اإلسالمي

 سلطاترHع قرن قا!ًضا على زمام الفي مصر ما ال �قل عن  أمضى.العالم اإلسالمي اإلسالمي وتمز�M وحدة
ن !عد یّ , ثم ما لبث أن عُ 1877وقد عمل أول مرة في مصر مندوً!ا لصندوق الدین المصر3  ،)1882-1906(

 http://ar.wikipedia.org. دوً!ا سامً�ااالحتالل البرMطاني م!اشرة من

ة، أبو الحسن ، الندو3 )3(Lة والف�رة الغر The Earl of نقال عن.106ص ، الصراع بین الف�رة اإلسالم
Cromer: Modern Egypt, vol 2, p 228-229. 
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درس إال في حدود مفاه�مه فهم وMُ النظام الس�اسي في اإلسالم نظام متمیز، ال �م�ن أن �ُ علًما أّن 
ستوردة والتي تع�س البیئة الف�رMة والف�رة التي �قوم علیها. وٕاقحام المصطلحات الغر�Hة الم

Hخ�ة في المجتمع الغرHیؤد3 قطعا  ي وٕاسقاطها على المجتمع اإلسالميالس�اس�ة وتفاعالتها التار
إلى تشو�ه للف�رة اإلسالم�ة وتضی�ع لحقائ� األمور، وهذا هو الهدف الذ3 طالما سعت له الدوائر 

ى العالم اإلسالمي التي قادها نابلیون في االستعمارMة في الغرب منذ بدء الهجمة األخیرة عل
  هجومه على مصر وما تالها من مواجهات طوMلة لما تنتهي !عد.

ال القانون في ال!الد ظاهرة تبني رج الخالفة العثمان�ة في استنبولوقد برزت !عد ذهاب "
ذه وانبثقت من ه التي قال بها الف�ر الرأسمالي. نفسها وجهات النظر الغر�Hةاالسالم�ة 

المصطلحات، وتلكم األف�ار، �لمة الس�ادة ،التي لم تجيء إلى !الد المسلمین إال !عد وقوع األمة 
الكفار على المسلمین هجوًما ف�رMًا  اإلسالم�ة بین براثن االحتالل والغزو واالستعمار، إذ شنّ 

األخذ !صور شرًسا خبیًثا، فدخلت مفاه�م �ثیرة مع دخول االستعمار إلى ح�اتنا، ففرض علینا 
  )1(شتى حتى غدا نظام الح�م عندنا �أخذ صورة نظام الح�م في الدول المستعِمرة."

الف�رMة  لى فرض النظام الد�مقراطي ونشر المفاه�م إ ، !عد هدم دولة الخالفة،عمدت الدول الغر�Hة
لنجاح وأص!ح العمل  س�ادة الشعب، واقصاء الدین عن الح�اة، في !الد المسلمین،لى الداع�ة إ

 لى اعت!ارإ�بیر من علماء المسلمین  راق في سبیله الدماء، وذهب جمعٌ ا تُ النظام الد�مقراطي مطل!ً 
عت!ار العهود الس�اس�ة المختلفة للخالفة إ لى ا، بل وذهب !عضهم إا شرع�ً اط�ة ح�مً لد�مقر ا

  .)2(تطبی� حي وعملي للنظام الد�مقراطي!أنها االسالم�ة 
أرفع أوضاعها هذا النظام الذ3 أتى !ه اإلسالم هو الد�مقراط�ة في أسمى و لیلة أن:"محمد ورأO د.

وأكدت ما قرره األحادیث النبو�ة المتواترة، م!اد3ء الحرMة ،وقد قرر القرآن في �ثیر من اآل�ات
....وقد سادت الد�مقراط�ة في أروع واألخاء والمساواة التي قامت في سبیل تحق�قها الثورة الفرنس�ة

في صدر اإلسالم وذلك في عهد الخلفاء الراشدین الذین ط!قوا م!اد3ء الدین الحنیف  مظاهرها
  .)3("تطب�ًقا سل�ًما رائًعا �حق� لل!شر ما تصبو إل�ه نفوسهم من حرMة ومساواة وعزة و�رامة

تبن�ًا  الس�ادة للشعب االسالمي على أنّ  ت جم�ع الدساتیر في البلدان القائمة في العالملقد نّص "
ف�ر الد�مقراطي �نظام للح�م، وحین نص على ذلك اعتبر هذا تعبیرًا عن السلطة الشعب�ة ودحرًا لل

                                      
  .21، ص قواعد نظام الح�م  في اإلسالمالخالد3،محمود عبدالمجید،  )1(
حققة االسالم المط�عي ، وانظر محمد بخیت .الدمقراطة اإلسالمةمنهم  الد�تور عثمان خلیل في �تا!ه   )2(

 .24، ص وأصول الح�م

 .742، 740ص  ، ة الدولة والح�ومةالنظم الساس ) لیلة،محمد،3(
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د�مقراط�ة اعت!ار أن ال لالستبداد، ونصرًا للعدل، وقهرًا للظلم، بل تجاوز واضعو هذا النص إلى
  سالم إهي سالم، بل شرعً�ا ، و!التالي فهي ال تخالف اإلسالم بها ح�مًا هي الشورO التي جاء اإل

   )1(سالم من أساسه."إلهدمًا ل - حق�قة –لى ذلك إوهذا القول یتضمن في ذها!ه  خالص.
�تخلى عن االحتالل نما أن الغرب إ لدمقراطةتف�ك اد د. رفی� حبیب في �تا!ه القّ�م وMؤ

 !عد أن نجح في تخرMج فئة ،العس�ر3 الم!اشر !عدما اطمأن إلى !قاء ورسوخ نفوذه االستعمار3 
!قاء عل�ه في دور الت!ع�ة للغرب إلوا،من أبناء ال!الد �سیرون على نهجه في تغرMب المجتمع 

ننا ال نعاني من استعمار عس�ر3 خارجي، ولكننا إ والحیلولة دون عودة الحضارة االسالم�ة:"
لغر�Hة بل الجیوش اال �فرض نفسه من خالل  اً ا، استعمار ا واجتماع�ً ا وثقاف�ً ا اقتصاد�ً نواجه استعمارً 

�ة، فهل تحق� االستقالل؟؟ ال الل و�الء الغرب، إنه استعمار صناعة محل�فرض نفسه من خ
والمصالح والنخب الحاكمة هي نموذج مفروض ،ف�ار والق�م والم!اد3ء التي تح�منا ل�ست منافاأل

  )2("ا.مة و�س�طر على مصیرها وقرارهو وجدان األلذلك فهو نموذج �ستعمر عقل ؛ألمة لم تختره ا
 عندما �نا تحت االحتالل، �نا نواجه عمالءه، و!عد خروج االحتالل اختفى العمالء،و�ضیف "

بناء الوطن، أرض�ة من بین أف�ار التي استعمرت عقول القلة ظلت تجد لها فاألو!قي الو�الء. 
ظل ....و نت جماعة و�الء الغرب، واستمر تأثیر االستعمار الثقافي !اش�اله المتعددةحتى �وّ 

فهو المرحلة التي مهدت مة، بتة لنزع �ل احتماالت استقالل األرض�ة الثااستعمار األف�ار هو األ
ا سرعان ما ش�ال االستعماروهو �ذلك العنصر الذ3 جعل االستقالل الحق�قي وهمً لغیره من أ

  )3(..."تبخر
سالم�ة �مشروع إلص!حت الحضارة امن التراث نفسه، وأ �ة أكثر قداسةً ص!حت الد�مقراط"وه�ذا أ

وهذا الصك لن  ،لى صك یؤ�د د�مقراطیتهاإ ،منح الشرع�ةحتى تُ ،ل س�اسي تحتاجنهضة وعم
ن نسال عن شرع�ة الد�مقراط�ة من لحاكمة المتغرHة.... لذلك علینا أال من النخ!ة اإ�منح لها 

. فاذا ل�س الع�س و ،مةألحضارة ا،خالل منظومة الم!اد3ء التي تحملها الحضارة االسالم�ة
  مة فال أما ما یخالف تراث األ ،مة فهذا ما نقبلهأل�انت الد�مقراط�ة تحمل معاني تتالءم مع تراث ا

  ) 4( "خرMن.صول اآلألصولنا ولن تكون أل�م�ن قبوله، فالقداسة 

                                      
)(

 .58، ص قواعد نظام الح�م في اإلسالمالخالد3، محمود،  1

والد�تور حبیب من رجال الف�ر األق!اb في مصر و�س�نه، في  .9، ص تف�ك الدمقراطةحبیب، رفی�، ) 2(
حضارة اإلسالم�ة التي فیها �تا!اته وف�ره، هاجس االنف�اك من الت!ع�ة للحضارة الغر�Hة، وMدعو إلى إح�اء ال

 خالص العالم من اله�منة االستعمارMة الغر�Hة.

  .9، ص المرجع نفسه، )3(
  .18ص  حبیب، رفی�، تف��ك الد�مقراط�ة)4(



153 

 

  
لى إ!عد أن تعرضنا لم�ونات السلطة الس�اس�ة ومفهوم الس�ادة في الف�ر الس�اسي الغرHي ننتقل 

  ه المسألة في الف�ر االسالمي.معالجة هذ
  

 .سالم للشرع، ال للشعبإلالسادة في ا  -ب

بخالف الف�ر الس�اسي الغرHي الذ3 اعتمد على تفاعالت وسجاالت ف�رMة س�اس�ة عقد�ة عصفت 
ا من المصادر !المجتمع األوروHي عبر قرون من الزمن، فإن الف�ر االسالمي انبث� حصرً 

 وجبت على المسلمینأالتي ،)1(یتها ومشروعیتها من العقیدة االسالم�ةحجّ أالتشرMع�ة التي استمدت 
لى شرع هللا في شؤونهم الح�ات�ة �افة، على مستوO الفرد والجماعة، إ، أفرادًا وجماعات، االحتكام 

ا عدائهم سلمً أ في شؤون الع!ادة �ما في شؤون االقتصاد واالجتماع ، ف�ما بینهم وفي عالقاتهم مع 
  .  الخ.ا..حرHً  و

سالمي وغیره من النظم الوضع�ة، فبینما تقوم النظم ��من الفرق األساس بین النظام اإلوهنا 
ثروا !الظروف المع�ش�ة التي عاشوها تأالوضع�ة على اجتهادات !شرMة تعود لمف�رMن وفالسفة 

ه سالم �حصر مصدر التلقي !ما جاء !إل�ما مر معنا من قبل، فإن ا عن قصور عقولهم فضالً 
مور التشرMع من تحلیل ألخال� في غیر ا3 مشار�ة لأیوجب رفض ونبذ  الوحي السماو3 و

وال !أس من التذ�یر هنا أننا نتحدث عن "الف�ر اإلسالمي" وعن "النظام اإلسالمي" ول�س  وتحرMم.
ل لى اإلسالم الذ3 نز إ ،حصرًا،اإلسالمي ینسب. والف�ر )2(العرHي" أو "النظام العرHي" عن "الف�ر

  !ه الوحي الرHاني على عبدهللا ورسوله صلى هللا عل�ه وسلم.
في األصل انبثقت من خالل  أورو�Hةساسًا في مسألة الس�ادة ظهر �نظرMة أال!حث  مع أنّ 

تأثر  ، إال أنّ معینة في ظروف تارMخ�ة عموم المجتمع األوروHيالتطورات الف�رMة والس�اس�ة في 
أولها الفرنس�ة،  من الذین تتلمذوا على المناهج األورو�Hة وفر�M من الكتاب المسلمین وخاصة 

لى الثقافة االسالم�ة من خلف�ات ف�رMة وحضارMة، إحملهم على نقل هذا المصطلح، مع ما یرافقه 

                                      
هذا ما ین!غي أن ��ون ، وهناك فرق �بیر بین تعدد االجتهادات المنض!طة !قواعد االجتهاد والتي تت!این أو ) 1(

وHین االنجراف وراء الف�ر الغرHي والعمل على التوفی� بینه وHین الف�ر االسالمي تحت  في فهم النصوص الشرع�ة
 مزاعم وتبرMرات شتى �ما سنفصل في ثنا�ا هذا ال!حث.

من هذا ال!حث. ولئن جاء الوحي القرآني ناسًخا ومه�مًنا على ما 77"ح�اة العرب قبل اإلسالم "، ص   ) راجع2(
من !اب أولى أن ینسخ وMه�من على أ3 تشرMع !شر3 وضعي مهما �ان مصدره، إال ما س!قه من شرائع األنب�اء، ف

 Mع ال!شر.أقرته الشرMعة اإلسالم�ة فأص!ح "إسالم�ا" بإقرار المشرع له، ول�س بتشر 
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محاولین تارة التقرMب بین مصطلحات  الف�ر الس�اسي الغرHي والف�ر اإلسالمي، أو داعین تارة 
  لف�ر الس�اسي الغرHي برمته وتجاوز الف�ر االسالمي "التراثي" الذ3 أخرO إلى االقت!اس الحرفي ل

قام !ه ومن هذا القبیل، مثال، ما )1(.لم �عد �صلح للعهد الحدیث والنهضة الحدیثة المنشودة
  .عبدالرزاق أحمد السنهور3 في استنساخه للقانون المدني األورورHي

  
س�اسي لعلماء الس�اسة ورجال القانون الدستور3 وه�ذا أدت "س�طرة ف�رة الس�ادة على التف�یر ال

في !الد المسلمین إلى ظهور عدة اتجاهات في تحدید مصدر الس�ادة في الف�ر الس�اسي 
ة هي مصدر الس�ادة ولذلك فاألمّ  الس�ادة للشعب؛ االتجاه األول أنّ  یرO اإلسالمي المعاصر....

الس�ادة "مزودجة" فهي من ناح�ة س�ادة  في الدولة؛ وMرO االتجاه الثاني أنّ  ومصدر السلطات
الكتاب والسنة ومن ناح�ة أخرO س�ادة محدودة للشعب أو جمهرة المسلمین.أما االتجاه الثالث 

                                           ....)2(الس�ادة للشرع اإلسالمي ال غیر جل وحده وأنّ  و زعالس�ادة مصدرها هللا  فیرO أنّ 
شیخ محمد ر الحیث �عبّ  ا للسلطات عدد من الكتاب.كد اتجاه س�ادة األمة واعت!ارها مصدرً لقد أ و

والنزول على  ،فاألمة وحدها هي مصدر السلطة من ثمّ  "و عن هذا المفهوم للس�ادة !قوله:الغزالي 
 على تتضافر �لها   نصوص الدین وتجارب الح�اة الخروج على رأیها تمرد...و إرادتها فرMضة، و

  )3("تو�ید ذلك.
األمة هي مصدر السلطات �لها،  " المسلمین هم أول أمة قالت !أنّ د الشیخ المط�عي أنّ وقد أكّ 

الح�ومة اإلسالم�ة التي یرأسها الخل�فة واإلمام العام  قبل أن �قول ذلك غیرها من األمم، وأنّ 
  )4(.ح�ومة د�مقراط�ة حرة"

الب�عة الشرع�ة "أن األمة، من الوجهة الس�اس�ة  وانتهى الد�تور الرMس من خالل دراسته لعقد
هو رئ�س الدولة، من سلطات  و،عن اإلمام �ل ما �صدر أنّ  "مصدر السلطات"،و العمل�ة، هي

�ما تناول الشیخ عبدالوهاب خّالف ش�ل الح�ومة اإلسالم�ة  )5(.أو وال�ات، فمرجعه األول إرادتها"
و هي  أمر األمة بیدها"وانتهى إلى أنّ  ،ة الدستورMةالشرع�ودعائمها في معرض دراسته للس�اسة 

  )6(مصدر السلطات".

                                      
  .51-50، ص أحمد ،ضمانات الح�م اإلسالمي) مفتي، محمد 1(
  .50، ص ضمانات الح�م اإلسالميمفتي، محمد أحمد، ) 2(
  .54، ص اإلسالم واالستبداد الساسيالغزالي، محمد،  )3(
  .30، ص حققة اإلسالم وأصول الح�م) المط�عي، محمد بخیت، 4(
 .220، ص لنظرMات الساسة اإلسالمة) الرMس، محمد ض�اء الدین،ا5(

  .29، ص الساسة الشرعة) خالف، عبدالوهاب، 6(
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الد�مقراط�ة والشورO  أنّ  ون ر ی ذینو"الدعاة" ال ،و"المف�رMن"،ابولو ذهبنا نستقصي مواقف الكتّ 
وجهین لعملة واحدة ألعیتنا الحیلة، وذلك !عد أن بذل الغرب �ل ام�اناته الدول�ة في تضلیل 

وحملهم على االنسالخ من العقیدة االسالم�ة وما انبث� عنها من ،هم وفتنتهم ف�ه المسلمین عن دین
 هي !المسلمین إلى الض�اع والحیرةوتبني مفاه�م الحضارة الغر�Hة !القدر الذ3 ینت،ح�ام شرع�ة أ

فتختلy علیهم األمور في الجدل الذ3 ما زال قائما حول الصلة بین الد�مقراط�ة  ،في الح�اة
في هذا الخضم �له مفهوم  ، أو حول مفهوم العلمان�ة، والدولة الوطن�ة الحدیثة، وواالسالم
  الس�ادة.

الدولة  -لنظم الس�اس�ة"ا ور محمد �امل لیلة صاحب المؤلفوقد خانت األمانة العلم�ة الد�ت
اء جمهور الفقه أنّ "حین زعم، في !حثه لمفهوم الس�ادة في النظام الس�اسي في االسالم،والح�ومة" 

  ..."الس�ادة في الدولة اإلسالم�ة لألمة على أنّ  أجمعوا والعلماء من القدامى والمحدثین
ف�یف لجمهور الفقهاء من القدامى أن یجمعوا على مصطلح لم �ظهر إال !عد وفاتهم !قرون 

  مدیدة؟؟
هو، ومعه !عض  تصورهلى ح�مه بزعم إجماع الفقهاء والعلماء المحدثین على إثم �یف وصل 

" من منا!ع التعل�م  العلماني ةد�تورا المف�رMن المتأثرMن !مناهج الدراسة الغر�Hة والحاصلین على "ال
  ، لمفهوم الس�ادة؟الغرHي

من خالل ما جاء في �تا!ه المذ�ور یتبین لنا الخلy وعدم الدقة في المصطلح وما یتضمنه من 
تبین لنا االنجراف وراء المدرسة مفاه�م س�اس�ة أساس�ة في فهم واقع النظام االسالمي، �ما ی

"إذا �ان الحاكم (الخل�فة) �قول د. لیلة: الغر�Hة في التسو�M لمفاه�م النظام الس�اسي العلماني...
األمة وحدها هي  في الدولة هو صاحب الس�ادة !صفته خل�فة ول�س !صفته الشخص�ة، فإنّ 

بل  ،، ولألمة ح� توجیهه وتقو�مهمصدر هذه الس�ادة، والخل�فة و�یل عنها �ستمد سلطانه منها
جمع وMُ  ولها ح� عزله من منص!ه إذا وجدت ما یوجب عزله وتنصیب غیره للق�ام !شؤونها.

الس�ادة في الدولة اإلسالم�ة لألمة.ونشیر  جمهور الفقهاء والعلماء من القدامى والمحدثین على أنّ 
ا الصدد في �تا!ه الس�اسة الشرع�ة إلى ما ذ�ره المرحوم األستاذ الشیخ عبدالوهاب خالف في هذ

وهذه الرئاسة العل�ا (الخالفة) م�انها من الح�ومة اإلسالم�ة م�ان الرئاسة العل�ا من  اذ �قول:
نما �ستمد سلطانه من األمة الممثلة في أولي الحل والعقد و�عتمد إح�ومة دستورMة، ألن الخل�فة 

لألمة خلع  ، ولهذا قرر علماء المسلمین أنّ همفي !قاء هذا السلطان على ثقتهم ونظره في مصالح
 د أنّ من اآل�ات القرآن�ة واألحادیث النبو�ة ما یؤ� لسبب یوج!ه....�ما نجد في �ثیر الخل�فة

القرآن یتوجه !الخطاب في آ�ات �ثیرة (تتعل� !األمور العامة) إلى  نّ إإذ الس�ادة لألمة في اإلسالم،
ة �لها، وما ذلك إال ألنها صاح!ة الح� في تنفیذ األوامر المؤمنین أ3 إلى الجماعة اإلسالم�
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وهذا ب�قین هو مظهر الس�ادة والسلطان، فما دامت األمة هي التي  والرقا!ة على القائمین بها،
فتكون بناء على ذلك  ،تحمل مسؤول�ة العمل !أح�ام الدین وشرائعه ورعا�ة المصالح العامة

المسؤول�ة التي تحمل عبئها، و��ون لها ح� اخت�ار الرئ�س  صاح!ة الس�ادة العل�ا ومصدرها لقاء
  األعلى للدولة وح� اإلشراف عل�ه وعلى غیره من الح�ام في الدولة.

ونضیف إلى ما تقدم أنه إذا �انت األمة هي مصدر الس�ادة فإنها تمارسها بواسطة جماعة من 
وهذه الجماعة (أو أهل الشورO  أبنائها �سمون في الفقه الس�اسي اإلسالمي !أهل الحل والعقد
ل هأ ن جماعة ولكن �الح� أ...) تسمى عند األمم األخرO في فقه القانون الدستور3 بنواب األمة

السنة ال تستط�ع تاب و كنما هي مقیدة !أح�ام الوإ ،في التصرفالحل والعقد ل�ست مطلقة الحرMة 
 ضوئها وفي حدودها ونطاقها.نما یتحتم علیها التصرف بناء على هدیها و الخروج علیها، وإ 

نما ، وهذه الس�ادة ل�ست مطلقة، وإ الس�ادة لألمة ممثلة في أهل الحل والعقد نستخلص مما تقدم أنّ 
ألمة دارة شؤون اإ هي مقیدة !أح�ام الشرMعة اإلسالم�ة، والحاكم الذ3 یتولى تنفیذ أح�ام الشرMعة و 

عن األمة. وتكون النتیجة أن المصدر الحق�قي  و��الً  د�ع � والعقد ویتم اخت�اره بواسطة أهل الح
له�ة المتمثلة في أح�ام الشرMعة، إلنما یتر�ز في المشیئة اشر للس�ادة في الدولة اإلسالم�ة إالم!ا

ر الس�ادة وتتعدد وس�ادة األمة ما هي إال س�ادة !الو�الة أصلها بید هللا. وه�ذا یتضح لنا مصد
ادتها من قبل هللا وتمارسها بواسطة أهل الحل والعقد، والحاكم ، فاألمة تستمد س�لدینا الو�االت

   )1(�ستمد سلطانه من األمة والكل خاضع لح�م هللا ومشیئته".
لیلة الملت!س !ما أورده محمد أسد في �تا!ه "منهاج الح�م في  .و!غض النظر عن استشهاد د

�شف عن ما أورده  الح�م)، فإنّ  (اإلسالم وأصوللى �تاب علي عبدالرازق حالته إوإ ، )2("اإلسالم�
هي سلطة عل�ا مطلقة، لها وحدها ح� إصدار الح�م على  ي القول: ذلك إن الس�ادةتناقض ف

ضفي الشرع�ة !طب�عتها،ال تقبل تقییدا أو مرجع�ة أعلى منها، فهي تُ  الس�ادة،األش�اء واألفعال.و 
ثم إن  األمة مقیدة !أح�ام الشرMعة.قض ما ذ�ره من �ون س�ادة اوهذا ینعلى ما سواها ال الع�س. 

األمة لها الس�ادة !الو�الة أصلها بید هللا س!حانه ال معنى لها، فأین و�یف وردت هذه  نّ مقولة إ
  الو�الة من  هللا إلى األمة؟؟

                                      
 .436-433ص ،والح�ومة النظم الساسة الدولةلیلة، محمد �امل، ) 1(

:"..فإن المصدر الحق�قي للس�ادة في الدولة اإلسالم�ة 81-80، ص منهاج الح�م في االسالم"أسد، محمد، ) 2(
O سلطة !الو�الة حبلها بید م الشرMعة، وأما سلطة المجتمع فل�ست سو ا�وضعت لنا في أحهو المشیئة االله�ة �ما 

نما تستمد س�ادتها من قبل إها تقوم �نتیجة الرادة الشعب خاضعة الشرافه، فما الدولة اإلسالم�ة ، ولو أنهللا. أ
 .هللا..." 
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ذلك یؤد3 إلى عدم ترّددنا في نقض القول !أن  ...:"!قوله د. فؤاد الناد3لى مثل هذا ذهب إ و 
ي صاح!ة الس�ادة، وأنها من!ع ومصدر السلطات في الدولة اإلسالم�ة، وال األمة اإلسالم�ة ه

القول !أن هذه  - وهي رفض رأ3 أن األمة صاح!ة الس�ادة ومصدرها  –یخفف من هذه النتیجة 
الس�ادة ترت!y !ما قرره الشارع، !حیث تعد القواعد الشرع�ة الحدود الطب�ع�ة التي ال یجوز لها أن 

ها ال تستط�ع ها صاح!ة الس�ادة طالما أنّ مثل هذا القول ینفي عن األمة بداهة أنّ  تتخطاها؛ ذلك أنّ 

  )1(."الشارع !مقتضى إرادتها العل�ا أن تضع قانونًا ملزمًا أو تقرر أمرًا یخرج عن نطاق ما رسمه
األمة والشرMعة ، هما صاح!ا  لى رأ3 مماثل  حیث رأO أنّ إوذهب د. محمد ض�اء الدین الرMس 

، ین!غي أن �ظال مجتمعان أمرانهي The Sovereign) ة (دافالس�،"ادة في الدولة االسالم�ةالس�
متالزمین، وهذان األمران هما: أوال األمة وثان�ا :القانون، أو شرMعة اإلسالم. فاألمة والشرMعة معا 

  )2(".هما صاح!ا "الس�ادة" في الدولة اإلسالم�ة
س�ادة لألمة وٕان �انت مقیدة !أح�ام الشرMعة ف�ما جاء في جعل الووافقه د. محمد یوسف موسى 

وضح تماما أن مصدر الس�ادة في الدولة ل�س هو الخل�فة أو اإلمام، بل  !ه نص:"و!عد فلعله قد
  ..)3(ف� عل�ه فقهاء المسلمین جم�عاً هو األمة ممثلة في "أهل الحل والعقد" ...وهذا ما یت

اإلسالم هي مصدر السلطات إنما یبرهن على هذا ببراهین ال ة في األمّ  من �قول !أنّ  "ونالح� أنّ 
هللا س!حانه هو صاحب الس�ادة، فالشیخ محمد  توصل إلى هذه الدعوO، بل توصل إلى أنّ 

 األمة هي مصدر السلطات !قوله:إنّ  ة قالت !أنّ المسلمین أول أمّ  مط�عي مثال یبرهن على أنّ 
ها التي تملك عزله وخلعه، تولي اإلمام ملك السلطة، وأنّ األمة ممثلة في أهل الحل والعقد هي التي 

  ن أّن لذلك شروطا أخذها العلماء من أحادیث رسول هللا.وHیّ 
تول�ة اإلمام وعزله إذا  صاحب الس�ادة هو هللا س!حانه وتعالى، ألنّ  و نقول نحن إن هذا یؤ�د أنّ 

الس�ادة لألمة، وهي ل�ست واضعة  نّ نتها شرMعة هللا ف�یف �م�ن أن �قال إ�انا خاضعین لشروb بیّ 
لو اتفقوا على عزل  ،وهم �ما نعلم الذین �مثلون األمة،أهل الحل والعقد  بل إنّ  لهذه الشروb؛

رئ�س الدولة الذ3 لم یتغیر حاله ، ولم �حد عن الجادة، فإنهم ��ونون قد ارتكبوا عمال ال یجیزه 
سالمیین الذین تعتبر �تا!اتهم في الفقه الدستور3 أحد الفقهاء اإل ،الشرع.�قول أبو الحسن الماورد3

هل الحل والعقد) عزل من :" لم ��ن ألهل االخت�ار (أ3 أ ،فرعاإلسالمي من أهم المراجع في هذا ال
ال یجوز خلع اإلمام !ال سبب، فلو خلعه لم غیر حاله" و�قول اإلمام النوو3:"!ا�عوه إذا لم یت

                                      
  .410ص  ،نظرية الدولة في الفقه السياسي اإلسالمي) الناد3، فؤاد، 1(
 .385، ص النظرMات الساسة االسالمةالرMس، محمد ض�اء الدین، ) 2(

 .105، ص نظام الح�م في اإلسالمموسى، محمد یوسف، ) 3(
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Mه ال یجوز عزله من غیر أن إجماع المسلمین على أنّ  )1(نيینخلع"، و نقل إمام الحرمین الجو
�حدث أمرًا ین�ره الشرع، أو تغیر أمره !حیث لم �عد صالحًا للرMاسة فقال:" وال یجوز خلعه من 
غیر حدث وتغیر أمر وهذا مجمع عل�ه". وما ذلك إال ألن هناك قانونًا من السماء ینظم عالقة 

!الح� ت!ارك وتعالى، فلو �انت الس�ادة لألمة �ما �قول !عض الحاكم !األمة وعالقتهم جم�عًا 
لهم أن �عزلوه بدون أن یتغیر حاله. ولكنهم ممنوعون من ذلك من صاحب الس�ادة العلماء، لكان 

   )2(وهو هللا س!حانه وتعالى."
وخلص إلى القول:" وٕاذا �انت األمة ،ا ا مبرمً عرض د. رأفت لهذا الرأ3 ونقضه نقًض وقد 

ال تملك سلطة إصدار القانون أو إلغائه، ف�یف �صح أن یدعى  ، منفردة أو مجتمعة،م�ة اإلسال
 أنها صاح!ة الس�ادة داخل الدولة اإلسالم�ة؟ إن النتیجة التي نصل إلیها من �ل ما سب� هي أنّ 

تشرMع الذ3 ینظم سلوك األمة عال صاحب ال و الس�ادة في الدولة اإلسالم�ة " س!حانه، فهو عز
مح�ومین، وأنه إذا �ان متصورًا أن تكون األمة في دولة غیر إسالم�ة هي مصدر  و �اماً ح

عل�ا هي س�ادة  م�ة ل�ست �ذلك، بل هي خاضعة لسلطةاألمة في الدولة اإلسال ، فإنّ السلطات
   )3(و عال." الخال� عزّ 

  
ال لسواه، وال تحتمل الس�ادة حصرًا للشرع  وسنسوق ف�ما یلي األدلة  الشرع�ة التي تدل على أنّ 

O إلى هذا الخلy عند د. لیلة وسواه من أدّ  الذ3 ا ماالمشار�ة أو الو�الة أو غیر ذلك. أمّ 
سالم�ة رد والذ3 ال �مت !صلة للرسالة اإلأوال تأثرهم !الف�ر الغرHي الدخیل المستو المف�رMن، ف

ة یجعل من الصعب على م�علوثان�ا ما أوجده الغرب من جو عام غالب في األوساb ال ح�امها،أو 
ال!عض الس!احة !ع�س الت�ار فیؤثر االنس�اق بتردید ما یردده غیره من مقوالت دون تمح�ص وال 

                                      
عبد الملك بن عبد هللا بن یوسف بن محمد الُجَوMْني، ر�ن الدین، الملقب بإمام لجوMني، أبو المعالي، ا)1(

أعلم المتأخرMن، من أصحاب الشافعّي. ولد في جوMن (من نواحي  م)،1085 - 1028هـ/ 478 - 419الحرمین(
 المدینة فأفتى ودرس، جامعا طرق المذاهب.ن�سابور) ورحل إلى !غداد، فم�ة حیث جاور أرHع سنین. وذهب إلى 

العلماء. له  ثم عاد إلى ن�سابور، فبنى له الوزMر نظام الملك "المدرسة النظام�ة" فیها. و�ان �حضر دروسه أكابر
البرهان في أصول و  ،العقیدة النظامة في األر�ان اإلسالمةو ، غاث األمم والتاث الظلم مصنفات �ثیرة، منها

، على الشامل في أصول الدینفي فقه الشافع�ة، اثنا عشر مجلدا، و  نهاة المطلب في دراة المذهب ، والفقه
/ 4( ،للزر�لي األعالم. توفي بن�سابور.الورقات في أصول الفقه، و اإلرشاد في أصول الدینمذهب األشاعرة، و

160.( 

 .282، ص رMاسة الدولة في الفقه اإلسالميرأفت، محمد  عثمان، ) 2(

 .287ص  ) المرجع نفسه،3(
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سالم قد ُغّیب عن واقع الح�اة !عد هدم دولة الخالفة والذ3 �ون اإلا لثثا،و )1(إعمال النظر والتف�یر
أح�ام دینهم ون�وصهم عن األعداء بل أ�ضا لجهل المسلمین ! وقع نتیجة ل�س فقy لم�ر

 أ3 ح� األمة في تنصیب الحاكم/الخل�فة:مسألة السلطانو را!عا  المحافظة على رسالته،
  . ومحاسبته وعزله

  
 الس�ادة �أت نص واحد من نصوصه یدل على أنّ  "لمأما عن النصوص الشرع�ة في اإلسالم ف

شرع ال للشعب، وأن التشرMع الس�ادة لل على أنّ  جم�ع النصوص قد نصت صراحةً  نّ إللشعب بل 
إل�ه عند االختالف والمنازعات ع رجَ هو الذ3 أتى !ه الوحي ال مجلس األمة، وأن القانون الذ3 یُ 

 جماع والق�اس، بل تضافرت النصوص القطع�ة الثبوت والقطع�ة الداللةإلن والسنة وانما هو القرآإ
  )2("لى غیر هللا ورسوله.إ�مان �ل من �حتكم إعلى نفي 

فالس�ادة في اإلسالم هي عهد بین الخال� والمخلوق، وهي عهد بین الراعي والرع�ة من جهة وHین "
ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ أَِطيله واألمر له، لقوله تعالى (هللا من جهة أخرO. فالطاعة  َ َوأَِطيعُواْ َيٰ عُواْ ٱ�َّ

ُسوَل َوأُْوِلي ٱۡألَۡمِر ِمنُكمۖۡ  الح�م "،  نّ أ، أ3 طاعة الحاكم مرهونة !طاعته " ولرسوله . فجعل)3()ٱلرَّ
وعمل الحاكم هو تنفیذ ح�م الشرMعة اإلسالم�ة، یتساوO في ذلك األمیر والفقیر، وجم�ع أفراد 
الرع�ة اإلسالم�ة.وال امت�ازات وال حصانة ألحد �ما هو الحال في األنظمة الد�مقراط�ة حین تعطى 

دلیل س�ادة الشرع  و ا لهم عن !ق�ة أفراد الرع�ة!لة وللوزراء والنواب تمییزً حصانة معینة لرئ�س الدو 
مع ضرورة التمییز  وردت في العدید من اآل�ات القرآن�ة،وهي قطع�ة الداللة، وال مجال للتأوMل فیها

                                      
):" لم تكن  قد ُأت�حت لكاتب هذه الصفحات تجدید الف�ر العرLي�تا!ه ()�قول د. ز�ي نجیب محمود في مقدمة 1(

في معظم أعوامه الماض�ة فرصة طوMلة األمد، تم�نه من مطالعة صحائف تراثنا العرHي على مهل، فهو واحٍد من 
حتى س!قت إلى خواطرهم ظنون !أن  - قد�م أو جدید - عیونهم على ف�ر أوروHي ألوف المثقفین العرب الذین فّتحت

ذلك هو الف�ر اإلنساني الذ3 ال ف�ر سواه، ألن عیونهم لم تفتح على غیره لتراه. ولبثت هذه الحال مع �اتب هذه 
تدرMسًا وهو أستاذ،  عامًا)...الف�ر األوروHي دراسًة وهو طالب، والف�ر األوروHي 40الصفحات أعواما !عد أعوام (

والف�ر األوروHي مسّالته �لما أراد التسل�ة في أوقات الفراغ، ثم أخذته في أعوامه األخیرة صحوة قلقة وهو في 
أنضج سنّ�ه، فإذا الثقافات الغر�Hة قد رست على رفوفنا !األلوف !عد أن �انت ترص !المئین. ل�ست هذه هي 

ي:�یف نوائم بین ذلك الف�ر الوافد الذ3 !غیره �فلت منا عصرنا أو نفلت المش�لة، وانما المش�لة على الحق�قة ه
ولم یجد د. محمد عابد الجابر3  .5منه وHین تراثنا الذ3 !غیره تفلت منا عروHتنا أو نفلت منها!..."، ص 

ض�ة التال�ة: المسألة !النس!ة إلینا تتلخص في الق إذ �قول:"إنّ  عتراف بتحیزه المسب� للد�مقراط�ة،غضاضة في اإل
العقل ، محمد عابد الجابر3، �ل �تا!ة في الس�اسة هي �تا!ة س�اس�ة متحیزة، ونحن متحیزون للد�مقراط�ة"

 .365، ص الساسي العرLي

 .59، ص  قواعد نظام الح�م في االسالمالخالد3، محمود،   )2(

  .59النساء ، ) 3(
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، و!عد ذلك تكون الس�ادة فهي التي تختار حاكمها بین السلطان و بین الس�ادة، إذ السلطان لألمة
  )1(..."ى األمة وعلى الحاكم ، قبل غیره، لشرع هللا عل
فالشرع هو الذ3 یتح�م في عالقة األفراد ب!عضهم وMنظم عالقة األمة واألفراد، فیخضع الحاكم "

و�قترب من معنى الس�ادة في الشرMعة  ن الس�ادة للشرع وحده.إوالمح�ومون لح�م هللا، ومن هنا ف
�مجتمع بتوجیهه 3 المشرع للأ م حینما یراد !ه تقرMر اآلمراالسالم�ة معنى الحاكم�ة أو الح

  )2(ال " تعالى وحده."إوالحاكم�ة بهذا المعنى ال تثبت األوامر والنواهي ؛
ن الكرMم �شتمل الكثیر من اآل�ات القطع�ة الداللة على أن الس�ادة للشرع ال للعقل، أ3 " آوالقر 

أ3 تقرMر  ،كم�ةاقد ورد الح�م !معنى الس�ادة والحس!حانه الخال� ول�س لإلنسان المخلوق. "و 
ن الكرMم ...ولهذا آآ�ة من آ�ات القر  30وٕاسناد التقرMر " تعالى في أكثر من  ،األوامر والنواهي

فإن المعنى األول للف� "الح�م" أ3 تقرMر األح�ام ال یثبت في النظام اإلسالمي إال " تعالى، ومن 
  ومن ذلك قوله تعالى: )3(حده."هنا تكون الس�ادة للشرع و 

ُ َوَرُسولُهُۥٓ أَۡمًرا أَن يَُكوَن لَُهُم ٱۡلِخيََرةُ ِمۡن أَۡمِرِهمۗۡ َوَال مُ  َوَما َكاَن ِلُمۡؤِمنٖ ( -     )4()ۡؤِمَنٍة إِذَا َقَضى ٱ�َّ

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ أَِطي( - ُسوَل َوأُْولِ َيٰ َ َوأَِطيعُواْ ٱلرَّ َزۡعتُۡم فِي َشۡيءٖ عُواْ ٱ�َّ فَُردُّوهُ  ي ٱۡألَۡمِر ِمنُكۡمۖ فَإِن تََنٰ

ِ َوٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخِرۚ إَِلى ٱ ُسوِل إِن ُكنتُۡم تُۡؤِمنُوَن ِبٱ�َّ ِ َوٱلرَّ َّ�()5(.  
ُموَك ِفيَما َشَجَر بَۡينَُهۡم ثُمَّ َال َيِجدُواْ ِفيٓ فََال َوَربَِّك َال يُ ( -  ا قََضۡيَت أَنفُِسِهۡم َحَرجٗ  ۡؤِمنُوَن َحتَّٰى يَُحّكِ مَّ ا ّمِ

 .)6()اَويَُسلُِّمواْ تَۡسِليمٗ 

 - ) ِۚ    .)7()َوَما ٱۡختََلۡفتُۡم ِفيِه ِمن َشۡيٖء َفُحۡكُمهُۥٓ إَِلى ٱ�َّ
َك يُِريدُوَن أَن َيتََحاَكُمٓواْ أََلۡم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن يَۡزُعُموَن أَنَُّهۡم َءاَمنُواْ بَِمآ أُنِزَل إَِلۡيَك َوَمآ أُنِزَل ِمن َقۡبلِ  (- 

َالۢ بَِعيدٗ  ُن أَن يُِضلَُّهۡم َضَلٰ غُوِت َوقَۡد أُِمُرٓواْ أَن يَۡكفُُرواْ بِِهۦۖ َويُِريدُ ٱلشَّۡيَطٰ    .)8()اإَِلى ٱلطَّٰ

ِ َوَرُسوِلهِۦ ِلَيۡحُكَم بَيۡ (  - ٓئَِك إِنََّما َكاَن َقۡوَل ٱۡلُمۡؤِمنِيَن إِذَا دُُعٓواْ إَِلى ٱ�َّ نَُهۡم أَن يَقُولُواْ َسِمۡعَنا َوأََطۡعَنۚا َوأُْوَلٰ

   .)1()ُهُم ٱۡلُمۡفِلُحونَ 

                                      
  .250- 249، ص الدمقراطة في میزان العقل والشرع) معروف، نایف، 1(

)(
 .226، صالسلطة والدولة في االسالمطع�مة، صابر،  2

 .227ص  المرجع نفسه، )3(

)(
  .36االحزاب،  4
  .59) النساء،5(
 .65) النساء 6(

)7 (،O10الشور. 

 .60النساء، )  8(
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ُسوِل إِذَا دََعاُكۡم ِلَما يُۡحيِيُكۡمۖ َوٱۡعلَُمٓواْ أَنَّ  (- ِ َوِللرَّ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ٱۡستَِجيبُواْ ِ�َّ َ يَُحوُل بَۡيَن ٱۡلَمۡر َيٰ  ءِ ٱ�َّ

   .)2()ۦ َوأَنَّهُۥٓ إَِلۡيِه تُۡحَشُرونَ َوقَۡلبِهِ 
  وطرق داللة هذه اآل�ات على حصر الس�ادة في الشرع مطلقا من عدة وجوه، وهي:

   .وجوب طاعة هللا وطاعة رسوله مطلقا: الوجه األول
َوأُْوِلي  ٱلرَُّسولَ َوَأِط�ُعوْا  ٱËََّ َءاَمُنٓوْا َأِط�ُعوْا  ٱلَِّذینَ �ََٰٓأیَُّها ( !قوله تعالى:، وذلك مستفاد من آ�ة األمراء

واألمر ال ��ون للوجوب إال إذا حّفت  )ٱلرَُّسولَ َوَأِط�ُعوْا  ٱËََّ َأِط�ُعوْا ). فإن قوله تعالى(ٱۡألَۡمِر ِمنُكمۖۡ 
!صرف األمر إلى الوجوب، وذلك برyH  جازمةً  !ه قرMنة  تصرفه إل�ه، وقد تضمن النص قرMنةً 

�مان !مفهوم المخالفة عمن ال �ط�ع هللا یوم اآلخر، مما �فید أ�ضا نفي اإلال�مان !ا" و إلالطاعة !ا
ِ َوٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخرِ وال رسوله !قوله تعالى(   )3().إِن ُكنتُۡم تُۡؤِمنُوَن ِبٱ�َّ

  هللا س!حانه: ذا النص القصیر بّینه:" في ،رحمه هللا ،�قول سید قطب
 �مان.شرb اإل - 

 سالم.إلووحدة ا - 

 نظام الس�اسي في الجماعة المسلمة.وقاعدة ال - 

 وقاعدة الح�م. - 

 ومصدر السلطان. - 

من جزئ�ات  لرجوع إل�ه ف�ما لم ینص عل�ه نّص و�لها تبدأ وتنتهي عند التلقي من هللا وحده وا
 األفهام. مما تختلف ف�ه العقول واآلراء وس على مدO األج�ال،الح�اة التي تعرض في ح�اة النا

 في ح�اة ال!شر ما جّل منها وما دّق....وهللا واجب الطاعة، فشرMعته واج!ة الحاكم�ة " وحده نّ إ
إِن ُكنتُۡم تُۡؤِمنُوَن  (القرآن بنصوهذا التنفیذ  بهذه الطاعة، ،وجودًا وعدماً ،یتعل� �مانإلالتنفیذ....وا

ِ َوٱۡليَۡوِم ٱۡألِٓخرِ     )4()."ِبٱ�َّ
اشرة بنظام الح�م، ذلك !أنها أمرت أ�ضا !طاعة وآ�ة األمراء من آ�ات األح�ام التي تتعل� م!"

�حتم !الضرورة عدم طاعة ما سوO ذلك، وطاعة هللا ال تتحق�  أولي األمر، فاألمر !مطل� الطاعة
إال بتنفیذ �ل ما أمر !ه واجتناب �ل ما نهى عنه، ف��ون الشرع هو صاحب الس�ادة في الح�اة، 

  )5("وال س�ادة لغیره مطلقًا.
                                                                                                           

 .51) النور،1(

 .24) األنفال،2(

 .60، ص  قواعد نظام الح�م في االسالمالخالد3، محمود، ) 3(

 .416ص  5، المجلد الثاني، ج في ظالل القرآنقطب، سید،  )4(

 .62، ص قواعد نظام الح�م في االسالمالخالد3، محمود، )5(
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  حتكام إلى الشرع مطلقًا.إلوجوب ا: نيالوجه الثا
ُموَك ِفيَما َشَجَر فََال َوَربَِّك َال يُ  (وقد أفادت النصوص هذا الوجوب !قوله تعالى   ۡؤِمنُوَن َحتَّٰى يَُحّكِ

ا َقَضۡيَت َويَُسلُِّمواْ تَۡسِليمٗ بَۡينَُهۡم ثُمَّ َال َيِجدُواْ ِفٓي أَنفُِسِهۡم َحَرجٗ  مَّ َزۡعتُۡم ِفي  (تعالى!قوله  و )1()اا ّمِ َفإِن تََنٰ

ُسولِ إَِلى ٱفَُردُّوهُ  َشۡيءٖ  ِ َوٱلرَّ ِۚ (و!قوله تعالى )2()�َّ ففي  ؛)3()َوَما ٱۡختَلَۡفتُۡم فِيِه ِمن َشۡيٖء َفُحۡكُمهُۥٓ إَِلى ٱ�َّ
.. قید �ل من مطلقة مؤ�د قسم صورة في جاءت اإلسالم حقائ� اآل�ة األولى "حق�قة �ل�ة من

 تح��م هو ،وسلم عل�ه هللا صلى ،هللا رسول تح��م !أن اإلیهام أو للوهم مجال اكهن ول�س
 ،وفاته !عد م�ان رسوله وسنة هللا لشرMعة یب� لم وٕاال. ومنهجه شرMعته تح��م هو إنما ،شخصه

 ؛)4(عنه" هللا رضي ،!�ر أبي عهد على ارتداداً  المرتدین أشد قول وذلك ،وسلم عل�ه هللا صلى
بل وتفرض اآل�ة على  لى الشرع،إحتكام إل�مان !قسم مغل� عن �ل انسان یرفض اإلفي افاآل�ة تن
الشرع وحده هو صاحب  لذلك فإنّ  ؛لى الشرع أن ال �شعر حتى !مجرد الشكحتكام إمع اإلالمسلم 

جزئ�ة من أ3 فال یجوز شرعا رفض ،الس�ادة المطلقة لكل ما في الح�اة من عالقات بین الناس 
ا عبدوا هللا وأقاموا مام جعفر الصادق أنه قال:"لو أن قومً و3 عن اإلرُ م علیها الدلیل.االسالم قا

أال صنع  الصالة وآتوا الز�اة وصاموا شهر رمضان وحجوا البیت ثم قالوا لشيء صنعه رسول هللا:
ألن ما جاء !ه الرسول ،)5(ذلك حرجًا في أنفسهم  لكانوا مشر�ین"أو وجدوا في  ،خالف ما صنع

ات!اع الكتاب " مر !طاعة هللا وورسوله هو أمر بوجوبألما هو شرع من هللا ت!ارك وتعالى ألن انإ
�ل من اتهم رسول هللا في الح�م فهو �افر إن"لذلك ف؛)6("والسنة")7(.  

َزۡعتُۡم فِي َشۡيءٖ  (وقوله تعالى  ُسولِ إَِلى ٱفَُردُّوهُ  َفإِن تََنٰ ِ َوٱلرَّ لعودة إلى ) ترشد بدقة إلى وجوب ا�َّ
َزۡعتُۡم ِفي َشۡيءٖ أح�ام الشرع الواردة في القران والسنة عند �ل تنازع "وقوله تعالى ( ) ن�رة في تََنٰ

س�اق النفي تعم �ل ما تنازع ف�ه المؤمنون من مسائل الدین دقه وجله، جل�ه وخف�ه، ولو لم ��ن 
لم �أمر !الرد إل�ه، إذ من الممتنع في �تاب هللا وسنة رسوله ب�ان ح�م ما تنازعوا ولم ��ن �اف�ًا، 

قد جعلت الرد " اآل�ة ، ثم إنّ )8(أن �أمر تعالى !الرد عند النزاع إلى من ال یوجد عنده فصل النزاع"
                                      

 .65النساء، ) 1(

 .59النساء، ) 2(

)3(  ،O10الشور.  
 .697المجلد الثاني، ص  ،في ظالل القرآنقطب، سید،  )4(

 .147ص  5، ج في تفسیر القران مجمع البانالطبرسي،   )5(

)6(  Eوالقول عن عطاء.147ص  5، ج تفسیر الطبر . 

 .456ص  1، ج  اح�ام القران) ابن العرHي، 7(

 .49، ص 1، ج اعالم الموقعینابن الق�م،  )8(
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إِن ُكنتُۡم رد انتفى اال�مان، لقوله تعالى (إلى أح�ام الشرع من لوازم اال�مان فاذا انتفى هذا ال

ِ َوٱۡليَۡوِم ٱ زمه. فالرد إلى هللا انما هو هنا تقع ضرورة انتفاء الملزوم النتفاء ال) و ۡألِٓخرِ تُۡؤِمنُوَن بِٱ�َّ
نسان إلى ما �شرعه اإللى العقل،أ3 إنما هو رد إلى غیر هللا ت!ارك وتعالى إلى الشرع، والرد رد إ

  .غلب�ةو هو ح�م األأبنفسه لنفسه �ما تقول الد�مقراط�ة، ح�م الشعب !الشعب، 
أن الشرع وحده صاحب الس�ادة وأنه المرجع الوحید  "�ة ال تدع مجاًال للشك فيفالنصوص القران

َوَما ٱۡختَلَۡفتُۡم (القوانین والدستور وأنه الح�م الفصل في �ل ما �قع من منازعات، فقوله تعالى لسنّ 

 ِۚ فال یجوز  ،�ه الح�مهللا هو الذ3 �قضي بین�م و�فصل ف أ3 أنّ  )1()ِفيِه ِمن َشۡيٖء َفُحۡكُمهُۥٓ إَِلى ٱ�َّ
لى غیر الشرع �فر إشرعًا في حال من األحوال أن یجاز االحتكام لغیر شرع هللا ، ألن االحتكام 

إِنََّما َكاَن َقۡوَل ٱۡلُمۡؤِمنِيَن إِذَا دُُعٓواْ إِلَى (!ا" ورسوله، وهذا ما ال �قع ف�ه المؤمنون الذین قال هللا فیهم

ِ وََرُسوِلهِۦ ِلَيۡحكُ  إلى الشرع، دون سواه، فرض على فاالحتكام  )2()َم بَۡينَُهۡم أَن َيقُولُواْ َسِمۡعَنا َوأََطۡعَناٱ�َّ
 )3(."مةاأل
القانون هو أمر السلطان، وقد أمر هللا السلطان أن �ح�م !ما أنزل هللا على یرO النبهاني أّن" و

واعتقد !عدم صالح�ة ما أنزل على رسول هللا، وجعل َمن ح�م !غیر ما أنزل هللا �افرًا إن اعتقد !ه 
اإل�مان !ا" وHرسول هللا یجب أن  ذلك على أنّ  رسوله، وجعله عاص�ًا إن ح�م !ه ولم �عتقده، فدلّ 

أ3 أساس القانون وأساس الدستور. أّما أمر هللا السلطان !أن  ،��ون أساس ما �أمر !ه السلطان
فََال وََربَِّك َال   ي الكتاب والسّنة، قال هللا تعالى: (�ح�م !ما أنزل هللا أ3 !األح�ام الشرع�ة فثابت ف

ُموَك ِفيَما َشَجَر بَۡينَُهمۡ يُ  َّبِۡع أَۡهَوآَءُهمۡ ) وقال: (ۡؤِمنُوَن َحتَّٰى يَُحّكِ ُ َوَال تَت ، )4()َوأَِن ٱۡحُكم بَۡينَُهم بَِمآ أَنَزَل ٱ�َّ
ُ َوَمن لَّۡم َيۡحُكم  (یره، قال تعالى:ذرًا من الح�م !غوحصر تشرMع الدولة !ما أنزل هللا مح بَِمآ أَنَزَل ٱ�َّ

ِفُرونَ  ٓئَِك ُهُم ٱۡلَكٰ من عمل عمال ل�س عل�ه أمرنا فهو "وقال النبي صلى هللا عل�ه وسلم ،)5()َفأُْوَلٰ
  )6(."رد
   

تشـــرMعات الدولـــة محصـــورة !مـــا ینبثـــ� عـــن العقیـــدة اإلســـالم�ة، وهـــي األح�ـــام  فهـــذا یـــدل علـــى أنّ 
هللا أنزلها على رسـول هللا صـلى هللا عل�ـه وسـلم، سـواء أكـان إنزالهـا صـرMحًا  رع�ة التي نعتقد أنّ الش

                                      
)1(  ،O10الشور.  
 .51) النور، 2(
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!ـأن قــال هــذا ُح�ــم هللا وهــو مـا تضــمنه الكتــاب والســّنة ومــا أجمـع عل�ــه الصــحا!ة !أنــه ح�ــم هللا، أم 
  ّلته شرع�ة. �ان إنزالها غیر صرMح !أن قال هذه عالمة ح�م هللا، وهو ما یؤخذ !الق�اس الذ3 ع

لذلك �ان تنظ�مها آت�ًا من  ء خطاب الشارع ملِزمًا التقید !ه؛ثم إنه لّما �انت أفعال الع!اد قد جا
هللا، وجاءت الشرMعة اإلسالم�ة متعلقة بجم�ع أفعال الناس وجم�ع عالقاتهم سواء أكانت عالقتهم 

ل في اإلسالم لسّن قوانین من لذلك ال مح م مع أنفسهم أم عالقتهم مع غیرهم؛مع هللا أم عالقته
ُسوُل  ِقبل الناس لتنظ�م عالقاتهم، فهم مقیَّدون !األح�ام الشرع�ة، قال تعالى:( َوَمآ َءاتَٰىُكُم ٱلرَّ

ُ َوَال مُ  َوَما َكاَن ِلُمۡؤِمنٖ وقال: ( )1()َفُخذُوهُ َوَما نََهٰىُكۡم َعۡنهُ َفٱنتَُهواْۚ   هُۥٓ أَۡمًرا أَن َوَرُسولُ ۡؤِمَنٍة إِذَا َقَضى ٱ�َّ

هللا فرض فرائض،فال  إنّ وقال صلى هللا عل�ه وآله وسلم:" ،)2()يَُكوَن لَُهُم ٱۡلِخيََرةُ ِمۡن أَۡمِرِهمۗۡ 
ا، فال تعتدوها، ونهى عن أش�اء، فال تنته�وها،وس�ت عن أش�اء رخصة لكم, حدودً  تض�عوها, وحدّ 

األح�ام ول�س السلطان، وهو الذ3 أجبرهم  . فا" هو الذ3 شرع)3("ل�س بنس�ان، فال ت!حثوا عنها
وأجبر السلطان على اّت!اعها في عالقاتهم وأعمالهم، وحصرهم بها، ومنعهم من اّت!اع غیرها. 
ولهذا ال محل لل!شر في وضع أح�ام لتنظ�م عالقات الناس، وال م�ان للسلطان في إج!ار الناس 

  )4("في تنظ�م عالقاتهم. أو تخییرهم على اّت!اع قواعد وأح�ام من وضع ال!شر
  

  .�ل شرع غیر شرع هللا �فر  :الوجه الثالث
لى إ"لم تكتف النصوص القران�ة بب�ان وجوب طاعة هللا وطاعة الرسول ، و�ذلك حرمة االحتكام 

نما هي �فر صراح، ألنها إانین و ما عدا الشرع من ق أ3 قانون سوO الشرع ، بل ودلت على أنّ 
  سنة رسوله وال أجمع عل�ه الصحا!ة ولم یثبت !الق�اس. بل �ان العقل هو ل�ست مما أنزله هللا وال

 الذ3 �شرع ، و�ل ما �شرعه العقل من أح�ام تتعل� !أفعال اإلنسان لكونه �ح�ا في هذا الكون 
نما هو طاغوت أمر هللا الع!اد أن لذم والثواب والعقاب في اآلخرة، إتترتب على أفعاله المدح وا

5("��فروا !ه( .  
أََلۡم تََر إَِلى ٱلَِّذيَن يَۡزُعُموَن أَنَُّهۡم َءاَمنُواْ بَِمآ أُنِزَل إَِلۡيَك َوَمآ  (:�قول ابن �ثیر في تفسیر قوله تعالى

غُوِت َوقَۡد أُِمُرٓواْ أَن يَۡكفُُرواْ بِِهۦۖ َويُِريدُ ٱلشَّ  ُن أَن يُِضلَُّهۡم أُنِزَل ِمن َقۡبِلَك يُِريدُوَن أَن يَتََحاَكُمٓواْ إَِلى ٱلطَّٰ   ۡيَطٰ
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 .36) األحزاب، 2(
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َالۢ بَِعيدٗ  )1()اَضَلٰ
 رسوله على هللا أنزل !ما اإل�مان عيیدّ  من على وجل عزّ  هللا من إن�ار هذا:"

 هللا �تاب غیر إلى الخصومات فصل في یتحاكم أن یرMد ذلك مع وهو األقدمین، األنب�اء وعلى
 الیهود من ورجل األنصار من جلر  في أنها اآل�ة هذه نزول سبب في ذ�ر �ما رسوله، وسنة
 األشرف، بن �عب وHینك بیني: �قول وذاك محمد، وHینك بیني: �قول الیهود3 فجعل ما،صتخا

 وقیل الجاهل�ة، ح�ام إلى یتحاكموا أن أرادوا اإلسالم، أظهروا ممن المنافقین من جماعة في:وقیل
 ما إلى وتحاكموا. والسنة كتابال عن عدل لمن ذامة فإنها �له، ذلك من أعم واآل�ة ذلك، غیر

  )2(".هاهنا !الطاغوت المراد وهو ال!اطل، من سواهما

بل هو أفحش منه !�ثیر، إذ الطاغوت ما قابل الح�م !ما  الطاغوت أعم من ال!اطل والصح�ح أنّ "
نزل هللا، أ3 هو الح�م !الجاهل�ة أ3 !الكفر، وهذا ما ذهب ال�ه ابن الق�م ف�قول:" إن من تحاكم أ
م الطاغوت وتحاكم ال�ه. والطاغوت: �ل ما تجاوز لى غیر ما جاء !ه الرسول فقد ح�ّ إو حاكم أ

 ل�ه غیر هللا وإ!ه العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت �ل قوم من یتحاكمون 
  ألن عموم األدلة ترشد إلى وجوب ات!اع ما جاء !ه  .، أو یت!عونه على غیر !صیرة من هللارسوله

  )3( ."اء !ه هو وحده الهدOرسول ألن ما جال
ُسوَل ِمۢن بَۡع~ِد َم~ا تََب~يََّن َل~هُ ٱۡلُه~دَىٰ َوَمن  قال تعالى:(  َس~ِبيِل ٱۡلُم~ۡؤِمِنيَن نَُولِّ~هِۦ َم~ا َوَيتَِّب~ۡع َغۡي~َر  يَُشاقِِق ٱلرَّ

 هـدO الـذ3 جـاء !ـه محمـد صـلى.ف�ـل منهـاج غیـر منهـاج ال)4()تََولَّٰى َونُۡصِلهِۦ َجَهنََّمۖ َوَسآَءۡت َمِصيًرا
الكفـر !ـا"، "هـو غیـر سـبیل المـؤمنین، و�ـل مـا هـو مـن سـبل غیـر هـذا السـبیل هـو  هللا عل�ه وسلم

تهــم رســول هللا فــي �ــل مــن ا" فــإن،)5("ألن الكفــر !ــا" ورســوله غیــر ســبیل المــؤمنین وغیــر منهــاجهم
�مـان وHـین وجـوب ات!ـاع مـا جـاء الألنه خالف عموم األدلة التي رHطت بـین ا، )6( الح�م فهو �افر"

  .!ه سالماإل
ُسوٍل إِالَّ َوَمآ أَ قال تعالى( ِۚ ۡرَسۡلَنا ِمن رَّ ال فرضت إرسلت من رسول أما "،أ3 )7() ِليَُطاَع بِإِۡذِن ٱ�َّ

ترك طاعته  ولئك الرسل، فمنأمن  هللا عل�ه وسلم طاعته على من أرسلته الیهم، فمحمد صلى
ووقع !الكفر،ألن من )8(ض�ع فرضي"لى الطاغوت، فقد خالف أمر3 و إوالرضى !ح�مه واحتكم 
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ن�ر على من خرج عن  ح�م هللا "ی !ح�م هللا ورسوله، وهللا س!حانه�مان الرضى والتسل�م إللوازم ا
لى ما سواه من اآلراء واألهواء إالمح�م المشتمل على �ل خیر،الناهي عن �ل شر، وعدل 

ل !ال مستند من شرMعة هللا �ما �ان أهل الجاهل�ة �ح�مون !ه واالصطالحات التي وضعها الرجا
ن الح�م !غیر م، فأ3 الضالل أفحش )1("من الضالالت والجهاالت مما �ضعونها !آرائهم وأهوائهم

لى الهوO، وأ3 طاغوت أكبر من جعل االنسان هللا، وأ3 هوO أحy من االحتكام إ ما أنزل
ته، !أن جعل العقل االنساني هو المشرع فهو الحاكم، وأ3 قامإالمخلوق �قوم !ما تكفل الخال� ب

وترك ما أنزله هللا على رسوله محمد، فالح�م �فر أ!عد مدO من ات!اع المخلوقین لمخلوقین مثلهم، 
  !ما أنزل هللا ات!اع !الشرع، والح�م !غیر ما أنزل هللا ات!اع للكفر.

ال یجوز ل!شر أن یجعل من غیر الشرع فالشرMعة وحدها الح�، وما !عد الح� إال الضالل، ف
و أسمال�ة أالر !و والضالالت مما سمي !االشتراك�ة أ األهواء ا للح�م، و�ل ما جعل منأساسً 

بَِمآ َوَمن لَّۡم َيۡحُكم ول�س لهذا ح�م إال قوله تعالى ( نزل هللا.نما هو ح�م !غیر ما أإالد�مقراط�ة 

ٓئَِك ُهُم ٱلۡ  ُ َفأُْوَلٰ ِفُرونَ أَنَزَل ٱ�َّ ، ألن �ل قانون �حتكم إل�ه الناس غیر االسالم فهو �ما ورد )2()َكٰ
!صرMح القرآن طاغوت، وجاهل�ة جهالء، وعودة !ال!شر إلى ردة تردیهم بنار جهنم، وهذا هو سبیل 
غیر المؤمنین، أما ات!اع االسالم فهو الطر�M لمن آمن، فف�ه الح�اة في الدن�ا واآلخرة، قال هللا 

ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن   { تعالى ُسوِل إِذَا دََعاُكۡم ِلَما يُۡحِييُكمۖۡ يَٰ ِ َوِللرَّ   .)4()"3(} َءاَمنُواْ ٱۡستَِجيبُواْ ِ�َّ
  

ظم فهو سالمي وما عداه من النإلا هو النظام اا واحدً هناك نظامً  نّ إ،:"رحمه هللا،�قول سید قطب
ِهِليَِّة َيۡبغُوَنۚ أََفُحۡكَم  ا عداها فهو هوO....(هناك شرMعة واحدة هي شرMعة هللا وم نّ جاهل�ة....وإ  ٱۡلَجٰ

ِ ُحۡكمٗ  َّبِۡع .. ()5()يُوقِنُونَ  ا لِّقَۡومٖ َوَمۡن أَۡحَسُن ِمَن ٱ�َّ َن ٱۡألَۡمِر َفٱتَّبِۡعَها َوَال تَت َك َعَلٰى َشِريَعٖة ّمِ   ثُمَّ َجعَۡلَنٰ

  .)7()6()أَۡهَوآَء ٱلَِّذيَن َال يَۡعلَُمونَ 
�ل قانون ال  نما هوالكفر الصراح وأنإأن الح�م !غیر شرع هللا "مل هذه النصوص یتضح من مج

سالم هو الدین الذ3 أنزله هللا تعالى على سالم�ة طاغوت یجب الكفر !ه، فاإلینبث� من العقیدة اإل
بوحي ه االنسان رسوله محمد فال �قبل من ال!شرMة دین سواه، وال شرع غیره، فالد�مقراط�ة نظام سنّ 
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�ل من عقله الناقص الذ3 لم �ُ ! yهواء والضالل، لذلك شيء، فضال عن تعرضه للنزوات واألح
ا، ومن ح�م ا قطعً سالم للح�اة �افرً إل�ان �ل من �ح�م !غیر ما أنزل هللا معتقدا عدم صالح�ة ا

  َوَمن ( نه فاس� أو ظالم بنص القرآن. لقوله تعالىغیر معتقد ذلك فإ !غیر ما أنزل هللا

ِلُمونَ  ٓئَِك ُهُم ٱلظَّٰ ُ َفأُْولَٰ ِفُرونَ َوَمن لَّۡم يَۡحُكم (و)1()لَّۡم َيۡحُكم بَِمآ أَنَزَل ٱ�َّ ٓئَِك ُهُم ٱۡلَكٰ ُ فَأُْوَلٰ ، )2() بَِمآ أَنَزَل ٱ�َّ
ِسقُونَ (و ٓئَِك ُهُم ٱۡلَفٰ ُ َفأُْوَلٰ   .)4(")3() َوَمن لَّۡم َيۡحُكم بَِمآ أَنَزَل ٱ�َّ
في  - لتزام !الشرMعةإلفا ،ن الشرMعة�م�ن ابتداء أن ��ون عقیدة مفصولة ع دین الح� الال إنّ "

رسول هللا  اً . مقتضى شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدهو مقتضى العقیدة ذاتها – الح� دین هللا
ما لتزام !إلتكون الشهادة صح�حة وقائمة إن لم تؤد عند صاحبها هذا المعنى وهو ا .. !حیث ال

  )5(."اكم إلى أ3 شرMعة سوO شرMعة هللا، ورفض التحوالتحاكم إلى شرMعة هللاجاء من عند هللا ، 
بل المسلم یت!ع ح�م هللا في �ل شأن من شؤون ح�اته، فالحالل ما أحله هللا ورسوله، والحرام ما "

فض لشرع غیره... . وقبول المسلم لشرع هللا، هو ر هحرمه هللا ورسوله، والدین ما شرعه هللا ورسول
وقبوله أل3 جزئ�ة من جزئ�ات شرع غیر هللا هو رفض لشرع هللا في هذه الجزئ�ات، وهذا �عني 

ِب تََعاَلۡواْ إَِلٰى َكِلَمةٖ  {قال تعالى: ،رفض شرع هللا �له ٓأَۡهَل ٱۡلِكتَٰ َ  َسَوآءِۢ  قُۡل َيٰ َبۡيَنَنا َوبَۡينَُكۡم أَالَّ نَۡعبُدَ إِالَّ ٱ�َّ
َِّخذَ  ٗٔ ۡشِرَك بِهِۦ َشيۡ َوَال نُ  ن دُوبَۡعُضَنا بَۡعًضا أَۡرَبابٗ ا َوَال يَت ِۚ فَإِن تََولَّۡواْ فَقُولُواْ ٱۡشَهدُواْ بِأَنَّا ا ّمِ ِن ٱ�َّ

، ومعنى ال یتخذ !عضنا !عضًا أرHا!ًا من دون هللا: ال نط�ع األح!ار ف�ما أحدثوا من )6(}ُمۡسِلُمونَ 
اتخذوا أح6ارهم تعالى:{ قوله و نظیرمنهم !عضنًا... !شر مثلنا..وه التحرMم والتحلیل ألن �الً 

منزلة رHهم في قبول تحرMمهم وتحلیلهم مما لم  أنزلوهم أنهم معناه: }،وره6انهم أرLا6ًا من دون هللا
  �حرمه هللا ولم �حله هللا.

اق، وقبول وعلى هذا فالتحاكم إلى ال!شر عن رضى وطواع�ة هو خلع لرHقة اإلسالم من األعن
فا" هو المشّرع وهو الَحَ�م، و�تا!ه  شرMعة أ3 !شر وتقد�مها على الكتاب والسنة هو الكفر !عینه.

هو المه�من، والناس ل�س لهم مع القرآن والسنة سوO التنفیذ والتطبی�. وقد نفى هللا س!حانه 
ینهم، نف�ًا مو�دًا بتكرار وتعالى اإل�مان عن من لم �حّ�موا النبي صلى هللا عل�ه وسلم ف�ما شجر ب

ُموَك ِفيَما َشَجَر بَۡينَُهۡم ثُمَّ َال يَِجدُواْ فََال َوَربَِّك َال يُ  (تعالى:أداة النفي و!القسم، قال  ۡؤِمنُوَن َحتَّٰى يَُحّكِ
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ا َقَضۡيَت َويَُسلُِّمواْ تَۡسِليمٗ ِفٓي أَنفُِسِهۡم َحَرجٗ  مَّ } فإن َشَجَر َبۡينَُهۡم  ِفيَما {وتأمل قوله عز وجل:...)1()اا ّمِ
مع صلته من ص�غ العموم عند األصولیین وغیرهم، وذلك العموم والشمول،  "ما"اسم الموصول 

هو من ناح�ة األجناس واألنواع، �ما أنه من ناح�ة القدر فال فرق بین نوٍع ونوٍع، �ما أنه ال فرق 
  )2("بین القلیل والكثیر.

أن !عض ال!احثین  في الشرع اإلسالمي، ف�یف نفسر إذاً س�ادة للقار3ء الكرMم مفهوم ال تضح جل�اا
اإلسالم لم �أت بنظام للح�م ، وٕانما ترك األمر  نّ في نظام الح�م في اإلسالم ذهبوا إلى القول إ

للعقل أن یتدبر هذه المسألة، أو أن جل ما اشتمل عل�ه اإلسالم هو خطوb عرMضة عن الق�م 
والشورO وٕاحقاق الح� والمساواة ، تار�ًا للمسلمین ات!اع أفضل ما  المراد تحق�قها من قبیل العدل

یجدونه من أسالیب أو نظم إدارMة، یرO ال!عض أنها ع!ارة عن آل�ات إجرائ�ة ح�اد�ة ال ضیر 
  و من ذلك : على المسلمین أّنى أقت!سوها.

  )3(ح�مزق من زعمه !أن الشرMعة لم تأت بنظام للامر معنا ما ذهب إل�ه علي عبدالر   - 

"من ینظر في �تب الشرMعة األصول�ة !عین ال!صیرة ألمر !أحد مشایخ األزهر إلى قولهوصل ا - 
والحذق یجد أنه من غیر المعقول أن تضع قانونًا أو مبدأ في القرن الثاني الهجر3 ثم تجيء 

م�ان أ3 ح�ومة إسالم�ة أن إومن ثم " في  )4(هـ"1354!عد ذلك فتطب� هذا القانون في سنة 
ول�س في هذا مانع من أن ی!قى الشعب على  تخرج عن دینها فتص!ح ح�ومة ال دین�ة،

 )5(إسالمه".

، وأن النواب في أمور الح�م قلیل جداما جاء !ه اإلسالم  أنّ  محمد موسى إلى .وذهب د  - 
هنا نرO أن مصدر الس�ادة من ممثلي األمة وMنوHون عنها في ممارسة الس�ادة في التشرMع،"

ف�ما ال ،Mع الذ3 یؤخذ من الكتاب والسنة الصح�حة اذا اسعفت النصوص، والذ3هو التشر 
ال یتعارض مع شيء من روح هذین األصلین المقدسین ومقاصدهما. ومن الطب�عي ،نص ف�ه
الذ3 �مثلها هم أهل الحل والعقد ن�ا!ة عن األمة  نّ للس�ادة ممن �مثلها، وهنا نقول إ أنه ال بد

اراته والقوانین التي تصدر بناء على ما یتفقون عل�ه صح�حة شرعا �لها، وحینئذ تكون قر 

                                      
  65النساء،  )1(
 .21، ص لماذا نرفض العلمانةبدر3،محمد محمد،  )2(

 من هذا ال!حث. 40انظر ص ) 3(

م، نقال عن محمود 28/2/1936القول لشیخ األزهر مصطفى المراغي ورد !حدیث له بجرMدة األهرام في )4(
  .86، ص قواعد نظام الح�م في االسالمالخالد3،  

، ص 4ج موقف العقل والعلم والعالم،مصطفى صبر3،  لمراغي،نقال عنیخ األزهر مصطفى ا) القول لش5(
  من هذا ال!حث. 45 ص  الشیخ األزهر3 خالد محمد خالد وانظر ما نقلناه  عن . 285
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"...واذا �ان األمر �ذلك، أ3 �ان أهل الحل والعقد هم  و�ضیف)1(وملزمة لألمة جم�عا".
أصحاب الرأ3 والعلم وموضع الثقة من ط!قات األمة المختلفة، لم ��ن هناك �بیر فرق بینهم 

ستورMة الحدیثة. فالنواب هم مصدر القوانین �لها الدلنظم وHین أعضاء المجالس الن�اب�ة في ا
مح�م من القرآن أو سنة ثابتة عن  !ال استثناء، واألمر �ذلك في اإلسالم إال ف�ما جاء !ه نص

هذا ال رأ3 ف�ه ألهل الحل والعقد  مطلقا إال في فهم هذه النصوص. ومع هذا  الرسول، فإنّ 
ة على ذلك النحو، أ3 مما یتصل !أمور األمة المنصوص عل�ه في الكتاب والسن فإنّ 

االجتماع�ة واالقتصاد�ة والس�اس�ة، قلیل جدا �ما یذ�ر �ثیر من المفسرMن ومنهم اإلمام 
  )2(الراز3".

ا !قوله:" إن قصد الخلود لهذه الشرMعة الخاتمة اقتضى ا مشابهً ونهج راشد الغنوشي نهجً  - 
مة المنظمة للعالقات ال!شرMة واالقتصاد في اقتصار نص الوحي على تقرMر الم!اد3ء العا

التفاصیل والجزئ�ات، عدا مواطن قلیلة �النص على عقو!ات !عض الجرائم الكبرO و!عض 
 المسائل المتعلقة !األسرة مما له مساهمة في وضع اإلطار العام للمجتمع اإلسالمي، تار�ًا 

    )3(ور مع الزمن...."ملء تفاصیل ذلك اإلطار لجهد األمة التشرMعي المتط      

" فقد اقتضت ضرورات التطور ال!شر3، واختالف الظروف االجتماع�ة !اختالف العصور   - 
ولم ��ن ذلك عبثا،  )4(أال ینزل التشرMع اإلسالمي !صورة تفصیل�ة موحدة لك�ف�ة نظام الح�م"

األج�ال  د"إن التعم�م الذ3 ال ینزل إلى التفص�الت الجزئ�ة ال �قیّ لح�مة و هي �ان بل
بل یتر�ها حرة تقت!س الوضع الذ3 ف�ه المالءمة العمل�ة لحاجات �ل المقبلة بهذه التفاصیل،

، وما )6(اإلسالم لم �حدد "طرMقة معینة في اخت�ار الحاكم" أنّ  فهم یزعمون  )5(وم�ان" زمان
یتمسك بها  یجب أن ثل العل�ا،ن سموها !المُ إ و  ثل،ن الكرMم والسنة النبو�ة هي مُ آورد في القر 

وٕانما  ر�ت نظمها دون تحدید"،"من األمور التي تُ و�ذلك فإّن الشورO  ،)7(الحاكم والمح�وم
االسالمي ت!عا لمقتض�ات ظروف الزمان و"تطوMر نظام الح�م  ترك الشرع للعقل سد النقص

                                      
 .105 ، صنظام الح�م في اإلسالمیوسف،  موسى، محمد) 1(

 .104، ص المرجع نفسه ) 2(

 .121، ص إلسالمةالحرMات العامة في الدولة االغنوشي، راشد، ) 3(

 .87، نقال عن الخالد3 ص 416، ص منهج عمر بن الخطاب في التشرMع ،البلتاجي، محمد) 4(

قواعد نظام الح�م في  محمود الخالد3،، نقال عن 49، ص نظام الح�م في اإلسالمالعرHي، محمد عبدهللا، ) 5(
 .87ص ،  االسالم

 .29، ص ةفي نظام الدولة اإلسالم) العوا، محمد سل�م، 6(

 .87، 39المرجع نفسه، ص ) 7(
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وذهب محمد سل�م العوا إلى القول نفسه إذ زعم:"أنه  )1(والم�ان ودرجات الوعي الحضار3"
ن غیر المسلم أن �ستمر نظام واحد مط!قًا على جم�ع األج�ال اإلسالم�ة في �ل البلدان م

ف الظروف االجتماع�ة و التي دخلها اإلسالم،وM!قى قا!ال للتطبی� �ذلك،مع اختال
القرآن الكرMم "جاء ب!عض الم!اد3ء األساس�ة  .وعند العوا وأمثاله فإنّ )2(وغیرها" االقتصاد�ة

همالها في نظام صالح". فهذه الم!اد3ء العامة �شترك فیها النظام اإلسالمي التي ال �م�ن إ 
مع غیره من النظم الوضع�ة التي تستلهم الم!اد3ء نفسها والتي هي عالم�ة إنسان�ة، ومن 

في جعل  ر !ارزذلك العدالة والحرMة والمساواة، الشعار الذ3 رفعته الماسون�ة و�ان لها دو 
  )3(وتدعو له.  الثورة الفرنس�ة ترفعه

  
واضح في هذه النقوالت أنها تزعم نقصان الشرMعة في شمولها ألفعال الع!اد �افة، مما �فتح ال!اب 
إلى التشرMع العقلي عبر "أهل الحل والعقد" ممثلي األمة في ممارسة الس�ادة. و�عود هذا الرأ3 في 

" فأهل الحل والعقد من أصله لما نقله رشید رضا عن محمد عبده في وجوب طاعة أولي األمر
المؤمنین، إذا أجمعوا على أمر من مصالح األمة ل�س ف�ه نص عن الشارع، مختارMن في ذلك 
غیر م�رهین عل�ه !قوة أحد وال نفوذه، فطاعتهم واج!ة، و�صح أن �قال: هم معصومون في هذا 

  )4( اإلجماع..."
ع الصحا!ة والق�اس، والقواعد الشرع�ة وهذا ما یتصادم مع اآل�ات القطع�ة، فالكتاب والسنة واجما

فلم تترك مجاًال لعقل األمة  األخرO، التي جاء الدلیل على صحتها �أدلة لألح�ام الشرع�ة،
!االضافة أو التجدید مطلقا، والقول بذلك معص�ة، وٕاقرار بنقص الشرMعة وعدم �مالها؛ "وهذا القول 

�ون األح�ام الشرع�ة قد غطت تصرفات مخالف للنص القطعي الثبوت القطعي الداللة، في 
نزال ح�م هللا في �ل مسألة ، و�ل أمر، و�ل فعل، و�ل شيء. فا" س!حانه إاإلنسان �افة، ب

َم ِدينٗ (وتعالى �قول ۡسلَٰ ، وقال )5()اۚ ٱۡليَۡوَم أَۡكَمۡلُت لَُكۡم ِدينَُكۡم َوأَۡتَمۡمُت َعَلۡيُكۡم نِۡعَمِتي َوَرِضيُت لَُكُم ٱۡإلِ

                                      
 ).88، نقال عن الخالد3 (ص 366، ص نظرMة الدولة، الجرف، طع�مة ) 1(

وهو المحسوب أنه مف�ر إسالمي، فواعجبي، ماذا ترك .39ص في نظام الدولة اإلسالمة،العوا، محمد سل�م، ) 2(
ن قبل في نجاح الغرب في اختراق عقول أبناء الفتراءات المستشرقین!! وهذه النقوالت تثبت ما ذهبنا إل�ه م

المسلمین واستخدامهم أدوات لنشر افتراءات المستشرقین، والتي بدل أن ُتطرح من قبل نصارO یتوجس منهم 
المسلمون شرًا، فإنهم یتطلعون لسماع �الم ومواقف "المف�رMن المسلمین، الذین صنعوا على أعین الغرب، ممن 

 ن من أبناء جلدتنا!!یتسمون !أسماء المسلمی

 .435، ص  عصر الثورةك، Mر یهوHزHاوم،إ) 3(

  .147 ،ص5،ج  تفسیر المنار)رضا، محمد رشید، 4(
  .3) المائدة ،5(



171 

 

نٗ وَ (ىتعال َب تِۡبيَٰ ۡلَنا َعَلۡيَك ٱۡلِكتَٰ �حل لمسلم !عد التفقه في هاتین اآلیتین لذلك ال  )1()َشۡيءٖ ّلِ ا لِّكُ نَزَّ
وجه القطعیتین أن �قول بوجود واقعة واحدة من أفعال االنسان لم یبین الشرع لها محل ح�م وال ب

، لعموم أمارة تدل على ح�مه ا أن یوجد فعل للعبد ل�س له دلیل أو وال �م�ن شرعً من الوجوه، 
فاألح�ام الشرع�ة  )2(."هللا قد أكمل هذا الدین قوله تعالى" تب�اًنا لكل شيء" وللنص الصرMح !أنّ 

المستن!طة من األدلة، واألمارات التي ترشد إلى ال!اعث على التشرMع، �اف�ة في الكشف عن 
سالم عقیدة انبثقت عنها أنظمة تنظم جم�ع النظم التي جاء بها اإلسالم، بواسطة االجتهاد. "فاال

�ل ما في الح�اة واالنسان، وهذه األنظمة شاملة �املة، وقد أحاطت الشرMعة اإلسالم�ة بجم�ع 
ح�ام المشاكل الجارMة ألصول والفروع، للكل�ات والجزئ�ات، حاو�ة ألأفعال اإلنسان احاطة تامة ل

كل شيء أو فعل ح�م في الشرMعة جم�عها، والحوادث التي �م�ن أن تحدث !أكملها، فل
  )3(اإلسالم�ة."

  
اآلراء والتخرMجات ال!عیدة عن طب�عة األح�ام اإلسالم�ة �انت وما زالت "هذه  نّ ورأO الخالد3 أ

مدخًال للمروق وإلن�ار وجوب تطبی� حدود هللا الثابتة بنصوص قطع�ة، والدعوة إلى وجوب 
لى إعادة تطب�قها في واقع الح�اة. ومثل هذا الرأ3  تعطیل تلك الحدود، أو الوقوف بوجه الدعوة إ

مثال لعبدالحمید متولي قوله !استحالة تطبی� نظام الح�م في االسالم، والنظر إلى  �مهد و یبرر
ف�رة الخالفة !اعت!ارها رئاسة الدولة اإلسالم�ة !أنها ضرب من المحال. بل والتمادO في القول 

، الح�م �استحالة تطبی� أح�ام �حد السرقة وحد الزنا ...الخ !استحالة تطبی� أح�ام اإلسالم في
المحال لتغیر الظروف واألحوال والبیئة والزمان، �ما یدعي  نألنها هي األخرO ضرب م

.وحجة هذا الرأ3 الذ3 یدعو إلى إن�ار أح�ام اإلسالم في الح�م، وٕالى وجوب )4(عبدالحمید متولي
  ح�ام إلى الزمن.تعطیل حدود هللا، هو عدم مسایرة األ

                                      
اِفِعي رحمه هللا: .89) النحل، 1( �تاب £َّ الدلیل على  فل�ست تنزل !أحد من أهل دین £َّ نازلة إال وفي "قال الشَّ

 .1010 ، ص2، جر اإلمام الشافعيتفسی "،سبیل الهدO فیها

 .22- 21ص  3، ج الشخصة االسالمة) النبهاني، تقي الدین، 2(

 .93ص قواعد نظام الح�م في االسالم، ) محمود الخالد3،  3(

والغرMب أنه �ستن�ر عدم وصف األساتذة . 162، ص م6ادEء نظام الح�م في اإلسالممتولي، عبدالحمید، ) 4(
الوضعي !المجتهدین، لمجرد �ونهم مسلمین، وهو یرMد !التالي أن یثبت لنفسه صفة المتخصصین !القانون 

ومن ثم یجب تعطیلها. ونفى ام�ان�ة ق�ام  "المجتهد" وهو الذ3 لم یتورع عن وصف حدود هللا !أنها مخالفة للعصر،
ن واجب المجتهد نظام إسالمي للح�م في العصر الحدیث ألنه هو اآلخر یتنافى مع مقتض�ات العصر.فإذا �ا

الوصول إلى خطاب هللا المتعل� !افعال الع!اد ببذل الجهد المستطاع، أو هو استنفاد الطاقة في طلب ح�م النازلة، 
حیث یوجد ذلك الح�م ، �ما �قول ابن حزم واألصولیون، فهل إن إن�ار أح�ام الشرMعة وٕان�ار الحدود هو الذ3 
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 الشرع جعل السلطان لألمة -ج
 

رادوا أن �قت!سوا وقع ف�ه !عض مف�ر3 المسلمین حین أمر معنا في !حثنا للس�ادة الخلy الذ3 
، نهمقی�، أو أمصطلح الس�ادة األوروHي المنشأ وتنزMله على الف�ر اإلسالمي دون تمح�ص وال تد

هم األعمى للنظرMات الغر�Hة التي ُأشرHوا مناهجها في أحسن األحوال، جانبهم الصواب في تقلید
وال �ستغرب المرء ما وقع منهم حین یدرك غ�اب اإلسالم عن  وتأثروا بها عن طر�M أو آخر.

الح�اة العامة وضمور الف�ر الس�اسي االسالمي، والذ3 واك!ه ق�ام الدول الغر�Hة !الدعوة الواسعة 
  )1(هجها في أمهات الكل�ات والمعاهد التعل�م�ة...لمفاه�م الحضارة الغر�Hة، وتعل�م منا

فن!حث هنا في القاعدة األساس�ة الثان�ة في النظام الس�اسي في اإلسالم والقائمة على أن السلطان 
  لألمة.

 yمه ف�ه. وتسل��قال في اللغة : سّلطه، أ3 أطل� له السلطان والقدرة، وسلطه عل�ه: مّ�نه منه وحّ
  )2(طر. والسلطان: القوة والقهر.عل�ه: تح�م وتم�ن وس�

فممارسة الح�م ال  )3(وفي االصطالح �طل� لف� السلطان على الحاكم الم!اشر للح�م (السلطة).
�م�ن أن ��ون من األمة، فهي تختار رئ�س الدولة فت!ا�عه لینوب عنها في إقامة أح�ام الشرع 

الشرع�ة." فثبوت الح�م �ح� ف�ما یتعل� !شؤون الجماعة والمجتمع، و!حسب أح�ام الس�اسة 
لألمة أصال قاعدة أساس�ة لنظام الح�م االسالمي، ال مجال للمجادلة ف�ه....وٕاذا �انت نظرMة 
الس�ادة هي محور الصراعات التي شهدتها أورو!ا خالل قرون عدیدة إلى أن اسندت "الس�ادة" إلى 

مصدر السلطات، فإننا ال نجد أثرًا  األمة أو الشعب لتمارس ح� التشرMع واخت�ار الحاكم !اعت!ارها
سند إال إلى القرآن الكرMم والسنة ، ألن الس�ادة ال تُ للصراع في التارMخ اإلسالمي حول جهة الس�ادة

                                                                                                           
أنه درس القوانین الغر�Hة وتخصص فیها، ثم هو ال �فرق بین الح�م  یجعل المتسمي !اإلسالم مجتهدًا، لمجرد 

القطعي والح�م غیر القطعي حین یتصدO للشرMعة اإلسالم�ة، وMنفي وجوب تطبی� الحدود حین �قرأ اآل�ة 
"؛ ف�یف �عطى مثل هذا صفة المجتهد. أل�س في ذلك جنا�ة على وما جعل عل�م في الدین من حرجالكرMمة" 

 .220ص  الدولة والسلطة في اإلسالم،وحده. انظر صابر طع�مة ،اللف� ل

حیث�ات تارMخ�ة تتعل� بواقع األمة في النصف األخیر من القرن  التاسع عشر وما دار من سجاالت  هناك) 1(
حول أس!اب االنحطاb وسبیل النهضة والعالقة مع الغرب والحضارة الغر�Hة، ال �سعنا الخوض فیها هنا، فن�تفي 

لعبدالقد�م  �یف هدمت الخالفةلموف� بني المرجة،  صحوة الرجل المرMضالحالة إلى !عض الكتب ومنها: !ا
ةاإلزّلوم،Lةالدولة اإللمحمد محمد حسین،  سالم والحضارة الغرماذا خسر العالم لتقي الدین النبهاني،  سالم

وواقع لعلي المحافظة  في عصر النهضة االتجاهات الف�رMة عند العرب أبو الحسن الندو3، 6انحطاd المسلمین

  ، لش�یب أرسالن.العالم االسالمي
)2 (<  .441ص  1، مادة: سلy، ج المعجم الوس
 .230، ص الدولة والسلطة في االسالمطع�مة، صابر، ) 3(
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قاعدة السلطان أو السلطة لألمة �أحد أسس نظام الح�م اإلسالمي،  النبو�ة الشرMفة. ولهذا فإنّ 
تنفیذ األح�ام و�شرف على ذلك، ألن الس�ادة تعني األمة !اخت�ار الحاكم الذ3 ی!اشر  تعنى ح�

تقرMر األح�ام، أما السلطة فهي التي ت!اشر تنفیذ األح�ام واألمة هي التي تنصب السلطة لتتولى 
  )1(هذه المهمة".

فالح�م والسلطان  !معنى واحد وهو السلطة التي تنفذ األح�ام ، أو هو عمل اإلمارة التي أوجبها 
ین لتطبی� أح�ام الشرع في رعا�ة شؤون األفراد والمجتمع في الداخل وفي الشرع على المسلم

ول.واالسالم نظام للح�م و الساس�ة الخارج�ة للدولة اإلسالم�ة في عالقاتها مع الشعوب والد
األفراد، فهو دین ومبدأ والح�م والدولة جزء منه، وال یوجد  للمجتمع والح�اة، ولألمة و والدولة،

ح�ًا إال إذا �انت له دولة تط!قه في جم�ع األحوال. وهي دولة س�اس�ة !شرMة،  اإلسالم وجوداً 
  )2(ول�ست دولة إله�ة روح�ة، ول�س لها قداسة،وال لرئ�سها صفة العصمة.

وأما قاعدة السلطان لُألمة فمأخوذة من جعل الشرع َنصَب الخل�فة من ِقَبل اُألمة، ومن جعل 
عة. أما جعل الشرع الخل�فة ینصب من ِقَبل اُألمة فواضح في الخل�فة �أخذ السلطان بهذه الب�

على السمع والطاعة في هللا  نا رسولَ !ا�عْ "ع!ادة بن الصامت قال: O مسلم عن أحادیث الب�عة، رو 
!ا�عت رسول هللا على السمع "، وعن جرMر بن عبد هللا قال: )3("العسر وال�سر والمنشy والم�ره

ثالثة ":صلى هللا عل�ه وسلموعن أبي هرMرة قال: قال رسول الله ،)4("موالطاعة وأن أنصح لكل مسل
ال ُ��لمهم هللا یوم الق�امة وال یز�یهم ولهم عذاب أل�م: رجل على فضل ماء !الطر�M �منع منه ابن 
السبیل، ورجل !ا�ع إمامًا ال ی!ا�عه إال لدن�اه، إن أعطاه ما یرMد َوفى له، وٕاال لم یِف له، ورجل 

 "رجًال !سلعة !عد العصر فحلف !ا" لقد أُعطي بها �ذا و�ذا فصدقه فأخذها ولم ُ�عy بها ی!ا�ع
)5(.   

فالب�عة من ِقَبل المسلمین للخل�فة، ول�ست من ِقَبل الخل�فة للمسلمین، فهم الذین ی!ا�عونه، أ3 
اُألمة، وما  �ق�مونه حاكمًا علیهم، وما حصل مع الخلفاء الراشدین أنهم إنما أخذوا الب�عة من

فواضح في صاروا خلفاء إال بواسطة ب�عة اُألمة لهم. وأما جعل الخل�فة �أخذ السلطان بهذه الب�عة 

                                      
 .235ص  ، الدولة والسلطة في االسالمطع�مة، صابر،  )1(

 .17-15، ص  في االسالم نظام الح�م) النبهاني، تقي الدین، 2(

 .373، ص 9، !اب وجوب طاعة األمراء في غیر معص�ة، ج صحح مسلم) 3(

، !اب الب�عة على النصح لكل مسلم، سنن النسائي. و108، ص 13، !اب في النص�حة، ج بي داودأسنن ) 4(
 .39، ص 13ج 

)5 ( Eح البخار، !اب غل� مسلمصحح ، و 157، ص 22، ج للدن�ا ، !اب من !ا�ع رجال ال ی!ا�عه إالصح
 .277، ص 1تحرMم إس!ال اإلزار، ج 
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مرو بن العاص أن الفة، روO مسلم عن عبد هللا بن عـأحادیث الطاعة، وفي أحادیث وحدة الخ
وثمرة قل!ه فل�طعه إن ... ومن !ا�ع إمامًا فأعطاه صفقة یده "قال: صلى هللا عل�ه وسلمرسول هللا 

عن نافع قال: قال لي عبد روO مسلم ، و )1("استطاع، فإن جاء آخر ینازعه فاضرHوا عن� اآلخر
من خلع یدًا من طاعة لقي هللا یوم "قول: � صلى هللا عل�ه وسلمهللا بن عمر سمعت رسول الله

عن ابن ع!اس عن .و )2("الق�امة ال حجة له، ومن مات ول�س في عنقه ب�عة مات میتة جاهل�ة
من �ره من أمیره شیئًا فل�صبر عل�ه، فإنه ل�س أحد من الناس " صلى هللا عل�ه وسلمرسول الله

عن أبي هرMرة عن  مسلم وO ر و .)3("خرج من السلطان شبرًا فمات عل�ه إال مات میتة جاهل�ة
نبي خلفه نبي وٕانه �انت بنو إسرائیل تسوسهم األنب�اء، �لما هلك «قال:  صلى هللا عل�ه وسلمالنب�

أعطوهم و قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا بب�عة األول فاألول،  ،وستكون خلفاء فتكثرال نبيَّ !عد3، 
. فهذه األحادیث تدل على أن الخل�فة إنما أخذ السلطان )4(»حقهم فإن هللا سائلهم عما استرعاهم

. فهو قد أخذ الخـالفة "فل�طعه ...من !ا�ع إماماً ": إذ قد أوجب هللا طاعته !الب�عةبهذه الب�عة، 
!الب�عة، ووجبت طاعته ألنه خل�فة قد بو�ع، ف��ون قد أخذ السلطان من اُألمة بب�عتها له، ووجوب 
طاعتها لمن !ا�عته، أ3 لمن له في عنقها ب�عة، وهذا یدل على أن السلطان لُألمة. على أن 

وهي ب�عة على الح�م والسلطان، ول�ست  الرسول  مع �ونه رسوًال فإنه أخذ الب�عة على الناس،
ب�عة على النبوة، وأخذها على النساء والرجال، ولم �أخذها على الصغار الذین لم یبلغوا الحلم، 
ف�ون المسلمین هم الذین �ق�مون الخل�فة، وM!ا�عونه على �تاب هللا وسنة رسوله، و�ون الخل�فة 

   )5(ى أن السلطان لُألمة تعط�ه من تشاء.إنما �أخذ السلطان بهذه الب�عة، دلیل واضح عل

وقد عّرف ابن خلدون الب�عة !أنها " العهد على الطاعة، �أن الم!ا�ع �عاهد أمیره على أن �سلم له 
النظر في أمر نفسه، وأمور المسلمین، ال ینازعه في شيء من ذلك و�ط�عه ف�ما ��لفه !ه من 

م على یتضح "أن الب�عة هي عهد بین األمة والحاك و من هذا القول.)6(األمر على المنشy والم�ره"
امضاء عقد "األصوب أن �قال:الب�عة هي ح� األمة في الح�م !الشرع وطاعتهم له"..واصطالحا 

�مثل الب�عة من جهة أنها وجه من وجوه العمل الس�اسي الذ3 تمارسه األمة  الخالفة،وهذا التعرMف

                                      
 .1472، ص 3، !اب األمر !الوفاء بب�عة الخلفاء، جصحح مسلم) 1(

 .1478، ص 3، !اب األمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن، ج صحح مسلم) 2(

 .1478ص  3المصدر نفسه، ج) 3(

 .1471، ص 3، !اب األمر !الوفاء بب�عة الخلفاء، جصحح مسلم) 4(

قواعد نظام وانظر محمود عبدالمجید الخالد3،  .42-41، ص نظام الح�م في االسالمالنبهاني، تقي الدین، ) 5(

 .249-247، ص السلطة والدولة في االسالم. و صابر طع�مة، 108- 106، ص الح�م في االسالم

 .549ص  2، ج المقدمةابن خلدون، ) 6(
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أ3 سلطان إال  س لها، ألن رئ�س الدولة ال �مار وهي تستخدم حقها في السلطان الذ3 هو أصال
!الب�عة، فالب�عة ر�یزة أساس�ة لسلطان األمة، !معنى أن األمة إن لم تمارس حقها في الب�عة، ��ون 
السلطان قد انتزع منها، وMتخلخل نظام الح�م في االسالم، !أن یخرج في !عض صوره عن 

   )1(الشرع."

، ف�ص!ح حاكما !موجب م!ا�عة األمة نى أن لها ح� تول�ة الحاكموالقول !أن السلطان لألمة، !مع
له، ب�عة رضا واخت�ار، وM!قى الواجب على األمة محاس!ة الحاكم والتغییر عل�ه إذا بدر منه ما 

فر البواح ، �ما كله ا�ستوجب ذلك، وصوال الى الخروج عل�ه وتغییره ولو !السیف اذا صدر من
صلى هللا عل�ه  أبي سعید الخدر3 قال: قال رسول هللاأحمد عن  وروO  الحدیث الشرMف، جاء في

صلى هللا  ، وروO الحاكم عن جابر عن النبي)2(»عند سلطان جائر الجهاد �لمة ح�أفضل  "وسلم
ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه  ،سید الشهداء حمزة بن عبد المطلب«قال:  عل�ه وسلم

 صلى هللا عل�ه وسلمف بن مالك األشجعي أن رسول اللهوروO مسلم من طر�M عو  ،)3(»فقتله
فل��ره ما �أتي من معص�ة هللا  ،أال من ولي عل�ه واٍل فرآه �أتي شیئًا من معص�ة هللا«... قال: 
: قال صلى هللا عل�ه وسلم هللا ، وروO مسلم عن أم سلمة أن رسول)4(»زعّن یدًا من طاعةـوال ین

ولكن من رضي  ،مَ لِ ومن أن�ر سَ  ،فمن عرف بر�  ،ن تن�رو  ستكون أمراء فتعرفون و«
   .)5(»وتا!ع...

فا" س!حانه وتعالى  .أ�ًا �ان الحاكم على عمل عامة تدل على أن المحاس!ة تكون  فهذه النصوص
فرض على المسلمین محاس!ة ح�امهم، وأمرهم أمرًا جازمًا !التغییر علیهم، إذا هضموا حقوق 

روا بواج!ات هم نحوها، أو أهملوا شأنًا ِمن شؤونها، أو خالفوا أح�ام اإلسالم، أو الرع�ة، أو قصَّ
!اإلن�ار على الحاكم، وأوجب  صلى هللا عل�ه وسلم فقد أمر الرسول ..ح�موا !غیر ما أنزل هللا.

إال إذا أظهر  هذا اإلن�ار !أ�ة وسیلة مستطاعة، على شرb أن تكون دون قتال، أ3 دون السیف،
و!اللسان مطلقًا، أ3 !أ3 قول من األقوال، أو !القلب إذا عجز عن الید  حًا،الخل�فة �فرًا بوا

�اً Mر شر�للحاكم في اإلثم، إذ قال فمن رضي !ما عملوه، وتا!ع على  واللسان، وقد اعتبر َمن لم ین

                                      
  .105، ص د نظام الح�م في االسالمقواعالخالد3، محمود عبدالمجید،  ) 1(

 .228، ص 17مسند أحمد،مسند أبي سعید الخدر3، ج ) 2(

 .215، ص 3للحاكم، !اب ذ�ر اسالم حمزة بن عبدالمطلب، ج  ،المستدرك على الصح�حین) 3(

 .1482، ص 3، !اب خ�ار األئمة وشرارهم، جصحح مسلم) 4(

 .1480، ص 3، ج وترك قنالهم ما صلوا ف�ما یخالف الشرع صح�ح مسلم، !اب وجوب االن�ار على األمراء) 5(
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و�ون األمة تحاسب الحاكم ، ال یناقض وجوب طاعته، ألن   )1(.ذلك فال یبرأ، وال �سلم من اإلثم
خرج الحاكم عن حدود الشرع فال طاعة له، بل إن  لحاكم إنما هي في المعروف، فإذاطاعة ا

وقد بلغ اإلسالم  )2(األمة تعصي هللا إن فعلت ذلك، ألنه ال طاعة لمخلوق في معص�ة الخال�.
ه دعا إلى مقاومتهم !الوسائل الماد�ة، وعّد من �موت أنالذروة في اإلن�ار على الح�ام، لدرجة 

فعن ع!ادة بن الصامت  رضي هللا عنه س!ة الح�ام شهیدا، إذا أظهروا الكفر البواح، !سبب محا
!ا�عنا على السمع والطاعة  :أنف!ا�عناه فقال ف�ما أخذ علینا صلى هللا عل�ه وسلمدعانا النبي  قال:

رًا بواحًا في منشطنا وم�رهنا، وعسرنا و�سرنا، وأثرة علینا، وأن ال ننازع األمر أهله، إال أن تروا �ف
وفي روا�ة "أن نقول الح� حیثما �نا ال نخاف في هللا لومة الئم" . )3(ف�ه عند�م من هللا برهان"

فاالسالم قد حث المسلمین على مقاومة الطغ�ان ، وهذا ح� للمسلمین ال یجوز منعهم منه، فقد 
�أخذوا على ید�ه أوشك  :" إن الناس إذا رأوا الظالم فلمأنه قال صلى هللا عل�ه وسلمروO عن النبي 

فاألمة تستق�م للح�ام ما استقاموا لها فإذا لم �فعلوا فالشرع �طالب  )4(أن �عمهم هللا !عقاب منه"
  .)5(المسلمین !معصیتهم وعدم طاعتهم لقول الرسول :" فإذا أمر !معص�ة فال سمع وال طاعة"

و�ض!طها !حسب أح�ام االسالم و عقد الب�عة بین الرع�ة والخل�فة ینظم العالقة بین الطرفین 
اعانته في  الحاكم أن �حمل الناس على االمتثال لشرMعة هللا وعلى الناس ىومفاه�مه الشرع�ة، فعل

 هذا المعنى خَّص أبو !�ر الصدی� رضي هللا عنه،ذلك ومحاسبته ان هو قّصر أو فّرb، وقد ل
أیها الناس، إني «ل�ه وسلم عندما قال: عندما ُولَِّي أمر المسلمین !عد وفاة رسول هللا صلى هللا ع

موني، الصدق أمانة،  قد ُولِّیت عل��م ولست بخیر�م، فإن أحسنت فأعینوني، وٕان أسأت فقوِّ
والكذب خ�انة... أط�عوني ما أطعت هللا ورسوله، فإذا عصیُت هللا ورسوله فال طاعة لي 

یدفع !استمرار نحو إنجاز األهداف وهذا ��فل تنظ�م قوO األمة !ش�ل إیجابي فّعال، . )6(»عل��م

                                      
 .251 ، صنظام الح�م في االسالمالنبهاني، تقي الدین،  ) 1(

النظام الساسي في وانظر احسان سمارة،  .200، ص قواعد نظام الح�م في االسالمالخالد3،محمود، ) 2(
  .188ص ، السلطة والدولة في االسالم. وصابر طع�مة، 154، ص االسالم

)3(   Eح البخارو .47، ص 9ج ،»سترون !عد3 أمورا تن�رونها«قول النبي صلى هللا عل�ه وسلم: ، !اب صح

 .1470،ص 3وجوب طاعة األمراء في غیر معص�ة، وتحرMمها في المعص�ة،ج!اب صح�ح مسلم، 

�تاب المالحم، !اب سنن ابي داود) 4( ،17  ،Eتاب الفتن !اب  وسنن الترمذ�12. 

 عن �حیى  حدثنا مسدد حدثنا، 49، ص4،ج!اب السمع والطاعة لإلمام،�تاب الجهاد والسیر،ح البخارE صح)5(

السمع والطاعة : قال صلى هللا عل�ه وسلمعن النبي ا مرضي هللا عنه عمر ابن عن نافع قال حدثني  عبید هللا
 .فإذا أمر !معص�ة فال سمع وال طاعة ح� ما لم یؤمر !المعص�ة

  .661 ،ص2،ج سیرة ابن هشام) 6(
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في النهضة على أساس اإلسالم !ف�رته وأح�امه؛ ألن الجم�ع �سیرون نحو أهداف محددة سلفًا، 
�لهم سواء: الناس والق�ادة، وهذا یجعل منهم جسدًا واحدًا غیر قابل للتف�ك والتشرذم أو االنحراف 

  .والفشل ألس!اب داخل�ة أو خارجّ�ة

إلسالم شرعيٌّ مادام وصل إلى الح�ِم !طرMِ� الب�عة، وتستمُر شرعیُته مادام محافظًا الحاكم في ا إنّ 
على شروbِ انعقاِد الب�عة، �ق�ُم أح�اَم الشرع، فإن أظهَر الكفَر الَبواَح في نفِسه أو في الح�ِم فقد 

د �ظهُر الحاكُم شرعیَته، وهنا ین!غي أن نوضَح معنى إظهاِر الكفِر الَبواِح، المسقyِ للشرع�ِة، فق
الكفَر الَبواَح بوسائَل عدٍة  منها الواضُح المعلوُم للجم�ِع �صالِته صالَة النصارO، أو س!ه اإلسالَم 
مثًال، ومنها ما یجُب التنب�ُه إل�ه لكوِن ال!عِض في غفلٍة عنه، وهو سنُّ التشرMِع المناقِض ألح�اِم 

ه قانونًا !المساواِة بین الرجِل والمرأة في !القانون، أو سنّ اإلسالِم القطع�ِة، �إ!احِته الرHا والدعارِة 
المیراث وما شاكَل ذلك، فإنه ل�س مجرد معص�ًة بل هو ردٌة عن اإلسالم، وٕاظهاٌر لكفٍر ُصراٍح، 
ففرٌق �بیٌر بین من یتعامُل !الرHا وHین من �سنُّ قانونًا یب�ُح الرHا. إذًا، تشرMُع المعص�ِة القطع�ِة 

�ه فإن تشرMَع الكفِر دستورًا ونظاَم ح�اٍة وٕاقامَة القوانین واألنظمة على أساِس الفصل بین �فر، وعل
الدین والح�اة، وٕا!احَة ما حرم ُهللا وتحرMَم ما أحل ُهللا، ووضَع الشرطة والج�ش في حما�ِة القوانین 

ند3 وصرامِة القانون، هو المخالفة ألمر هللا، وٕاج!اَر الجم�ع على االلتزام بها وتنفیِذها !قوِة الج
�فٌر َبواٌح ُصراٌح عندنا من هللا ف�ه برهان. وهو مسقyٌ لشرع�ِة الحاكِم إن أحدثه. فالشرع�ُة صفُة 

، في الدولِة اإلسالم�ة، ه ةطاعو  نشوٍء واستمرار. واج!ٌة، فإن ظلَم، وأكَل  يالحاكَم الشرعيَّ
ي التمرَد عل�ه حصرًا ف�ما خالف ف�ه اإلسالَم الحقوَق، وجلد الظهوَر، تآكلت شرعیُته، مما �ستدع

!ش�ٍل بّیٍن قاطع، حیُث ال �طاُع في ظلِمه أو ُمن�ِره البیِّن الذ3 ال خالف عل�ه، ولكنَّه ی!قى شرع�ًا 
إلى أن �صدَر قراٌر قضائيٌّ !اتٌّ من المح�مِة العل�ا في الدولة اإلسالم�ة (مح�مِة المظالم)، !أنَّ 

لُته، فحینئذ تسقyُ شرعیُته. �ما أن شرع�ََّة الحاكم تسقyُ إن قضْت مح�مُة الحاكَم اختلت عدا
المظالِم !أنه غُیر قادٍر على الق�اِم !أع!اِء الخالفة، ألن ذلك �لَّه، من شروbِ انعقاِد الخالفة، وهي 

  شروbُ انعقاٍد واستمراٍر للشرع�ة، ف!فقِد أحِدها �فقُد الشرع�ة.

O ذلك إلى القتال، ألن اإلسالم دعا إلى حمل المسلمین، ولو أدّ فمحاس!ة الح�ام فرض على 
السالح دفاعًا عن سلطان األمة، ولتكون الس�ادة في الح�اة الس�اس�ة للشرع، فجهاد الح�ام الظلمة 

�ما في قول النبي صلى هللا عل�ه وسلم "  ،ل��فوا عن ظلمهم واجب، بل عده الشرع أفضل الجهاد
الجور ظلم حرمه الشرع ، و�ل حرام یزال، وال  ألنّ ، )1(عند سلطان جائر" لجهاد �لمة عدلأفضل ا

                                      
!اب ما جاء ، سنن الترمذE و.144 ، ص5، !اب االمر !المعروف والنهي عن المن�ر، ج سنن ابن ماجه) 1(

 .41 ،ص4،جان جائرأفضل الجهاد �لمة عدل عند سلط
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�س�ت عنه، وٕان أكثر ما تكون المحاس!ة للح�ام في اساءتهم تطبی� أح�ام اإلسالم، فلكل مسلم 
الح� في الش�وO من ذلك وال یجوز منعه، وMجب سماع ش�واه. فقد ش�ا !عض المسلمین للرسول 

طیل القراءة في الصالة، فسمع الرسول ش�واهم، وزجر معاذًا، حتى قال من معاذ بن جبل !أنه �
ش�وO ممن واله لا لقومه، فاومعاذ �ان وال�ًا على ال�من، و�ان إمامً ، )1(له:" �ا معاذ افّتان أنت"

ف الح�م الشرعي أن یخف ساءة تطبی� أح�ام الشرع، ألنّ إالرسول وهو الحاكم  وهي ش�وO من 
أح�ام الشرع  �. فإساءة تطبی)2(:" إذا أّم أحد�م الناس فلیخفف"لقول الرسول اإلمام في الصالة،
المظالم، فتكون الش�وO منها حقًا للمسلم، ولكل من �حمل تا!ع�ة الدولة  تعتبر مظلمة من

�حاسبوا الحاكم ، و��ونون آثمین إذا رضوا !أعماله التي  إلسالم�ة. فالمسلمون یجب علیهم أنا
الش�وO من ظلم وقع  ا!عوه علیها. �ما أن لغیر المسلمین من رعا�ا الدولةتخالف الشرع، وت

علیهم، لورود النهي عن ظلم أهل الذمة، قال عل�ه الصالة والسالم: "أال من ظلم معاهدًا، أو 
، فإذا  )3(انتقصه أو �لفه فوق طاقته، أو أخذ منه شیئا !غیر طیب نفس فأنا حجیجه یوم الق�امة"

له أذO من الحاكم فإن له الح� في إظهار الش�وO، حتى یرفع الظلم عنه، و�عاقب ظلم ذمي أو نا
  )4(الذ3 ظلمه، وتسمع منه الش�وO على أ3 حال، سواء �ان محقًا في ش�واه أم غیر مح�.

  نخرج !الخالصة التال�ة:سب� مما 
ظام إن نظرMة "الس�ادة" في الف�ر الغرHي الحدیث تع�س الظروف التارMخ�ة لنشأة الن - أ

الس�اسي الحدیث في الغرب، والذ3 قام على أنقاض النظام القروسطي الذ3 ساد في 
أورو!ا !�ل مفاه�مه النظرMة عن العالقات بین السلطة الس�اس�ة التي �ان یتنازعها 
اإلقطاعیون والملوك مع التدخل الواسع للكن�سة. هذا الصراع المستف�ض الذ3 أدO إلى بلورة 

لملك الحاكم، قبل أن تؤد3 جهود المف�رMن إلى إعادة لنحت أوال م�ا التي نظرMة الس�ادة العل
ص�اغتها لجعل الس�ادة للشعب واألمة، والتي تجسدت في النظام الجمهور3 الد�مقراطي 
الحدیث بدءا من الثورة الفرنس�ة. ثم أدت تطورات االقتصاد الس�اسي إلى تح�م أصحاب 

الس�اس�ة ف�ما بینهم تحت غطاء  ي وتوزMع مغانم السلطةرار الس�اساألموال في آل�ة صنع الق
 .رقی� من "ح�م الشعب !الشعب من أجل الشعب"

                                      
)1 ( Eح البخار .142 ،ص1ل، جمامه اذا طوّ إ،!اب من ش�ا صح

 .341 ،ص1مر االئمة بتخفیف الصالة، جأ، !اب صحح مسلم) 2(

  .3052، حدیث رقم 33، �تاب الخراج واإلمارة والفيء، !اب سنن أبي داود)3(
  .202، ص قواعد نظام الح�م في االسالم) الخالد3،محمود، 4(
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تفرع عنها  ، عملً�ا إن لم ��ن نظرMًا، عقیدة لنظام س�اسيأص!حت نظرMة الس�ادة الغر�Hة - ب
عدة مفاه�م س�اس�ة تنظم عالقة الدولة !الدین، فالدولة العلمان�ة قامت على مبدأ "فصل 

مع خضوع الدین ومؤسساته الكهنوت�ة إلى الس�ادة العل�ا لألمة لدین عن الح�اة العامة"،ا
. و!التالي الذ3 تقوم السلطة الس�اس�ة بتطب�قه وتنفیذه ،المعبر عنها !القانون الدستور3 

مع خضوعهم  حرMات واسعة في ح�اتهم الشخص�ة،فالعلمان�ة المتبناة رسم�ا أعطت األفراد 
القانون، الذ3 أص!ح عمل�ا "الرب المعبود" في دورة الح�اة على مستوO الفرد  المطل� لسطوة

ن یمرت!طال، والجماعة، فالقانون �حلل و�حرم !حسب واضع�ه من مشرعین في البرلمان
وهو �علو  ،لعل�ااوشارح�ه في المح�مة الدستورMة  بخدمة مصالح من أوصلهم إلى البرلمان،

 قة.وال �على، فله الس�ادة المطل

ح�م النظام الد�مقراطي الذ3 یزعم أنه وقد نتج عن هذه النظرMة الس�اس�ة في الف�ر الغرHي  - ج    
 الشعب !الشعب، و�قوم ف�ه النواب !صفتهم التمثیل�ة للشعب !التشرMع من تحلیل وتحرMم.

في الف�ر الس�اسي الغرHي لل!شر، وهذا ما �فسر تعدد وتضارب وتناقض �عود التشرMع  -د
 ومن د�مقراط�ة شعب�ة مزعومة ،شتراك�ة إلى رأسمال�ةإمدارس الف�رMة الس�اس�ة من ال

نخبو�ة تسرق قرار األكثرMة، إلى خل�y بین المظاهر الملك�ة  إلى جمهورMة (موهومة)
الممارسة الد�مقراط�ة؛ وهذا �له واقعه أنه استع!اد حفنة من األفراد ل!ق�ة الناس تحت خرقة و 

 هومة.الد�مقراط�ة المو 
 

ا ومح�ومین، أما في اإلسالم فالعقیدة اإلسالم�ة تفرض خضوع الفرد والجماعة، ح�امً  - هـ
لممیت، والحساب یوم للخال� الرازق المحي وا -حصراً –للتشرMع الرHاني. والتشرMع هو 

بناء على التكلیف الشرعي، وٕاذن فالس�ادة هي للشرع  �لها فعال االنسانأ ال!عث �شمل
وم العبود�ة للخال� الدّ�ان، فتوحید وس�ادة الشرع هي ترجمة لمفه وال لألمة.ول�ست للشعب 

ن ینازع، أو �شارك، ، أ�ًا �ان، أل ألمر هللا دون سواه، ول�س ل!شرالعبود�ة یوجب االمتثا
  الخال� في التشرMع من تحلیل وتحرMم.

  
 جملة واصرة یتناقض " في الدولة العلمان�ة المعا أن مفهوم "الس�ادة لألمةواضحً  أص!ح -و

، فاألول �ضع اإلنسان موضع في الدولة االسالم�ة مع مفهوم "الس�ادة للشرع"تفص�ال 
!حسب الوحي  ع!ادتهال ا على الناس إالرب، والثاني �حصر الرHو�Hة بخال� الكون، وم

  ن الكرMم والسنة النبو�ة القائمة على الوحي .متضمن في القرآالخالد ال
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  ش�الاتإ لثالث: مفاهم والفصل ا
  

   في الف�ر الغرHي : نظرMة الح� الطب�عي والقانون الطب�عيالم6حث األول

                                    : نقض نظرMة الح� الطب�عيالم6حث الثاني
           والف�ر اإلسالمي   علمانيبین الف�ر الش�ال�ة الحرMات : إالم6حث الثالث

       والف�ر اإلسالمي   لعلمانيبین الف�ر ا ل�ة الدولة الوطن�ةش�اإ الرا6ع: الم6حث
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  و القانون الطبعي في الف�ر الغرLي نظرMة الحbّ الطبعي : الم6حث األول
  

راودت الفالسفة من قد�م الزمان "ف�رة وجود قانون أعلى من القوانین الوضع�ة، قانون سرمد3 ال 
من طب�عة األش�اء، وMتف� مع نزعة اإلنسان إلى  یتغیر و�صلح لكل زمان وم�ان ألنه ین!ع

طل� عل�ه اسم القانون الطب�عي،نادO !ه الفالسفة وأحلوه م�ان أالكمال، وهذا القانون هو ما 
الصدارة حیث یتقدم و�سمو على القوانین التي تضعها الدولة. وتعرضت ف�رة القانون الطب�عي 

ا حدا !أنصارها إلى التعدیل والتبدیل في مضمونها، للتجرMح والنقد المرMر والهجوم المتواصل مم
وترتب على ذلك إخراج القانون الطب�عي من حیز الث!ات إلى دائرة التطور مع الزمان والتغیر 
!حسب الم�ان ؛ �ما أن الف�رة في ذاتها تقاذفتها وتنازعتها الغا�ات المت!اینة فظهرت في البدا�ة 

إلى ف�رة قانون�ة، ولم تلبث طو�ال حتى انقلبت إلى ف�رة في صورة فلسف�ة، و!عد فترة تحولت 
دین�ة، واحتاج إلیها الفقهاء في مجال الس�اسة فاتخذوا منها أداة لزلزلة الطغ�ان وهدم اإلستبداد، 

  )1(و�انت تمهیدًا للثورة الفرنس�ة وما أسفرت عنه من إعالن حقوق اإلنسان".
لحرMة والمساواة، على أساس أن هذه الحقوق فطرMة في تقوم نظرMة الحقوق الطب�ع�ة لإلنسان، �ا 

اإلنسان وموروثة،ال یجوز له التفرyM فیها وال التنازل عنها، �ما ال یجوز أل3 سلطة أن تغتصبها 
  .منه أو تنتزعها

من أجل  ولقد تبنى جمع من الفالسفة مفهوم الح� الطب�عي لإلنسان، وأكدوا عل�ه في صراعهم
مساهمات (جون لوك) و(فولتیر) و(مونتس��یو) !ارزة في مجال تمهید  عدالنهضة الغر�Hة. وت

الطر�M أمام االعتراف !حقوق اإلنسان الطب�ع�ة التي عرفت ف�ما !عد !اسم "حقوق اإلنسان"، فقد 
:"إن الحرMة والمساواة الطب�ع�ة منظمة بواسطة العقل الفطر3،ومتضمنة في قانون )جون لوك(قال 

  )2(�منع أ3 فرد من إلحاق الضرر !اآلخرMن". الطب�عة نفسه الذ3
، حیث یؤ�د علماء »الح� الطب�عي«تصدر حقوق اإلنسان في الف�ر الس�اسي الغرHي من ف�رة و"

األصل المشترك الذ3 استقت منه  عدالفقه الدستور3 الغرHي على أن ف�رة حقوق اإلنسان تُ 
 عرضها ودافع» مدرسة الح� الطب�عي«لمدارس الفلسف�ة في القرن الثامن عشر.. وهي ولیدة ا

من قبل الفق�ه  - ف�ما !عد - حقوق�ة  ع!ارات! هوص�غت أف�ار  م،1690سنة  )لوك(عنها الفیلسوف 
 .في أواسy القرن الثامن عشر )الكتسون (اإلنجلیز3 

ولما �ان اإلنسان، بناء على هذه النظرة الغر�Hة إل�ه، مفطورا على طب�عة معینة تتمّثل في جملة 
المحافظة  تاألمور أطل� علیها اسم الحقوق �الحرMة، والمساواة، والكرامة وغیر ذلك، فقد وجب من

                                      
 .236ص  ، النظم الساسةیلة،محمد �امل، ل )1(

 .37ص ،ترجمة منى أبو سنهرسالة في التسامح، ) لوك،جون، 2(
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ا{ على هذه �قاعدة ف�رMة وسلو��ة تضمن الحفنظرMة التسامح  ومن هنا نشأت علیها وتدع�مها.
ي لذلك، فنظرMة التسامح التي تفید قبول اآلخر على ما هو عل�ه تنسجم ف؛الحقوق وما تفرع عنها

التصور الغرHي مع النظرة إلى اإلنسان المبن�ة على حقوقه الطب�ع�ة عامة، وعلى ح� الحرMة 
خاصة. فلإلنسان أن یدین !ما �شاء، وأن �ف�ر �ما �شاء، وأن �عبر عما �شاء، وأن �میل إلى ما 
�شاء، وعلى اآلخر أن �قبل هذا و�حترمه. ومن ح� اإلنسان الطب�عي أن یختار ��ف�ة إش!اعه 
الجنسي، فإن شاء مع رجل أو مع امرأة، ومن حقه أ�ضا المساواة وعدم التفرقة والعنصرMة، وعلى 

  اآلخر أن �قبل هذا و�حترمه.
وتعبیر "الح� الطب�عي" الذ3 بنیت عل�ه رؤ�ة الغرب إلى اإلنسان وما ترتب علیها من إلزامات  

عه تعبیر حقوقي تشرMعي عن رؤ�ة أخالق�ة، وس�اس�ة، ومجتمع�ة، وحقوق�ة وغیر ذلك، هو في واق
. لذا، فإن الح� الطب�عي هو تشرMع "القانون الطب�عي"ف�رMة فلسف�ة لإلنسان تقوم على ف�رة 

للقانون الطب�عي. "وقد وضعت مجموعة قوانین نابلیون على هذا األساس، وال یزال معظم هذه 
  )1(القوانین معموال !ه حتى االن."
لفالسفة إلى اعت!ار القانون الطب�عي مصدًرا أساسً�ا للحقوق الثابتة "فقد ذهب معظم المف�رMن وا

 Deهوغو الكبیر(لألفراد، ووصفه !عضهم !أنه جزء من القانون اإللهي، ولكن القانوني الهولند3 

Groot غروسیوسوالمشهور بـ Grotius  ،1583 -1645 (قام !عمل�ة فصل بین القانون م
ألول مصدًرا أساسً�ا للقوانین الدنیو�ة، التي ارتأO أنها تقوم على الطب�عي والقانون اإللهي، وجعل ا

المنط� والعقالن�ة، وانتهى (غروسیوس) إلى أن �ل ما یتف� مع طب�عة األمور فهو شرعي عادل، 
وُعّرف القانون الطب�عي !أنه:(مجموعة القواعد القانون�ة  و�ل ما یخالفها غیر شرعي وغیر عادل.

المنط� السل�م، والتي تجد أساسها في األخالق أو الضرورات األخالق�ة)".  اآلمرة التي �فرضها
وعل�ه فإّن القانون الطب�عي هو القانون األخالقي الذ3 �ستمده اإلنسان من طب�عة األش�اء في 
ذاتها ومن متطل!اتها، وهو تعبیر عن المعنى األخالقي األصیل الذ3 �م�ن اإلنسان من التمییز 

"و�علم العقل، الذ3 ��ون هو  !قوله ووافقه في ذلك جون لوك ّر، والحّ� وال!اطل.بین الخیر والش
القانون، �ل ال!شر إذا استشاروه أنهم لما �انوا جم�ًعا متساوMن، ومستقلین، فإنه ال ین!غي أن یوقع 
منهم ضررًا !اآلخر في ح�اته، أو صحته، أو حرMته، أو ممتلكاته...ولما �نا مزودین !ملكات 

اثلة ونشارك �لنا في مجتمع واحد للطب�عة، فإنه ال �م�ن افتراض أ3 خضوع بیننا قد یجعل لنا متم
 )2(السلطة ألن �حطم !عضنا !عضًا، مثل الحیوانات الدن�ا التي خلقت من أجلنا".

  فالقانون الطب�عي هو "مجموعة من القواعد یوحي بها العقل القو�م و!مقتضاها نح�م !الضرورة أن 

                                      
  .243، ص  ترجمة منى أبو سنهرسالة في التسامح، جون،  ) لوك،1(
 .9، ص 2،ج تارMخ الفلسفة الساسة) شتراوس، لیو و جوزMف �رو!سي، 2(
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ظالم أو عادل ط!قا التفاقه مع المعقول.وهذا القانون الطب�عي �امن في طب�عة الروا!y التصرف 
االجتماع�ة،وهو قانون أبد3 ثابت ال یتغیر في الزمان وال في الم�ان شأنه في ذلك شأن القوانین 
التي ته�من على الظواهر الطب�ع�ة. إن العقل ال!شر3 !امعانه في !حث الروا!y االجتماع�ة 

یلها �صل إلى الكشف والتعرف على قواعد القانون الطب�عي التي تنظم المجتمع وتح�مه. وتحل
، في ذلك !م!اد3ء القانون الطب�عي و�ضع المشرع في �ل دولة قواعد القانون الوضعي مهتدً�ا

  )1(و�لما اقترب القانون الوضعي من دائرة القانون الطب�عي �ان أكثر عدًال و�ماًال."
  

الرؤ�ة قال مف�رو الغرب !الحّ� الطب�عي �تشرMع یرّسخ القانون الطب�عي وMثبته،  بناء على هذه
) !اعت!اره جملة من   Droit positif الوضعي ( وغا�ة !حد ذاته. ثّم قالوا !القانون  وMجعله ق�مة

�ل، أ�و  القواعد المنظمة للعالقة بین األفراد ف�ما بینهم، وللعالقة بین األفراد ومؤسسات المجتمع 
، أ�ضاً �شرع  و مدحللقانون الطب�عي. وهذا بدوره أعطى القداسة لح�م األغلب�ة، فما رأته صوا!ا �ُ 

  وما حسبته خطأ ذم وحرم وعوقب مرتك!ه !ح�م القانون الوضعي المعبر عن إرادة األمة.
وقد أسس جون لوك لنظرMة (الح� الطب�عي) في رسالته "رسالة في التسامح" حیث دعا إلى عدم 

رض الكن�سة، أ3 �ن�سة، آراءها ومعتقداتها على الناس،وأن ینحصر دورها في رعا�ة الشؤون ف
الروح�ة، دون التعد3 والتدخل في االمور الدنیو�ة." ل�س من ح� أحد أن �قتحم !اسم الدین، 

ن الحقوق المدن�ة واألمور الدنیو�ة..."ولهذا فإن "فن الح�م ین!غي أال �حمل في ط�اته أ�ة معرفة ع
ومعنى ذلك أن التسامح الدیني �ستلزم أال ��ون للدولة دین ألن "خالص النفوس من الح�"؛ الدین

وفي سع�ه  )2(شأن هللا وحده.ثم إن هللا لم �فوض أحدًا في أن �فرض على أ3 إنسان دینًا معینًا".
للحالة  لص�اغة نظرMة س�اس�ة للح�م المدني،قدم لوك نظرته للح� الطب�عي المبني على قراءته

الطب�ع�ة :"التي ��ون علیها �ل الناس !صورة طب�ع�ة....وهي حالة الحرMة الكاملة والمساواة" 
وتشت� الحرMة الطب�ع�ة من المساواة الطب�ع�ة."ل�س هناك شيء أكثر وضوحا من القول !أن 

ملكات تنعم !�ل مزا�ا الطب�عة نفسها، وتستخدم نفس ال نفسها والرت!ة هنفسمخلوقات من النوع 
...وHخالف هوHز الذ3 )3(تكون أ�ضا متساو�ة ف�ما بینها، دون خضوع أو انق�اد أحدها لآلخر"

الناس �ع�شون معًا، في حالتهم الطب�ع�ة  "اإلنسان ذئب لإلنسان"، فإن لوك رأO أنّ  ذهب إلى أنّ 
اخ السالم قبل ظهور المجتمع المدني، في سالم وود متمتعین !الحرMة الطب�ع�ة والمساواة في من

االختالف الواضح بین حالة الطب�عة وحالة  "إنّ  واإلرادة الخّیرة في ظل ح�م قانون الطب�عة.
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اختالف !عید للغا�ة  مثل االختالف بین  هوالحرب اللتین اختلy بینهما، مع ذلك، !عض الناس،
وة، والحقد، والعنف، حالة السالم واإلرادة الخّیرة والمساعدة المت!ادلة والمحافظة، وHین حالة العدا

والتحط�م المت!ادل، فهما !عیدتان عن !عضهما ال!عض". ومع ذلك فالقانون المدني الوضعي الذ3 
تقوم عل�ه السلطة الس�اس�ة المدن�ة هو الذ3 ینقل اإلنسان من حالة الطب�عة إلى حالة المدن�ة 

األخذ !القانون تنعدم الحرMة  والحضارة، "في �ل حاالت الكائنات المخلوقة التي لدیها القدرة على
إذا انعدمت القوانین"..."أنا أعني !السلطة الس�اس�ة ح� سن القوانین وتطبی� عقو!ة اإلعدام، وما 
دونها من العقو!ات لتنظ�م الملك�ة والمحافظة علیها واستخدام قوة المجتمع في تنفیذ هذه القوانین 

  )1(ذلك ل�س إال من أجل الخیر العام".وفي الدفاع عن الدولة ضد العدوان الخارجي و�ل 
 و�سعى الف�ر الس�اسي الغرHي الحدیث لذلك إلى تنظیر قواعد مفاه�م مجردة لحقوق اإلنسان،

في هذا المجال إلى ما �سمى  إقرار حقوق األفراد،مستنداً  یرتكز إلیها في الحد من سلطة الح�م،و
أو المرجع األعلى  ،الوضعي» قانون الطب�عيال«المستمدة من ف�رة  !الحقوق الطب�ع�ة لألفراد، و

والذ3 �ستن!y من الطب�عة، وMتوصل اإلنسان إلى معرفته عن طر�M العقل،  ،للحقوق والواج!ات
الذ3 �قوم !استن!اb التشرMعات الكفیلة !ص�انة الحقوق الفرد�ة من القانون الطب�عي الثابت األزلي 

ب�عي إلى بناء منطوق نظر3 لتحدید أصول فطرMة ولقد أدت ف�رة القانون الط ر.الذ3 ال یتغی
وغیرها من النظرMات التي اتجهت لتقرMر  "نظرMة العقد االجتماعي"ل!عض المراكز القانون�ة مثل 

حقوق "حقوق أصل�ة لألفراد سا!قة على ق�ام السلطة الحاكمة.. وهي نظرMات انتهت إلى ف�رة 
  )2("".اإلنسان

ب�ع�ة لإلنسان �بیرا حتى إّن الثورات الغر�Hة قامت علیها واستلهمت ولقد �ان أثر ف�رة الحقوق الط
إن من  م:"1776 قواعدها وأف�ارها منها. فقد ورد في مقدمة وث�قة إعالن استقالل الوال�ات المتحدة

الحقائ� البدیه�ة أن جم�ع الناس خلقوا متساوMن، وقد وهبهم هللا حقوقا معینة ال تنتزع منهم، ومن 
ق حقهم في الح�اة والحرMة والسعي لبلوغ السعادة، و�لما سارت أ�ة ح�ومة من هذه الحقو 

الح�ومات هادمة لهذه الغا�ات، فمن ح� الشعب أن �غیرها أو یلزمها، وأن ینشئ ح�ومة جدیدة، 
ترسي أسس تلك الم!اد�، وأن تنظم سلطاتها على الش�ل الذ3 یبدو للشعب أنه أوفى من سواه 

  ".لضمان أمنه وسعادته
  

ان الثورة الفرنس�ة م نشرت الجمع�ة التأس�س�ة المنبثقة إ!ّ 1789 وفي السادس والعشرMن من آب
الذ3 جاء نتاجا لتلك الثورة التي اقترنت �لمتا الحرMة والمساواة ،(إعالن حقوق اإلنسان والمواطن) 
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ات التي بها، �ما عززت �لمات الدستور،القانون، حقوق اإلنسان،المواطن،وغیرها من الكلم
أسهمت في التمسك !الثورة والدفاع عنها. ومما جاء في مقدمة اإلعالن:"إن ممثلي شعب فرنسا 
مش�لین في هیئة جمع�ة وطن�ة قد رأوا أن الجهل واإلهمال واحتقار حقوق اإلنسان هي األس!اب 

وق الوحیدة للمصائب العامة ولفساد الح�ومات. وقد قرروا أن �طرحوا في اإلعالن هذه الحق
الطب�ع�ة الثابتة التي ال یجوز االنتقاص منها".ونصت المادة األولى من االعالن على التالي:"یولد 
األفراد و�ع�شون أحرارًا وMتساوون في الحقوق. والغرض من ق�ام �ل جماعة س�اس�ة هو الحفا{ 

لكل فرد ال  على حقوق االنسان الطب�ع�ة التي ال �م�ن التنازل عنها.... وهذه الحقوق الطب�ع�ة
تقید وال تحد إال !القدر الضرور3 الذ3 �ضمن ألفراد الجماعة اآلخرMن نفس هذه الحقوق..."وأكد 

م هذه الم!اد3ء إذ نص"ال یجوز للسلطة التشرMع�ة أن تضع أ3 قوانین من شأنها 1791دستور 
(األول من  أن تضر أو تعرقل ممارسة الحقوق الطب�ع�ة والمدن�ة المنصوص علیها في هذا ال!اب

  )1(الدستور) والتي �ضمن هذا الدستور حمایتها."
وفي القرن العشرMن، وضمن مسعى الدول الغر�Hة لفرض نموذجها الحضار3 وجعله نموذجا �ون�ا، 

م وتبنته منظمة األمم المتحدة �إعالن عالمي، 1948صدر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في 
تان. وتضمنت مواده الثالثین خل�طا لعدد من الحقوق مع أن واضع�ه هم ثالثة رجال وامرا

الحرMة الشخص�ة للفرد، وحرMة التنقل، وح� األمن  المزعومة والتي تنقسم الى مجموعات تشمل :
مجموعة (حرMات الف�ر) التي تشمل: حرMة  على ح�اته وجسده، وحرمة المس�ن، وسرMة المراسالت

ثم مجموعة (حرMات التجمع) التي تشمل:  . وحرMة الرأ3 العقیدة، وحرMة التعل�م، وحرMة الصحافة،
وأ�ضا مجموعة (الحرMات  .حرMة االجتماعات، وحرMة تألیف الجمع�ات ذات الوجود المستمر

ثم مجموعة (الحقوق والحرMات .االقتصاد�ة) التي تضم: ح� الملك�ة، وحرMة التجارة والصناعة
، وما یتفرع عنه من حقوق العمال، �حرMة اخت�ار االجتماع�ة) التي �أتي في مقدمتها ح� العمل

نوع العمل، والح� في الراحة والفراغ، والح� في المعونة عند الشیخـوخة أو المرض أو العجز عن 
ثم مجموعة (الحقوق الس�اس�ة) التي أهمها: ح� االنتخاب، وح� الترش�ح، وح� ،  العمل.. إلخ

  . تقرMر المصیر
 �لها لمبدأ (المساواة)، أ3 مساواة المواطنین في التمتع بها، وهذا المبدأ والحقوق المتقدمة تخضع 

یتفرع إلى: المساواة أمام القانون، والمساواة أمام القضاء، والمساواة أمام وظائف الدولة، والمساواة 
   )2(."في التكالیف واألع!اء العامة
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ل�س لها صفة اإللزام الدولي، ثم و�ل هذه الحقوق والحرMات جاءت تعدادًا ومناشدة في اإلعالن، 
جاءت ضمن تعهدات واتفاق�ات دول�ة الحـقًا، من غیر أن یوجـد في ف�ر من سطروها، أو في 

وHخاصة ما  ،النظرMة إلى التطبی�، لذلك ت!قىالقانون، وسائل نموذج�ة فعالة ومنتجة تنقلها من 
إنها قابلة ألن تعصف بها س�اسة مفتقرة إلى المنهج�ة لتفعیلها، وفوق ذلك ف ،جاء في اإلعالن

القوة واإلرهاب الدولي من قبل !عض الدول الكبرO من غیر أن تتعرض للمساءلة والعقاب من 
جهة، و�ذلك معرضة ألن تعصف بها العولمة !أ!عادها االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة من جهة 

 ..Oأخر�   .لك أو تمنعهل ذلك من غیر أن توجد ضمانات في القانون تحول دون ذ



187 

 

  نظرMة الحb الطبعي الم6حث الثاني: نقض
  

ن في مسعى منهم لتحدید س�ادة الدولة ولجمها � الطب�عي وضعها الفالسفة الغرHیو نظرMة الح
وتقییدها !قیود "القانون الطب�عي" الذ3 زعموا أنه ساب� على س�ادة الدولة، و!التالي ال یجوز وال 

ل�ه بل تعمل تحت سقفه وتجتهد في احقاق العدل وحما�ة الحقوق �قبل ان تتغول سلطة الدولة ع
عدًال وما  �س حرًا طل�قًا في تقرMر ما ُ�عدالطب�ع�ة لجم�ع الناس. ومضمون النظرMة أن المشرع ل

�عد ظلما، وانما یتحتم عل�ه الرجوع إلى م!اد3ء القانون الطب�عي و�ستلهمها الصواب والعدل لكي 
هوة الظلم. وجاءت هذه النظرMة رد فعل على النظرMة الثیوقراط�ة التي منحت یتفادO االنحدار إلى 

الدولة س�ادة مطلقة غیر مقیدة. مع أن فالسفة الیونان والرومان ذهبوا من قبل إلى القول "!أن 
  )1(س�ادة الدولة مطلقة وال تقبل التقیید لما في ذلك من منافاة لمعنى الس�ادة".

س�ادة الدولة یناقض تعرMف الس�ادة التي �فترض بها أن تعلو وال تعلى. فالقول بوجود قیود على 
استلهام م!اد3ء الطب�عة هي ف�رة غامضة،" ولكن العلة في عدم صالح�ة هذه الف�رة ،  ثم إنّ 

�ارMه د3 ملبیر(-�ما ذهب –وعدم جدواها في تحدید سلطان الدولة ال ترجعCarre de 

Malberg ( ّرة القانون القید الذ3 تنش إلى أن�ئه ل�س قیدًا قانون�ا، وانما العلة تكمن في صم�م ف
الطب�عي إذ هي ف�رة غامضة عسیرة التحدید، تصارعت اآلراء في شأنها بین معترف بها ومن�ر 

ا لتحدید غیرها. وٕان غموض أح�ام القانون وف�رة هذا وضعها ال �صح أن تتخذ أساسً  ،لها
  تح المجال للدولة لممارسة سلطانها على النحو الذ3 ترMده ، الطب�عي واختالف اآلراء !شأنها س�ف

  )2(مستغلة هذا الغموض الذ3 ��تنف قواعد القانون الطب�عي".
  
  ف�عود إلى أمور ثالثة هي: الخطأ في هذه الرؤةوأما  

إّن منطل� هذه النظرة هو الطب�عة الخّیرة لإلنسان، المتمثلة في ضمیره الحي، فالضمیر  :أوال
هو"..الح�م الذ3 �م�نه من االخت�ار بین الخیر والشر،والذRousseau ( 3 روسو(یر بتعب

یجعل من اإلنسان شبیها !الرب..".والحق�قة،أّن اإلنسان !طب�عته ل�س خّیرا وال شرMًرا،إنما ف�ه قابل�ة 
 هي: غرMزة فالغرائز ؛)3(نسان هي غرائزه وحاجاته العضو�ةألن ��ون �ذلك. ذلك،أن طب�عة اإل

حّب ال!قاء التي من مظاهرها الخوف، وحب التملك، وحب الس�طرة، وغیر ذلك مما یخدم !قاء 
اإلنسان، وغرMزة النوع التي من مظاهرها المیل الجنسي، واألمومة، واألبوة، وٕاغاثة الملهوف وغیر 
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جز ذلك مما یخدم !قاء النوع اإلنساني، وغرMزة التدین التي من مظاهرها الشعور !النقص والع
واالحت�اج، والتقد�س الذ3 هو منتهى االحترام القلبي لشيء ما وغیر ذلك مما یدفع اإلنسان لل!حث 

. ؟ولماذا ؟وٕالى أین ؟عن �نه وجوده وحّل عقدته الكبرO المتمثلة في األسئلة المصیرMة من أین
فهي شأنها وأما الحاجات العضو�ة، �األكل والشرب والنوم وغیر ذلك مما یرت!y بجسم اإلنسان، 

شأن الغرائز المذ�ورة دوافع للسلوك اإلنساني المتمّثل في سع�ه إلش!اعها، إّال أنها تختلف عن 
الغرائز من حیث حتم�ة اإلش!اع. فإن لم تش!ع هلك اإلنسان، وذلك بخالف الغرائز التي یؤد3 

، وأما عدم عدم إش!اعها إلى القل� واالضطراب ال إلى الهالك. فعدم األكل یؤد3 إلى الهالك
    )1(ممارسة الجنس فیؤد3 إلى القل� ول�س إلى الهالك.

هذه هي طب�عة اإلنسان، والمالح� أنها ح�اد�ة ال توصف !الخیر والشر في ذاتها إنما من  
عوامل خارجة عنها. فالمیل الجنسي مثال ال یوصف !أنه خیر أو شّر إال إذا اقترن !��ف�ة 

ا عند الغرب خیًرا مسموحً  فممارسة الرجل الجنس مع رجل �عدش!اع ومحله. من ذلك اللواb، اإل
شًرا غیر مسموح بها،  أ3 ممارسة الجنس مع األطفال فتعد) Pedophilia وأما (البیدوفیل�ا!ه، 

المیل الجنسي هو نفسه لم یتغیر، وٕانما الذ3 تغیر محل اإلش!اع والنظرة إل�ه. ومن ذلك  مع أنّ 
عند الغرب خیًرا مسموًحا !ه، وأما  فتاة بلغت السن القانون�ة �عدع أ�ضا ممارسة الرجل الجنس م

ممارسته مع تلك الفتاة ولما تبلغ السن القانون�ة !عد، ولو بیوم واحد، �عتبر جرًما في ح� قاصر 
وشًرا غیر مسموح !ه وٕان �ان عبر زواج، مع أن المیل الجنسي هو نفسه، ومحّل اإلش!اع هو 

لنظرة إل�ه المبن�ة على نظام معین حدد ��ف�ة اإلش!اع.وعل�ه، فإن نفسه ولكن الذ3 اختلف ا
الطب�عة اإلنسان�ة ال توصف !الخیر والشر في ذاتها، إنما من عوامل خارجة عنها هي النظام 

  )2(الذ3 اختاره اإلنسان ل�حدد له ��ف�ة اإلش!اع ومحله.
   

ء واألفعال !أنها خیر أو شّر، و!أنها إّن األساس الذ3 اعتمده الغرب في الح�م على األش�ا :ثانا
  حسنة أو قب�حة، هو العقل. والعقل في واقعه ال �صلح أساًسا لهذا، وذلك لما یلي:

  الخیر والشرّ أ .         
لقد وصف اإلنسان ما �حّ!ه وما ینفعه من األفعال واألش�اء !أّنه خیر، ووصف ما ��رهه وما 

نسمي �ّل ما یوجد فینا اللذة خیرا، وعلى خالف ذلك نسمي  �ضّره !أّنه شّر. وHتعبیر لوك "فإننا
 ،Oناء على هذا الوصف أقدم اإلنسان على أفعال وأحجم عن أخرHّل ما یوجد فینا األلم شرا". و�

  فأقبل على ما یراه خیرا وأحجم عما یراه شّرا.
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ان لنفسه ل�ح�م على وقد ظّن العقل الغرHي أّنه قادر على إدراك الخیر والشر !مفرده، فأطل� العن
أمور !أّنها خیر، وعلى أخرO !أّنها شر. والحق�قة، أّن العقل غیر قادر على تعیین الخیر والشر؛ 
ألّن وصف األش�اء واألفعال !أّنها خیر أو شّر ناجم عن أثرها على اإلنسان، وهو ما ال �ستط�ع 

، هي في واقعها ح�اد�ة ال توصف العقل إدراكه واإلحاطة !ه. فاألش�اء، �الس�ین والنار وغیر ذلك
��ف�ة استخدامها أ3 !فعل ! y!الخیر والشر في ذاتها إنما من حیث أثرها على اإلنسان الذ3 یرت!
اإلنسان. فالس�ین الذ3 من خاصیته القطع، قد �ستعمله اإلنسان في قطع لحم �أكله، وقد �ستعمله 

إلنسان قد �ش!عه !طرMقة مشروعة وقد في قطع عن� إنسان �قتله. والمیل الجنسي الغرMز3 في ا
       )1(�ش!عه !طرMقة غیر مشروعة.

وأما األفعال، فإن اإلنسان �صفها !الخیر والشّر ت!عا لمحبته و�راهیته أو نفعه وضرره. فوصف 
اإلنسان لألفعال الواقعة منه أو عل�ه دون إرادة منه، ل�س وصًفا لها في حق�قتها إنما هو وصف 

ئجها على اإلنسان نفسه. ولما �ان وصف األفعال من حیث نتیجتها وأثرها على لها من حیث نتا
اإلنسان، �ان من الخطأ ترك تعیینها لإلنسان نفسه؛ ألّنه قاصر عن إدراك النتائج، وعرضة 
للتفاوت والت!این فیها. ولنضرب مثال لذلك الشخص الذ3 نام وتأخر عن موعد سفره !طائرة �انت 

تجارMة را!حة، ف�ره ما حصل وعّده شّرا له، ولكنه عندما علم أّن تلك الطائرة قد ستقّله لعقد صفقة 
سقطت !عد إقالعها وتحطمت، وقتل جم�ع من �ان علیها، حمد هللا على تأخره وعّده خیرا. و�ذلك 

  األفعال التي تقع بإرادة من اإلنسان، فإنه �صفها أ�ضا !الخیر والشّر. 
  ألفعال غیر آت من ذاتها إنما من الف�ر عنها، مما یجعل وصفها غیر أّن وصف اإلنسان لهذه ا

مت!اینا متفاوتا. فقتل النفس ال!شرMة ال �سمى خیرا أو شّرا، وٕانما �سمى قتًال فقy. و�ونه خیًرا أو 
�ي المحتل في العراق خیًرا Mان قتل األمر�شًرا إنما جاء من وصف خارج عن الفعل ذاته؛ ولذلك 

�ي، مع أنهما عند العراقي وشرّ Mي، وقتل العراقي المقاوم شّرا عنده وخیًرا عند األمر�Mا عند األمر
عمل واحد ال تمییز ف�ه. و!ما أّن الفعل الواحد یختلف وصفه !الخیر والشّر من إنسان إلى آخر، 
 فإّن هذا یدّل على قصور اإلنسان وعجزه عن إدراك حق�قة الخیر والشّر في األفعال التي �قوم بها.
وفي الدولة العلمان�ة یتضح "أنه ال یوجد مفهوم ثابت �م�ن !ه التمییز بین الخیر والشر، والعدل 
والظلم. إن المق�اس الوحید هو "مصلحة األمة"، وفي حالة عدم وجود میزان ثایت للق�م الخلق�ة 

  .)2("ینفإن األفراد، حتى في حدود األمة الواحدة، ستص!ح لدیهم وجهات نظر مت!اینة �ل الت!ا
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  الحسن والق6حب .  
الح�م !الحسن والق!ح على األش�اء واألفعال یتعل� بواقعها، و!مالءمتها أو منافرتها لط!ع اإلنسان، 
و!مدحها أو ذمها.فمن حیث الح�م على واقع األش�اء واألفعال، فإّن العقل �قرر ذلك؛ ألّن حسن 

الح�م  االعقل، ف!مستطاع العقل إذالعلم وق!ح الجهل، أو حسن الصحة وق!ح المرض، مدرك !
عل�ه. وح�م العقل من هذه الجهة، هو في واقعه إخ!ار !حقائ� األش�اء واألفعال الواقعة تحت 

  )1(حسه وٕادراكه. لذا، فهو �ستقّل !الح�م من هذه الجهة.
والح�م على األش�اء واألفعال، من حیث مالءمتها لط!ع اإلنسان أو منافرتها له، �قرره العقل 
 أ�ضا، ألّن حسن الحلو وق!ح المر، أو حسن إنقاذ المشرف على الغرق وق!ح اإلعراض عنه،

تقرMره. وح�م العقل من هذه الجهة، هو في واقعه إخ!ار عن  مدرك !العقل، ف!مستطاع العقل إذاً 
  حق�قة المیول الفطرMة في اإلنسان التي تحدد ما �الئمها أو ینافرها. 

   
ء واألفعال من حیث المدح والذم فال �قرره اإلنسان، ألّن ح�مه یبنى على وأما الح�م على األش�ا

العقل أو الشعور، وهما غیر صالحین. فالعقل یدرك ما �قع عل�ه الحس، وال یدرك ما ال �حس وال 
أن  صحیتأتى له أن �ح�م عل�ه. والمدح والذم من األمور التي ال �قع علیها الحس، لذا فال �

من الخطأ أن �قررها العقل. وأما الشعور، وهو المیل الفطر3 نحو أمور أو النفرة  �قررها العقل، بل
 لمیول ال!شرMة متفاوتة ومتناقضة،منها، فال �صّح جعله مق�اس الح�م !الحسن والق!ح؛ ألّن ا

  )2( لهوO الفرد ورغ!اته.  تخضع
األش�اء !أنها تمدح أو وقد أخطأ العقل الغرHي حینما أعطى لنفسه صالح�ة الح�م على األفعال و 

ها له. ذلك، أّن تذم ق�اسا على ح�مه علیها من حیث واقعها، ومن حیث مالءمتها للط!ع أو منافرت
في الح�م على واقع األش�اء واألفعال، ألّن تقرMر الحسن والق!ح فیها مدرك  ون ختلفال!شر غال!ا ال ی

واقعها حسنة، والقذارة قب�حة، حًسا، ولكن االختالف في مدحها وذّمها. فالنظافة من حیث 
واإلخ!ار بهذا الواقع غیر مدحها فتطلب أو ذّمها فتترك. فإذا �ان الغرب �مدح النظافة الیوم 
و�طلبها، فقد �انت مذمومة عنده في عصوره الوسطى وغیر مطلو!ة، حّتى إّن من ره!ان الغرب 

ضطر لعبور نهر. فهذا المدح والذم من �ان یت!اهى و�فتخر !أّن الماء لم �مسس قدمه إّال عندما �
المختلف من زمن إلى آخر لذات الواقع یدّل على أّن اإلخ!ار بواقع الشيء غیر مدحه وذّمه، 
  ومنه یدّل على خطأ ترك المدح والذم لعقل اإلنسان العرضة للتفاوت واالختالف والتناقض والتأثر 
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  )1(!البیئة.
ئم ط!ع اإلنسان أو ینافره، فبّین في أمرMن: أولهما، هو وأّما خطأ ق�اس المدح والذّم على ما �ال 

أّن اإلنسان !ط!عه ینفر من قتل النفس ال!شرMة مثال و�ستق!حه، غیر أّن نفرته هذه من فعل القتل 
لم تؤّثر في مدحه حین قتل عدو مغتصب وفي ذّمه حین اإلعراض عنه، مما یدّل على أّن الح�م 

ئم الط!ع أو ینافره، غیر الح�م !المدح والذّم، فمن الخطأ أن �قاس على الشيء أو الفعل !أّنه �ال
عل�ه. ثانیهما، هو التناقض ف�ما �الئم الط!ع أو ینافره. فاللواb والسحاق مما �الئم ط!ع اإلنسان 
في تصّور العقل الغرHي، لذلك �مدح فاعله في الغرب وال یذّم، لكّنه ال �الئم ط!ع اإلنسان من 

لم فیذّم فاعله عنده وال �مدح. لذا، فال �صّح ق�اس المدح والذم على الح�م وجهة نظر المس
  !مالءمة الط!ع أو منافرته، ألّنه متفاوت بین ال!شر، متأثر !الذوق والبیئة والثقافة السائدة.

فاالقرار "!�ون العقل هو صاحب الس�ادة، وهو الحاكم، اقرار !صواب أن ��ون الح�م على فعل 
نسان أن �ح�م إلل ح من زMد، والذم من عمرو.فلو تركنا، ثم !الذم زمنا آخر، و!المدما !المدح زم

فعال !المدح والذم الختلف الح�م !اختالف األشخاص واألزمان (والم�ان)، ول�س في ألعلى ا
ا...والمشاهد المحسوس الذ3 ال یختلف ف�ه اثنان أن ا ثابتً نسان أن �ح�م علیها ح�مً إلمقدور ا

�م على أش�اء أنها حسنة الیوم ، ثم �ح�م علیها غدا أنها قب�حة، وHذلك یختلف الح�م االنسان �ح
   )2(على الشيء الواحد، وال ��ون ح�ما ثابتا".

" فالتشرMعات االنسان�ة الصادرة عن المجامع الد�مقراط�ة ل�ست ثابتة، وال تحمل في نصوصها 
 وعل� !الحقوق والواج!ات الفرد�ة،ا یتصفة اال!احة المطلقة ،أو المنع المطل�، وخصوصا ف�م

المسؤول�ة الشخص�ة، وما ذلك إال ألنها مبینة على المصلحة والحاجة المتطورة، ومن المعلوم أن 
المصلحة والحاجة تتبدالن وتتحوالن حسب الظروف واالحوال، ومن غیر المستغرب في تارMخ 

یلها ،وأن ینقلب الم�روه إلى مستحب، التشرMعات االنسان�ة أن یناقض آخرها أولها في !عض تفاص
  .)3(م!اح، والمستهجن إلى عاد3" والمحظور إلى 

 همة وحاسمة في تطور الفرد�ة، ومولذلك، فالحقوق الطب�ع�ة ع!ارة عن:"نص �عبر عن مرحلة 
یرHطها رHطًا وث�قًا !االجتماع والس�اسة، وعلى الخصوص !��ف�ة الحّد من سوء استخدام القوة 

وهذا �عني أن هناك ترا!طًا منطق�ًا واضحًا بین ف�رة الحقوق الطب�ع�ة، وف�رة الحرMة .الس�اس�ة"
الفرد�ة، التي جعلها الف�ر الغرHي الرأسمالي إحدO دعامات الح�م الد�مقراطي.. فالمجتمع ینشأ 
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الحقوق «والدولة تقوم أساسًا لص�انة وحما�ة الحقوق الفرد�ة.ولقد ظهر هذا الترا!y !سبب �ون 
 یتحدد من التنظیر االجتماعي، والواقع الس�اسي للمجتمع، وألن ال!حث اً غامض اً مفهوم» الطب�ع�ة

 أنّ " ملحم قرHان. یث أكد دخطًأ منهجّ�ًا وعلمّ�ًا لدO !عضهم، ح دعن مدلول الحقوق الطب�ع�ة، �ع
ت، وه�ذا الحقوق الطب�ع�ة؟ ل�س !السؤال المناسب، ذلك ألن نصوصها تعددت واختلف ما السؤال:

ثل هو!س، أو لوك، أو �ص!ح التساؤل المناسب األصح عنها، هو: �یف فهمها مف�ر معین م
المهمات التي �لفت !الق�ام بها في نظامه الس�اسي؟ وهل نجحت !الق�ام بهذه  روسو؟ وما

  )1(."المهمات، نظرMًّا على األقل، وماذا قصد أن �حق� اللجوء إلیها؟
الحقوق الطب�ع�ة إنما هي تصور ذهني مجرد، ول�س !الضرورة أن من هذا المنطل�، �ظهر أن 

الحقوق الطب�ع�ة �ستلزم النظر في واقع التنظیر  ةه�ثل بواقع محسوس، وأن ال!حث عن ماتتم
  .الس�اسي للمجتمع، وتكی�فه لحقوق اإلنسان، ومقاصده من ذلك

أزل�ة لإلنسان، مع تقرMر هذا  و�ظهر التناقض في الف�ر الغرHي، في المناداة بوجود حقوق طب�ع�ة
الف�ر أنه ل�ست هناك تشرMعات أزل�ة، تنظم هذه الحقوق، حیث یرO العدید منهم أن التشرMع ولید 
�ذلك أن وجود القانون یرت!y بخصائص  OرMالتطور اإلجتماعي المعبر عن رأ3 الجماعة، و

د�ة أو غیرها. و�ذلك ال ، وMتطور !حسب حالة المجتمع ، من بدائ�ة، أو تقلی ةحضارMة محدد
ینسجم القول بوجود حقوق طب�ع�ة إال بإقرار وجود تشرMع أزلي، ینظم هذه الحقوق وهو ما یرفضه 

الدساتیر والمواثی� الوضع�ة  "أنّ  ر إلى الواقع نجدالف�ر الغرHي حتمًا. أضف إلى ذلك، أنه !النظ
تقرMر الحرMة والمساواة !أسلوب  لم تتناول تحدید الحقوق !ش�ل قانوني واضح، وٕانما عمدت إلى

، أو عدم إقرارها في  عاطفي أدبي، مما یزMد من مرونة السلطة الحاكمة في إقرار !عض الحقوق 
  )2(المجتمع...

  
وعل�ه، فإّن ق�اسات اإلنسان للخیر والشر، وللحسن والق!ح، متفاوتة ومتناقضة لصدورها عن عقل 

�صّح أن یترك ق�اس الخیر والشر والحسن والق!ح قاصر، وشعور متفاوت غیر ثابت. لذا، فال 
لإلنسان، ألّنه یجعلها مختلفة من عصر إلى آخر، ومن فئة إلى أخرO، وهو ما یخالف واقع 
الم!اد� من �ونها عالم�ة �سر3 وصفها للفعل على جم�ع بني اإلنسان في �ّل العصور. لذلك، 

والشر، والحسن والق!ح، وتحّدد له ت!عا لذلك ما  �ان ال بّد من قوة وراء العقل تبّین لإلنسان الخیر
یجلب من مصالح وما یدرأ من مفاسد، وهذه القوة هي خال� اإلنسان وهو هللا س!حانه وتعالى. 
خاصة إذا علمنا أن المشرع ال یبتغي من وراء التشرMع، من تحلیل وتحرMم، مصلحة خاصة ذات�ة، 
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نزه عن األهواء والرغ!ات والقصور ال!شر3 !�افة جوان!ه. وهذا ال یتحق� إال في التشرMع الرHاني الم
"وعلى هذا الرأ3 أهل السنة !عاّمة، إذ یتفقون على أن الحسن ما حّسنه شرع هللا وأّن القب�ح ما 

�ًا معه." ل�س وأن العقل وسیلة الست�عا!ه وفهمه،و قّ!حه،Mهذا یتبین فساد فلسفة  )1(شرHو
على اإل�مان !الطب�عة اإلنسان�ة والثقة في استعداد األفراد الطب�عي  الد�مقراط�ة التي" تقوم أساًسا

  .)2(لإل�مان !الحقائ�، والنزول عند ح�مها، متى عرضت علیهم عرضت سل�ًما مقنًعا"
 . وقد عّرف"القانون الطب�عي"الغر�Hة مبن�ة بدورها على ف�رة  "الح� الطب�عي"إّن ف�رة  :ثالثا

) Jus naturale"الح� الطب�عي الذ3 �سم�ه الكتاب عامة بـ(:!قوله لح� الطب�عيا )هوHز(
!الالتین�ة] هو الحرMة التي عند �ل شخص في استعمال سلطته �ما �شاء من أجل المحافظة  [

�انy(على طب�عته الذات�ة".وعّرفه  Kant( :ّل إنسان !قوله�حالة "...هو فقy ما �عتبره عقل 
اإلنسان یولد !طب�عة معینة، وطب�عته هذه التي ولد علیها أو  أنّ  ). والمراد بهذاa priori(الفطرة 

وجد بها هي قانون سیره وسلو�ه، مما �عني أنها هي في ذاتها قواعد ثابتة له أ3 حّ�.والخطأ في 
هذه النظرة أن الغرب أقّر طب�عة اإلنسان على ما هي عل�ه، وترك للفرد الحرMة في إش!اعها 

�عني أن الغرب في حق�قة األمر لم ینظم لإلنسان غرائزه وحاجاته وأ!قاه !الك�ف�ة التي یراها. مما 
جون على ط!عه الحیواني، ألنه في نظره ال یختلف عنه في الجوهر وٕانما في النوع. وHتعبیر 

  .)4("فإنه ال یوجد حد فاصل بین اإلنسان والبه�مة" )3(سون طوا
ئزه وحاجاته العضو�ة، وMرتقي !ه من حالة الحق�قة أّن اإلنسان �حتاج إلى نظام دقی� ینظم غرا

الطب�عة إلى حالة الثقافة والحضارة، و�سمو !ه من مجرد االستجا!ة للدفع الغرMز3 إلى التنظ�م 
المح�م الذ3 �ش!ع غرائزه وحاجاته العضو�ة إش!اعا یتجلى ف�ه التناس� واالنسجام بین متطل!اتها 

تنشأ ف�ه المیل الجنسي،وف�ه غرMزة حب ال!قاء التي تنشأ  المت!اینة. فاإلنسان ف�ه غرMزة النوع التي
ف�ه المیل للتملك وحّب الس�ادة،و ف�ه غرMزة التدین التي تنشأ ف�ه التقد�س لألش�اء و األشخاص، و 
ف�ه غیر ذلك مما یدفعه للسلوك وف� میل معّین. فإذا تر�ت له الحرMة في إش!اع غرائزه وحاجاته 

لمیله الفرد3 األناني مما ینتج حتما المفاضلة بینها، ف�قدم واحدة على  العضو�ة فإنه یخضع حتما

                                      
 .66، ص ن والعقلاإلنسامعروف، نایف، ) 1(

، 365، ص الرقا6ة على دستورMة القوانین في الوالات المتحدة واإلقلم المصرE أبو المجد، أحمد �مال،  )2(
 .43، ص قواعد نظام الح�م  في االسالم عن محمود الخالد3 نقًال 

�يأمر  نفس عالم ،)م1878 -1958( John Broadus Watson)ن جون برودوس واطسو)3(M  ّالمدرسة  سأس
منهجه السلو�ي، قام واطسون !عمل !حٍث على  ومن خالل ،(Behaviorism)السلو��ة المعروفة !اسم النفس�ة

 .www.ar.wikipedia.org . و��یبید�ا،نسلوك الحیوان وتر�Hة األطفال والدعا�ة واإلعال
  . http://azeytouna.net    موقع،   ،مجلة الزيتونة االلكترونية نظرية الحق الطبيعي،  علي، �اسین  )4(
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األخرO، و�ش!ع واحدة وMهمل األخرO، أو ی!الغ في إش!اع واحدة و�قصر في األخرO.لذلك، فإن 
الذین غّلبوا حّب التملك على أ3 شيء آخر ال �عنیهم أن �موت الناس جوعا في حین �متلكون هم 

والذین غّلبوا المیل الجنسي على �ّل شيء ال �عنیهم عفة فتاة وسترها، ثروات األرض �لها، 
والذین �بتوا غرMزة التدین فیهم ال �عنیهم تدین اآلخرMن، والذین غّلبوا حب الس�ادة ال تعنیهم حرMة 
اآلخرMن. و!ع!ارة أخرO فإن حرMة اآلخر ال تعني هؤالء، وال تمّثل لهم أ3 ق�مة؛ ألّنهم ینظرون 

خر !مق�اس تح�مي یثبت لهم ذاتیتهم وMنفي اآلخرMن. وواقع ال!الد الغر�Hة التي حّ�مت إلى اآل
النظام الرأسمالي الذ3 أطل� العنان للحرMات الفرد�ة وأولها حرMة التملك، خیر شاهد على خطأ 

   )1(هذه النظرMة.
ق!ات بین الناس �قوم اإلنسان !أعماله من أجل جلب مصلحة  له، أو درء مفسدة عنه، فتقوم العال

مبینة على جلب مصلحة او دفع مفسدة. لذلك �ان من المحتم أن ��ون لالنسان نظام ینظم 
المصلحة التي تجلب، والمفسدة التي عالقاته !غیره من الناس وHخالقه. "!قي أن نعرف  ما هي 

  تدفع؟ وهل هي ما �ح!ه االنسان و ��رهه؟ أو هي ما ینفعه و�ضره؟
لتحدید المصلحة والمفسدة؟ أم یتحتم أن ��ون المعین للمصلحة هو الشرع  وهل �صلح القانون 

وحده؟ الحق�قة أن القانون  ال �صلح ألن �عین جلب المصلحة ودفع مفسدة،...فاألساس في 
القانون هو مصدره، و!ما أن المصدر هو استن!اطات ظن�ة فیها قابل�ة الخطأ، وثبت فسادها من 

المصدر الظني ألن �قدر جلب المصلحة ودرء المفسدة لالنسان، ألنه  تغیرها، لذلك ال �صلح هذا
قد �قدر الشيء مصلحة ، ثم یتبین أنه مفسدة، وقد �قدر الشيء مفسدة ثم یتبین أنه مصلحة، 
لذللك ال �صلح القانون ألن �قرر جلب المصلحة ودرء المفسدة، ألن مصدره ظني ظهر فساده من 

، ول�س القانون، ألن الشرع من هللا الشرع  الذ3 �قرر المصلحة هو تغیر أح�امه، فتحتم أن ��ون 
  )2(تعالى وهو وحده المح�y !االنسان".

  
والزعم !أن النظام الس�اسي الد�مقراطي قد ضمن الحقوق الطب�ع�ة  حقوق اإلنسانأما عن 

ح� د. لقوانین، ف�اللالنسان، والتي أضفى علیها صفة القداسة،و �رس حمایتها في الدساتیر وا
ما جاء في اإلعالن العالمي على وجه الخصوص �ش�ل تعداًدا لحقوق فرد�ة، "ثروت بدو3 أن:

                                      
نذر م)،و 2003(مبراطورMة الشر الجدیدةإالخبیر في االقتصاد الس�اسي، ،ومزلّ �حي انظر �تب عبدالحي ) 1(

م)،فقد أجاد في تقد�م تشرMح مستف�ض 2009(أزمة نظام الرأسمالة والعولمة في مأزق  و،م)1999( العولمة
 ،واألزمة البنو�ة التي �عاني منها، والكوارث العالم�ة التي نتجت عن س�اساته وممارساته  ،لواقع النظام الرأسمالي

  فتكتو3 بنارها الشعوب واألمم.

 .61، ص نقض القانون المدنيأحمد ، الداعور، ) 2(
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هي ش�ل�ة في ذاتها، ال تزMد على �ونها حقوقًا تش�ل معاني في الذهن ال سبیل لها إلى الواقع 
 ، وHإم�ان أ3 متخصص في القانون �حسن التعداد أن �سطرالمحسوس، الفتقاد منهج�ة تفعیلها

  .أكثر مما سطره واضعو اإلعالن وهم ثالثة رجال وامرأتان، وتبنته األمم المتحدة �إعالن عالمي
 ّ�ل حتى في نفوس واضع�ه أكثر من ص�اغة ال ولكن ما ق�مة التسطیر والتنظیر الذ3 ال �ش

ت تكلف شیئًا، أماني وُمثل في النفس، ساعة �تابتها !حیث لو ته�أ ألحدهم ف�ما !عد انتهاكها تح
ضغy مصالحه الخاصة ذات األولو�ة من غیـر أن یتعرض للمسـاءلة والحساب، فال �ست!عد أنه 

  )1(".، ألنه من جملة أهل الدن�ا المتصارعین على لذاتها وشهواتهاال یتورع عن ذلك
ره المیثاق من إشادة !حقوق ونظرة واحدة إلى عالم الیوم ترMنا أن هذا الذ3 سطّ و�ضیف قائال: "

وٕاظهار الرغ!ة في تحق�قها وصونها لم �قدر أن ینفذه على صعید الواقع، ولن �قدر على  اإلنسان
صلحة للفرد، والجماعة، صلحة للنفس اإلنسان�ة.. المُ اإلطالق، والسر في ذلك: غ�اب األنظمة المُ 

أشخاص السلطات الحاكمة على المستوO الدولي، لذلك فإن العالم الیوم، وHرغم ما  والدولة، و
ره المیثاق من نصوص في حقوق اإلنسان، �ع�ش حالة غالب ومغلوب، وظالم ومظلوم، و!اغ سط

   . وم!غي عل�ه، وتفرد قوة عظمى !اله�منة على العالم، بل واختطاف األمم المتحدة نفسها
وهذا الوضع المنتهك لحقوق الشعوب واألمم جعل ممثل الصین في مجلس األمن، وهي عضو 

�ا تتعامل مع مجلس األمن !الحذاء).. وهذا هو نص ع!ارته دائم، ینفد صبره و�صMرح !أن: (أمر
إن النص على حقوق اإلنسان وحقوق  وتأس�سًا على ذلك نقول: .التي نشرتها الصحف في حینه

وٕاذا �انت العلمان�ة .. األمم والشعوب شيء، وامتالك منهج�ة تفعیل هذه الحقوق شيء آخر

                                      
وقد استفاض الد�تور بدو3 في تعرMة میثاق . 2ص ، حقوق اإلنسان بین الشرMعة والقانون بدو3، ثروت، ) 1(

ل االمم المتحدة و�ونه وضع لخدمة مصالح الدول الغر�Hة الكبرO على حساب الشعوب المغلو!ة على أمرها، وفّص 
خمس الكبرO هو أكبر اكذو!ة للزعم الكاذب !الحرص على حقوق اإلنسان، بل �یف أن منح ح� الفیتو للدول ال

حتى تشرMع محم�ة العدل الدول�ة التي �فترض بها إنصاف المظلوم من الظالم ال حول لها وال قوة، فل�س لها من 
أن المیثاق " سبیل لتفرض "عدلها" على الظالم الذ3 �ستط�ع !�ل !ساطة التملص  منها والتهرب من قضائها، إذ

ضي إلى إفالت الدولة الظالمة من القضاء الدولي، وٕا!قاء الظلم على فمة مح�مة العدل الدول�ة !طرMقة تع إقاشرّ 
حاله.. إ!قاء الظالم ظالمًا، والمظلوم مظلومًا، من غیر قدرة للقضاء الدولي على التدخل، ألن النظام األساسي 

ینص على أن ال یتدخل هذا القضاء الدولي إال إذا  - زأ من المیثاقوهو جزء ال یتج -لمحـ�مة العـدل الدول�ة 
رضي الطرفان الظالم والمظلوم !االحتكام إل�ه، والظالم ال یرتضي االحتكام إلى العدالة، ألنه ظالم، ما دام مخیرًا 

بهذا . فمنه )36(ادةوهذا ما نص عل�ه النظام األساسي للمح�مة الدول�ة في الم هذا االحتكام؟! أن �قبل أو ال �قبل
التنظ�م الفاسد للقضاء الدولي �سهم المیثاق في تقو�ض حقوق اإلنسان !صورة جماع�ة. فماذا ینفع !عد ذلك أن 
المیثاق نص على حقوق اإلنسان األساس�ة و�فلها؟! ونص على حقوق متساو�ة لألمم �بیرها وصغیرها؟! ونص 

 .9-8ص. "، على منع العدوان!!؟
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ألساس الف�ر3 لهذه التشرMعات، فإنهما ال �متلكان منهج�ة لتفعیل ونظرMة القانون الطب�عي هما ا
ألن مدار ذلك �له على إصالح اإلنسان، وٕاصالح أشخاص السلطات الحاكمة،  هذه الحقوق،

وٕاصالح المس�طرMن على العالقات الدول�ة، حتى ��ونوا متورعین عن الظلم، والفساد، والجشع، 
دًا.. ومنهج�ة اإلصالح هذه ال �متلكها غیر اإلسالم ألن والطمع، لئال �عیثوا في األرض فسا

على ذلك ��ون تسطیر الحقوق والنص علیها، من غیر  .مدارها على العقیدة، واألخالق،والع!ادة
yمن �غذ3 المعدة برائحة الخبز فق�  ).1("!! وجود )منهج�ة تفعیلها(، 

إنه ال �عد قانونًا دول�ًا له صفة م، ف1948أما اإلعالن العالمي لحقـوق اإلنسان الصادر عام 
اإللزام، ألنه لم یـ�ن معـاهدة دول�ة وٕانما صدر في صورة مناشدة ومناداة لها ق�مة التوص�ة غیـر 
الملزمة، �ما یدل عل�ه ما جاء في دی!اجة اإلعالن. ونظًرا لعدم اإللزام ف�ه من جهة، وٕاغراقه في 

ن حیث حقوقها فقد عضد !العهدین الصادرMن الفرد�ة من غیر نظر إلى الجماعات والشعوب م
في صورة معاهدتین دولیتین مفتوحتین للدول للتوق�ع علیها، واللتین تطا!قت المادة  1966عام 

لكافة الشعوب الح� في تقرMر المصیر، ولها  - 1: )1المادة ( األولى فیهما ونصت على ما یلي
اسي، وأن تواصل !حرMة نموها االقتصاد3 استنادًا إلى هذا الح� أن تقرر !حرMة ��انها الس�

م�ع الشعوب تحق�قا لغا�اتها الخاصة أن تتصرف !حرMة في ثرواتها لج -2. وواالجتماعي والثقافي
ومثلما �ان . ومواردها، وال یجـوز !حال من األحوال حرمان شعب ما من وسائله المع�ش�ة الخاصة

لي، فإن النصوص المتقدمة في العهدین اإلعالن العالمي حبرًا على ورق في التطبی� الدو 
ممثلة !األمم  )المرة على ید (الشرع�ة الدول�ة المذ�ورMن صارا حبرًا على ورق أ�ضًا، ولكن هذه

المتحدة راع�ة القانون الدولي، في صورة حصار للشعوب، �فقدهم �ل مقومات حقوق اإلنسان 
   2)."(الفرد�ة والجماع�ة

لحرMات الفرد�ة، �أحد مقومات الدولة القانون�ة، فإنه الهدف األساس االعتراف !الحقوق وا مع أن و
نظام الدولة القانون�ة یهدف إلى حما�ة األفراد من عسف السلطات "من ق�ام الدولة القانون�ة،ألن 

العامة واعتدائها على حقوقهم، فهو �فترض وجود حقوق لألفراد في مواجهة الدولة، ألن المبدأ ما 
ومتى اختفت الحقوق والحرMات  "تمتع األفراد !حرMاتهم العامة وحقوقهم الفرد�ة وجد إال لضمان

الفرد�ة أو انعدمت في النظام القائم �نا أمام دولة بول�س�ة، ومتى وجدت ولكن �ان من ح� 
الحاكم أن �عسف بها و�ستبد !أمور األفراد �نا أمام دولة استبداد�ة، وفي الحالتین ال وجود للدولة 

  )3(ن�ة.القانو 

                                      
 .8ص  ،حقوق اإلنسان بین الشرMعة والقانون ، بدو3، ثروت) 1(

 .13 ص ،المرجع نفسه)2(

  .23ص  ،المرجع نفسه) 3(
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تمثل بنظرMة القانون الم فساد األساس الف�ر3 للقانون في مجال حقوق اإلنسانوقد تعرضنا ل
الطب�عي والف�ر العلماني، الذ3 ال �ع!أ !الوحي اإللهي، وهو أساس ف�ـر3 ال ینتـج عـنه إال 

   .الالدیني) الذ3 تتح�م أهواؤه ومصالحه في إرادته وقراراته وسلو�ه(اإلنسان الدنیو3 
وذلك  قابل�ة التشرMع في مجال حقوق اإلنسان، وغیره، للتل!س !ال!اطل، والظلم ونحوهما ثم إن 

وعلى ذلك �م�ن مصادرة حقوق اإلنسان عن طر�M القانون، وعندئٍذ ال  ،لصدوره عن اإلنسان
 ومن. جدوO من نظام الدولة القانون�ة، بل �م�ن تقنین الد�تاتورMة ما دام التشرMع بید ال!شر

األمثلة أ�ضًا: قوانین األح�ام العرف�ة، وقوانین التمییز العنصر3، وقوانین األدلة السرMة، التي 
تخول السلطة إلقاء الق!ض بدون إبداء األس!اب بدعوO أن لدیها أدلة سرMة، وقوانین اإل!اح�ة 

لتكون  الجنس�ة والشذوذ الجنسي في الغرب عامة، بدعوO الحرMة الشخص�ة، وهي تقنین للرذیلة
فعًال م!احًا حسب القانون، مما أفضى إلى إصا!ة عشرات المالیین !مرض (اإلیدز) مات منهم 
عشرات المالیین و!قیت عشرات أخرO في طرMقها إلى الموت العاجل، وHذلك أفقدهم أهم حقوق 

   1 ).( ة.اإلنسان على اإلطالق وهو ح� الح�ا
ذلك !النس!ة لحما�ة ،و ال یتصف !العموم - الوضع�ة!الص�غة - إن نظام الدولة القانون�ة وأ�ضا ف 

ما، ثم تكون هي نفسها على  حقوق اإلنسان، فقد تكون الدولة دولة قانون�ة في الداخل !قدرٍ 
الصعید الدولي في الخارج أكبر منتهك لحقوق اإلنسان وحقوق األمم والشعوب.. واألمثلة على 

ت في ال!الد المستعمرة أكبر قدر من انتهاك حقوق ذلك �ثیرة، من الدول االستعمارMة، التي مارس
اإلنسان، بینما الكالم عن حقوق اإلنسان �عني الكالم عن حقوق بني آدم في �و�ب األرض، 
وعلى ذلك ال �في نظام الدولة القانون�ة !حقوق بني آدم عامة، وهو المطلوب األساس في حقوق 

  )2(.اإلنسان

النسان الغرHي لإلنسان !حقوق وMهب للدفاع عنها، و �عقد وحتى في اللحظات التي �قر فیها ا"
المجالس والهیئات القضائ�ة واإلدارMة واإلعالم�ة واالقتصاد�ة لص�انتها، وMثور النتهاكها، فهو 

تكذب دساتیر الغرب وتناف� إذ تدبج "��ذب. فما یدعوه !االنسان ل�س هو غیر المواطن . 
حقوق االنسان أو المواطن. إن �لمة انسان هنا محشورة حشرًا  توطئاتها !ما تسم�ه وهمًا أو خداعاً 

في غیر موقعها، حشر السل�م في األجرب، إال أن �ضاف إلیها لفرنسي أو اإلنجلیز3 أو الغرHي 
نما تكرMمًا في ذاته، ألنه انسان، وإ  أ3 المواطن ...وحتى هذا االنسان المواطن ال �حمل عامة،

  أو "الجنس  ،أو "الط!قة" ،رMخي واجتماعي وثقافي معین اسمه "الوطن"تكرMمه في انتمائه لنس� تا

                                      
  .27-26ص  ، حقوق اإلنسان بین الشرMعة والقانون بدو3، ثروت، )1(
  .27ص  المرجع نفسه،)2(
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  )1(.األوروHي""
  

أن "الحرMة وحقوق اإلنسان في األنظمة الد�مقراط�ة ما  ، �ما �قول د نایف معروف،واقع األمر
هي إال شعارات ترفع وتطب� لتحقی� مصالح الرأسمال�ة العالم�ة. فاذا ما اصطدمت !ما یخالف 

حاكمین الفعلیین ومصالحهم الذات�ة والماد�ة، لسبب أو آلخر، فإّن هذه الشعارات تص!ح هوO ال
أثرًا !عد عین. هذا ما شهدناه في التمییز العنصر3 في أمیر�ا وفي جنوب أفرMق�ا وفي الجزائر، 
وغیرها من البلدان األخرO، وما جرO لألمیر�یین من أصل �ا!اني حینما وضعوا في المعتقالت 

أو حینما تعدل الد�مقراط�ة !ما یتالءم ومحارHة (األصول�ة)  ،انتهاء الحرب العالم�ة الثان�ة!عد 
اإلسالم�ة فتتخذ عقو!ات جماع�ة !ح� المسلمین عاّمة، وHذلك �ص!ح �ل مسلم مشتبهًا !ه حتى 

یر�ي ووقعه یبثت براءته! ولقد تحولت الد�مقراط�ة استبدادًا مخ�فًا !القانون الذ3 أقره الكونغرس األم
م) في نیوMورك وواشنطن، إذ نجد إطالقًا  2001أیلول11)في إثر حادثة (Bushالرئ�س (بوش 

ألید3 األجهزة األمن�ة في تفت�ش األفراد وHیوتهم وم�اتبهم وفي التوقیف والتوّسع ف�ه، وح� 
ي ممارسة المراق!ة، !ال حدود، !ما في ذلك التنصت على الم�المات والتسجیل والتصوMر، والح� ف

االغت�ال الفرد3، ووضع(االنترنت) واإلعالم تحت المراق!ة والتدّخل، وٕانشاء إعالم رسمي، وصوًال 
إلى التفت�ش في الحسا!ات الخاّصة، لألفراد وللشر�ات في المصارف، وٕانهاء سرMة المصارف 

ت في على نطاٍق عالمي، وح� إعتقال أ3 زائر. وهذه �لها، والحبل على الجرار، تمس ثواب
  وف�ما اعتبر أساس�ات في  الدستور األمیر�ي نفسه وفي میثاق هیئة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان،

  )2(."الحرMات المدن�ة
و من الشواهد على فساد النظرة الغر�Hة إلى حقوق اإلنسان المزعومة سلسلة الحروب المدمرة التي 

، أو في المستعمرات التي احتلتها !قوة الحدید اكتوت ال!شرMة بنارها سواء في القارة االورو�Hة نفسها
والنار، أو في فرضها س�اسات اقتصاد�ة تستب�ح ثروات المستعمرات لصالح أرHاب الرسامیل في 

 . ومن ذلك:)3(الغرب

                                      
 .34ص  ،الحرMات العامة في الدولة االسالمة) الغنوشي، راشد،1(

. و ُ�عرف القانون الذ3 �شیر إل�ه الكاتب 287، ص ة في میزان العقل والشرعالدمقراطمعروف، نایف، ) 2(
)، و�الح� أّن القانون الذ3 هو اعتداء صارخ على الحقوق المدن�ة سمّي  PATRIOT ACTب(قانون ال!اترMوت

  .www.justice.gov !اسم:ص�انة الح�اة والحرMة، انظر موقع وزارة العدل األمیر��ة 
�شمل ف�ما �شمل الحروب العالم�ة في النصف األول وMل ال یخفى على القار3ء الحصیف هناك سجل ط) 3(

للقرن العشرMن، وحرب فیتنام، والحرب الكورMة، والتي شهدت استخدام أسلحة الدمار الشامل من القنبلة النوو�ة، 
اد دون أدنى مراعاة للنفس إلى االسلحة الك�ماو�ة والصاروخ�ة التي أهلكت الحرث والنسل، ودمرت ال!الد والع!

 =ال!شرMة أو الدواب أو حتى الطب�عة ،و�ل هذا في سبیل مصالح استعمارMة تخدم حفنة من األفراد یتح�مون في
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مادلین ( وزMرة الخارج�ة السا!قة للوال�ات المتحدة، )ل�سلي ستال(عندما سألت االعالم�ة - 
رأیها في تسبب الحصار في ن ع،1996 أ�ار 12بتارMخ  "،ةدق�ق 60"في برنامج )أولبرایت

"أظن أنه أكثر من نصف ملیون طفل عراقي، أجابت اولبرایت !�ل برودة أعصاب  موت
 ." اخت�ار صعب، ولكن أظن أنه �ستح� ذلك

��ة عام  - Mفي وزارة الخارج�ة األمر yینان رئ�س جهاز التخط��قرMرًا جاء م ت1948�تب جورج 
% من س�انه، وفي 6.3% من ثروات العالم، ولكننا ال نش�ل أكثر من 50لك ف�ه:(نحن نم

مثل هذا الوضع ال مناص من أن ن�ون موضع غیرة وحسد اآلخرMن، ومهمتنا األساس�ة في 
تطوMر نظام من العالقات �سمح لنا !االحتفا{ بهذا الوضع المتسم !عدم  هي الفترة المقبلة

قومي للخطر. وMجب علینا لتحقی� ذلك أن نتخلص من المساواة، دون أن نعرض أمننا ال
العاطفة تمامًا، وأن نتوقف عن أحالم ال�قظة. یجب أن یتر�ز انت!اهنا في �ل م�ان على 
أهدافنا الوطن�ة الراهنة، علینا أن ال نخدع أنفسنا، وال نستط�ع أن نسمح ألنفسنا الیوم !الغوص 

ستوO العالم. علینا التوقف عن الحدیث عن ر على میفي ترف التف�یر !اإلیثار وعمل الخ
مواض�ع غامضة أو غیر مم�نة التحقی�، تتعل� !الشرق األقصى، مثل حقوق اإلنسان، أو 
تحسین مستوO المع�شة، أو إحالل النظام الد�مقراطي. ولن ��ون !عیدًا الیوم الذ3 سنجد ف�ه 

�ون ارت!اكنا !سبب الشعارات  القوة. و!قدر ما ش�ل سافر مستعملین!أنفسنا مضطرMن للتحرك � 

  .)1("المثال�ة أقل، !قدر ما ��ون ذلك أفضل

                                                                                                           
�ا، التي تشمل أسماء =Mمصائر الشعوب واألمم. وآخر ذلك الكشف عن "الئحة القتل" في البیت األب�ض في أمر

�ي ح�م اإلعدام عبر طائرات بدون ط�ار (الدرون األشخاص الذین أصدر !حقهم  الرئ�س األMمرDrone  دون ،(
�ان.Mأ3 مراعاة أل3 إجراءات قضائ�ة، فضال عن حقوق اإلنسان المزعومة، !ما في ذلك المواطنین األمر  

   جرMدة الرMاض،الوالات المتحدة.. والتدخل في شؤون الدول األخرj، ،معد3،علي عبود)1(
www.alriyadh.comة. وانظر ما  )الماك�افیل�ة(ا خیر تعبیر عن الس�اسة ، وهذ�Hالتي تقوم علیها الس�اسة الغر

، صادة على  حماة حقوق المواطنینبرMطانا تقدم المصالح االقت�تبته صح�فة الغارد�ان البرMطان�ة !عنوان 
Dubai torture allegations: Britain puts economic interest before citizens عددها  في

م، حیث �شفت أن الح�ومة البرMطان�ة تهمل حقوق مواطنیها، مؤثرة المصالح االقتصاد�ة التي 21-2-2013
  ./www.guardian.co.uk،على  الدفاع عن حقوق مواطنیها  تخدم شر�ات السالح
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  الف�ر اإلسالمي   و لعلمانيابین الف�ر  ش�الة الحرMاتإالم6حث الثالث: 
  

  في الف�ر العلماني الغرLي - أ
سلطان الدین عنها وانزوO رجال الدین في �نائسهم وأدیرتهم، أص!ح العقل  !عد أن نزعت أورو!ا"

حب السلطان،فهو السید المطاع،وهو المرجع�ة الوحیدة التي یثقون بها وMتكئون علیها وMلجأون صا
  )1("الیها لحل مش�التهم الح�ات�ة على أنواعها.

�مان !الخال� وٕاقامة المجتمع الغرHي على أساس عقیدة فصل الدین عن الح�اة، إلوفي غ�اب ا
لى سعادة اإلنسان !عیدا عن تقیید لتي تهدف إ�م الح�اة اتفنن فالسفة الغرب في ص�اغة مفاه

  فراد.ن تغول سلطة الملوك على حرMات األو!عیدا ع،الكن�سة لحرMاته 
راء المتضارHة التي تكاد والناظر في ال!حوث الغر�Hة في تعرMف "الحرMة" یخرج بخل�y من اآل

دراك ماهیتها إهم، عن لى نفي الحرMة، واعت!ارها وهمًا لقصور األدوات المعرف�ة، بزعمتنتهي إ
خرO لتبرMر تهرHهم من التف�یر في نسان والعقل والروح، أو !ع!ارة أدراك ماه�ة اإلإ�القصور عن 

�قة واقع الكون واالنسان والح�اة وحق�قة وجود خال� مدبر ..."وحتى في الحاالت التي خّیل فیها قح
نتائج ایجاب�ة في !حثها الحرMة من  ل!عض الت�ارات الفلسف�ة أنها تم�نت فلسف�ًا من الوصول إلى

خالل انصرافها عن ال!حث العقلي المجرد والتر�یز على الحاالت الوجدان�ة واألفعال الحّرة فقد 
ائنا رت اإلنسان الحر �فلسفات ، حیث صوّ �انت  الروح العدم�ة هي المس�طرة غال!ًا على تلك ال

لى غیره مما لم إ�ل الروا!y الق�م التي تشده لى حرMته غیر تحط�م إمعزوال محطما، ال یرO سب�ال 
  )2(.یب� معه معنى لوجوده الحر غیر االنتحار والعبث"

فعقیدة فصل الدین عن الح�اة تعطل دور الخال� في ح�اة الفرد والمجتمع وتجعل من االنسان إله 
ات ولو نفسه فهو حر التصرف !قدراته ما استطاع إلى ذلك سب�ال وهو یبتغي توس�ع هذه القدر 

لسعادة هو إش!اع الرغ!ات الد�مقراط�ة تجعل أساس ا العلمان�ة على حساب اآلخرMن. وهذه العقیدة
"وعزل هللا الخال� عن الح�اة وفصل الموت ومصیره عن الح�اة �حصر واقع�ًا وعمل�ًا دور  .الفرد�ة

ء. ولذلك المنفعة اإلنسان في الح�اة أنه �ع�ش فترة ُ�ش!ع بها رغ!اته ��فما �شاء !قدر ما �شا
ره  عندهم ناتجة عن عالقتها بإش!اع رغ!ة ألن محور الح�اة عندهم إش!اع الرغ!ات الذ3 تصوِّ
العقیدة الد�مقراط�ة عقیدة فصل الدین عن الح�اة أنه سبب الوجود وسبب السعادة في الوجود. وهذا 

الرغ!ات عند �ل  ما أدO بتسلسل الف�ر الد�مقراطي إلى ضرورة وحتم�ة حما�ة مسیرة إش!اع

                                      
 .65، ص الدمقراطة في میزان العقل والشرعمعروف، نایف، ) 1(

 .21، ص عامة في الدولة االسالمةالحرMات الالغنوشي، راشد، ) 2(
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رغ!اته، وقد تكرست هذه الحرMة ساسي عندهم حرMة الفرد في إش!اع إنسان، ف�ان من الف�ر األ
  )1(دون قیود تحددها." �ما النفع�ة !المطل�

لتقدس الحرMات األساس�ة األرHعة للمواطن: حرMة العقیدة، حرMة الرأ3،  )اللیبرال�ة النفع�ة( فقامت 
للسعادة التملك. ومر�ز هذه الحرMات تقد�س الفرد وتم�ینه من السعي  الحرMة الشخص�ة، وحرMة

في اش!اع غرائزه والسعي لتحقی� أكبر قدر من اللذة الفرد�ة القائمة الشخص�ة عبر اتاحة حرMته 
فهذه الفلسفة النفع�ة ترO أن أفراد ال!شر أنانیون !ط!عهم، وأن هذه األنان�ة  على المنفعة الشخص�ة.

ق�مة أ3 تنظ�م  السعي وراء السعادة وتجنب األلم في �ل ما �فعلونه، وأن إلى - ستمرار!ا -تدفعهم
على ما �ان نافعًا في تحقی� أكبر قدر من السعادة ألكبر - أساساً - تتوقف س�اسي أو اجتماعي

فالنفع�ة هي المع�ار الذ3 �حتكمون إل�ه و �عملون ألجله....وهم یؤمنون !أن . قدر من الناس
�فالة حقه في  الحرMة الكاملة للفرد ، و أن یتحق� إال بإعطاءتمع وتقدمه ال �م�ن رخاء المج

الحر�ة في أ3 اتجاه یرMد، !شرb أال تتعارض تلك الحرMة وهذه الحر�ة مع حرMة اآلخرMن 
ونشاطاتهم وأمنهم، وHهذا یتقلص دور الدولة فتص!ح و�أنها ال عمل لها سوO حف�  األمن والنظام 

لى ضوء المواثی� التي �عقدونها ف�ما بینهم ، وص�انة الفرد من أن �فتئت عل�ه بین الناس ع
 اآلخرون.

اآلن�ة وال تعترف !ق�م أزل�ة  فالدولة الحدیثة هي را!طة تقوم أساسًا على االعت!ارات المصلح�ة 
عد حین �تب �قول إن الدولة �انت استجا!ة هذا ال!ُ  )هار3 اكستاین( ال!احث تة. وقد لخصثاب

وظ�ف�ة لالنه�ار الشامل للمجتمع الذ3 �ان یومًا متكامًال، و�بدیل للق�م المعتادة  والسلطات 
األمیرMة التي �انت ال تزال جزءًا ال یتجزأ من المجتمع، جاءت أف�ار میتافیزMق�ة ذات !عد عقالني 

افة إلى ف�رة الدولة ذات الس�ادة !اعت!ارها المبدأ األسمى زائف وطب�عة الهوت�ة زائفة أ�ضا، !االض
...و�ع�س االحساس !التفرد والعزلة الذ3 تولده الدولة التحلل للمجتمع المتحرر من األعراف

واالنفصام الذ3 أصاب الح�اة االجتماع�ة وما �صاحب ذلك من شعور !فقدان الدولة في عالم 
تص!ح هذه الدولة وف�رتها وهمًا ق�م والرافض لاللوه�ة، الحداثة غیر الطب�عي والمتجرد من ال

  )2(إلى حٍد ما". ضرورMًا وٕان ��ن مثیرًا للشفقة
ففي النظام الس�اسي الغرHي تدرجت حقوق االنسان !حسب التطورات الس�اس�ة الف�رMة في 

الس�اس�ة من الحقوق والحرMات یراد بها مجموعة الحقوق  الجیل األول المجتمع عبر اج�ال ثالثة:
والمدن�ة التي هي حقوق في مجموعها تتحق� !مجرد االمتناع عن االعتداء علیها سواء من جانب 

وهذه الحقوق  ي الح�اة وحرMة الرأ3 والتعبیر.السلطة العل�ا أو من أ�ة جهة أخرO، ومثالها الح� ف

                                      
ة) !عدراني، یوسف، 1(Lاألسود في فكر الفلسلفة الغر b63،ص العم.  
 .11، ص اإلسالم والدولة الحدیثة نحو رؤة حدیثةاألفند3، عبدالوهاب، نقال عن : )2(
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ا!ع الفرد3 للحقوق إلى نظرMتا القانون الطب�عي والعقد االجتماعي اللتان أكدتا على الط تاستند
والحرMات في مواجهة الدولة، فالحرMة الفرد�ة هي األصل وهذا ما یؤ�د عل�ه (لوك) الذ3 �عرفها 

القرن الثامن (ر Mالح� المطل� في تقرMر الفرد لمصیره وشؤونه)، فالف�ر الغرHي في عصر التنو (
موا !ضرورة وجود نهم سلّ أا، ومع !اره فردًا أو أنسانعشر) أكد فالسفته على أهم�ة احترام الفرد !اعت

الدولة لكن على أساس احترامها للحقوق والحرMات الفرد�ة، وهذا ما یتحق� إذا لم تتدخل الدولة في 
تعرMف (جون ستیوارت تنظ�م أمور المجتمع إال في نطاق الحد األدنى وعلى هذا األساس �فهم 

  .)2()نها (الحد من سلطة الحاكم!أللحرMة  )1(مل)
  

الحقوق والحرMات یراد بها الحقوق االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة �الح� في  من یل الثانيوالج
العمل، والح� في المس�ن والمل!س، والح� في الغذاء، والرعا�ة الصح�ة، والتعل�م ودور الدولة هو 

وحرMات دور ایجابي فهي مطال!ة بتحقی� هذه الحقوق ول�س دورًا سلب�ًا �ما هو الحال في حقوق 
ظهر هذا المفهوم في بیئة وقد الجیل األول التي تكون الدولة مطال!ة فقy !عدم االعتداء علیها.

ن تحولت أمختلفة عن بیئة الجیل األول من الحقوق والحرMات التي طالب بها اإلنسان ف!عد 
معات المجتمعات في برMطان�ا وفرنسا وألمان�ا إلى مجتمعات صناع�ة وما راف� ذلك من خل� تج

س�ان�ة م�تظة والمطال!ة !ظروف مع�شة أفضل، وهو ما أدO إلى ظهور مضامین جدیدة للحقوق 
والحرMات ارت!طت !المساواة الس�اس�ة فطالب المواطنون !العدالة االجتماع�ة من خالل توفیر 

�د فرص العمل والتعل�م والرعا�ة االجتماع�ة، فالمطال!ات المقدمة ارت!طت !المجموع ولم تعد تؤ 
المضمون الحدیث قد تحول إلى المطال!ة !الحصول على عطاء، أو  نّ أعلى الفرد، وهذا �عني 

  .امت�از من الدولة ل�شمل المجتمع !الرعا�ة واالهتمام ول�س الفرد بهذا الوصف
فقد اقترنت !الدور الذ3 تلع!ه األمم المتحدة ط!قًا لمیثاقها وهذه  الجیل الثالثأما حقوق وحرMات 

یرت!y !عضها !الفرد بینما یرت!y ال!عض اآلخر !الجماعة، لكن ل�س ضمن مفهوم الدولة  الحقوق 
القوم�ة وٕانما ینصرف االهتمام بها إلى سائر ال!شر متخط�ًا الدولة القوم�ة ل�شمل اإلنسان�ة �لها، 
وهي حقوق ولیدة التطور القانوني على المستوO الدولي، والمثال على هذه الحقوق الح� في 

سالم، والح� في بیئة نظ�فة، والح� في التنم�ة، وهذه الحقوق تفرض دورًا ایجاب�ًا على �ل ال
  وقد ادرجت هذه الحقوق في  )3(.األطراف المعن�ة وهي الشعوب، والح�ومات، والمجتمع الدولي

                                      
، اقت!س  اللیبرال�ة الفلسفة , من روادبرMطاني واقتصاد3 هو فیلسوف م)1873 -1806ستیوارت مل(جون ) 1(

 القائم على مفهوم المنفعة. بنثام جیرMمي فلسفته من مذهب

 .72، ص المدخل لدراسة حقوق اإلنسانازن ،عبد الهاد3 ، م) 2(

 . 74-73ص  المرجع نفسه،) 3(
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  دی!اجات الدساتیر المتعددة في المجتمعات الغر�Hة،دون أن تتضمن االل�ات والوسائل لتنفیذها 
  )1( !قیت حبرا على ورق.ف

أال  ،أن أف�ار جون لوك ساعدت على إرساء واحدة من أهم عقائد اللیبرال�ة األورو�Hة وقد مر معنا
وهي أن الدولة تقوم أساسًا للحفا{ على حقوق وحرMات المواطنین الذین هم أح� من �قرر أین تقع 

د في ممارساتها !ما یت�ح أقصى حد قیّ وتُ  ،د في مجالهاحدّ الدولة یجب أن تُ  مصالحهم. وعل�ه فإنّ 
 )2(مم�ن من الحرMة لكل مواطن. هذه النظرة جرO توس�عها على ید3 المدرسة النفع�ة

)Utilitarianism( طانيMالتي أنشاها الفیلسوف البر)مي بنتهامMجیرy BenthammJere 
لمدرسة ). وقد ر�زت هذه اJohn Stuart Mill جون ستوارت میل(م) وتلمیذه 1832- 1784

رها مقدسة ، وأكدت على ضرورة الحفا{ على هذه الحقوق !�ل اعت!اعلى حقوق وحرMات األفراد !
قوة عن طر�M قصر تدخل الدولة في شؤون األفراد إلى أدنى حد یتطل!ه الحفا{ على النظام العام 

خا!ات وهذا یدعو إلى تقیید سلطة الدولة عبر تقس�م السلطات واالنتومنع الضرر عن اآلخرMن.
 وعلى الدولة أن تتقید في ممارسة سلطاتها !م!اد3ء المرحل�ة والصحافة والتنظ�مات المدن�ة الحرة.

محددة، على رأسها الحفا{ على المصلحة العامة التي تعّرفها هذه المدرسة !أنها تحقی� أكبر قدر 
   )3(من السعادة ألكبر عدد من األشخاص. 
المراد منها مقاومة السلطة المطلقة لح�م الملك والكن�سة  فحین أثیرت مسألة الحرMات فقد �ان

نسان الفرد عمل�ا �ان �متلكه الملك أو إلالتي �انت تتح�م في مفاصل ح�اة الفرد والمجتمع. فا
ة حتى سالكاهن. وحرMة العقیدة �انت تعني عمل�ا عدم طاعة الكاهن و التمرد على سلطة الكن�

  وحرMة الرأ3 جاءت لتعني اقتالع نفوذ  )4(ر�ة الكن�سة ورجاالتها.!الزواج واالنجاب خارج نظام م!ا

                                      
 من هذا ال!حث. 195للحقوق الغر�Hة النظرMة ص  ثروت بدو3 د. انظر نقد  )1(

إن جوهر مذهب النفع�ة هو مفهومه عن المتعة واأللم. ترO الفلسفة النفع�ة "الصالح" على أنه أ3 شيء یزMد ) 2(
إنها فلسفة مبن�ة على النتائج. إذا �انت نتیجة عمل ما تؤد3 إلى زMادة المتعة وتقلیل األلم،  المتعة و�قلل األلم.

�عتبر ذلك العمل صالحًا. إن النفع�ة هي فلسفة تلذذ�ة في جوهرها. ترجع بدا�ة أصل المذهب النفعي إلى 
لیو شتراوس،  .ي جیرMمي بنثامالفیلسوف اإلغرMقي أب�قور، ولكنها تنسب �مدرسة ف�رMة إلى الفیلسوف البرMطان

 .443، ص 1، ج تارMخ الفلسفة الساسةوجوزMف �رو!سي، 

العمb !عدراني، انظر یوسف  دعا بنتهام إلى"أن تكون المصلحة الشخص�ة الموجه الوحید لجم�ع األفعال"  )3(

ةLة حدیثةاإلسالم والدولة الحدی، وعبدالوهاب األفند3، 110، ص األسود في فكر الفلسفة الغرص ،ثة نحو رؤ
. مع مالحظة اننا أعرضنا عن التصد3 لف�رة الحرMة في النظام المار�سي الندثاره، وللوقوف على مقارنة بین 24

ص  النظم الساسة الدولة والح�ومة،المفهوم المار�سي للحرMة والمفهوم الرأسمالي انظر محمد �امل لیلة، 
680 -710. 

ةسود في فكر الفلسالعمb األ!عدراني، یوسف، ) 4(L23، ص فة الغر. 
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  الملك والكن�سة الذ3 منع الفرد من أن ��ون له رأ�ا خاصا، ومحاكم التفت�ش  غن�ة عن الذ�ر.
فالمناداة !حرMة العقیدة وحرMة الرأ3 �ان الغرض منها إثارة الناس ضد سلطة الكهنوت الكنسي 

السفیر األمیر�ي  توماس جفرسن  رعنهما عبّ وهذا صل الدین عن الح�اة.تبني عقیدة فوظلمه عبر 
إن القّس�س في �ل بلد وفي �ل عصر من أعداء الحرMة، "!قوله:في فرنسا عش�ة الثورة الفرنس�ة 

�ان . و لیف الحاكم المستبد �عینه على سیئاته في نظیر حمایته لسیئاته هو اآلخروهو دائمًا ح
اشنقوا آخر ملك  میرابوف ذلك مدعاة ألن تصب الجماهیر جام غضبها على الكن�سة، وتصرخ خل

  )1(".ء آخر قّس�س!أمعا
التمتع بإش!اع رغ!اته تحتم الوصول إلى قاعدة فرد�ة  الح�اةوالنفع�ة التي تجعل غا�ة اإلنسان في 

أنان�ة اإلنسان.  الفرد ال اجتماع�ة الفرد، أ3 أن الفرد �ص!ح "مر�ز المجتمع" و هذه بدورها تكرس
أن اللذة هي الخیر الوحید وأن  إب�قورفیلسوف الماد�ة األولى. فقد رأO  )2(إب�قوروهذا ما نادO !ه 

الذ3 قال:"  Chertius، وتا!عه في ذلك �رتیوس )3(األلم هو الشر الوحید، �ما دعا إلى اإللحاد
إن الدین شر ما !عده شر، وٕان الواجب على اإلنسان ومهمة الفلسفة األولى أن تتخلص نهائ�ا من 

�ل دین، ألن الدین هو ینبوع �ل شر".)4(  
، دون أن یراعوا واقع التفاوت بین القدرات لتملك ل��ون وسیلة لحرMة اإلش!اعطلقوا حرMة اأمن هنا 

ل�قرر مشروع�ة امتالك !ضعة أفراد لمعظم  )5(األفراد الجسد�ة والذهن�ة، بل جاء النظام الرأسمالي
اذ الثروة، ومن تخلف في س!اق امتالك الثروة فال یلومّن إال نفسه. وحتى من ینجح في استحو 

                                      
 . 86، ص ة اإلسالمة المعاصرةاثارها في الحآنشأتها وتطورها و  نة:العلما) الحوالي، سفر، 1(

غا�ة ). اإلب�قورMّةه (ني قد�م، وصاحب مدرسة فلسف�ة سمیت !اسمیونا فیلسوف ق.م)هو 270-341)إبقور) 2(
وتعني الطمأنینة، و : " Ataraxia"الفلسفة !النس!ة إلب�قور �انت الوصول للح�اة السعیدة والمطمئنة ولها خاصتین

وتعني غ�اب األلم، واالكتفاء الذاتي محاطًا !األصدقاء. قال إب�قور  " Aponia "السالم، والتخلص من الخوف و
 نّ إ الموت هو نها�ة الجسد والروح ولهذا ال ین!غي أن نره!ه، و  نّ إ السعادة واأللم هما مق�اس الخیر والشر، و  نّ إ

ن أحداث الكون تعتمد !األساس على حر�ات إ الكون ال نهائي وأبد3، و  نّ إ عاقب ال!شر، و اآللهة ال تكافئ أو ت
 .. /http://ar.wikipedia.org/wikiوتفاعالت الذرات في الفراغ

 .33، ص الدمقراطة في میزان العقل والشرعمعروف، نایف، ) 3(

الدمقراطة في میزان نقال عن معروف، نایف،  108، ص قصة الحضارة، حاة الیونانMل،دیورانت، و ) 4(
 .33ص  ،العقل والشرع

والذ3 سمي !الرأسمالي لكون أصحاب الرسامیل هم صناع القرار الذین یتح�مون !مفاصل الح�اة في ) 5(
لى تجارة الموت المعروفة رMعة إیخدم مصالحهم، و��في نظرة سعون من األوضاع والقوانین ما ف�شرّ ،المجتمع

و روح�ة لدO هؤالء الرجال الذین أنسان�ة إو أ!صناعة السالح و تجارة المخدرات لندرك انعدام أ3 ق�مة خلق�ة 
 نسانیتهم .إ�شك المرء في 
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!عض الثروة فانه �طمع الى المزMد والمزMد منها، دون حد لإلش!اع المنشود الذ3 �ص!ح هدفا 
  وهم�ا وتتح�م عقل�ة اإلش!اع في الفرد لتص!ح غا�ة !حد ذاتها وهذا هو الشقاء !عینه.

هدف الح�اة ومق�اس �ل األعمال ومق�اس النجاح والفشل في الح�اة عند الد�مقراطیین وفي ف
وهذا ما یجعل من إنسان  هو في تحق� المنفعة واست!احة �ل وسیلة لتحق�قها، الد�مقراط�ةالعقیدة 

وهذا ما ...)1(روحيو أا �فترس غیره �ما في شرMعة الغاب دون أ3 وازع أخالقي الد�مقراط�ة شرهً 
الح�اة االقتصاد�ة االجتماع�ة والس�اس�ة في المجتمع الد�مقراطي حیث یتح�م أصحاب في ینع�س 

ألموال في مقدرات ال!الد والع!اد في أ�ام السراء والضراء. ففي عهد االزدهار االقتصاد3 �حوزون ا
على معظم الثروة االقتصاد�ة في ال!الد تار�ین الفتات ل!ق�ة المجتمع الذ3 ��دح لخدمة 

 وفي وقت الشدة االقتصاد�ة فالدولة وأجهزتها تحصنهم وتحمیهم من مآسیها، فالقاعدةمصالحهم، 
الذهب�ة في الح�م عندهم تقوم على أن "من �ملك الذهب �ح�م" أ3 أن أصحاب الثروة �شرعون 
 Oمرارا وتكرارا في األزمات االقتصاد�ة الكبر Oما جر�من القوانین واألح�ام ما یخدم مصالحهم ، 

األفراد بتر�ز الثروة !أید3 حفنة من �سمح  لرأسماليالنظام اف )2(التي عصفت !المجتمعات الغر�Hة.
و للق�م االنسان�ة، ففي تقرMر التنم�ة ال!شرMة أو للشفقة في قاموسهم معنى للرحمة أ ال یوجد

الصادر عن برنامج األمم المتحدة للتنم�ة �قول:" إن أغنى س!عة أشخاص في العالم �ستط�عون 
والر مل�ار شخص �ع�شون على دخل" أقّل من د 1.3إزالة الفقر عن وجه األرض نهائ�ا، فنحو 

أمیر�ي واحد في الیوم، فما !الكم إذا �ان مؤسس (ما��روسوفت) األمیر�ي �متلك ما ق�مته 
نصف حر�ة التجارة العالم�ة، و�ملك  ) مل�ار دوالر؟" و" تس�طر ألف شر�ة على أكثر من52.8(

358  

                                      
  130الوسیلة. انظر صفي الح�م القائمة على أن الغا�ة تبرر  )ل�ةافیالماك�(وقد تكلمنا من قبل عن القاعدة ) 1(

 من ال!حث.

) ضج العالم من و�الت الرأسمال�ة وأزماتها المتكررة التي عادة ما تترك وراءها البؤس والشقاء في صفوف 2(
ضحا�اها من أصحاب الدخل المحدود في الدول المتقدمة، وفي ال!الد المستعمرة للغرب ف�ما �عرفونه !العالم 

الرأسمالي و!التالي فال یجد القوم ما �عتذرون عنه وٕانما �عدونها الثالث، وهذه األزمات جزء بنیو3 في صلب النظام 
حر�ة تصح�ح�ة آلل�ات السوق و!التالي فهي ظاهرة صح�ة وطب�ع�ة. وآخر هذه األزمات ،التي لما تنتهي آثارها 

تفصیل عن وما تزال اورو!ا تجهد للخروج من نتائجها المأساو�ة. لل 2008!عد، األزمة المال�ة التي هزت العالم في
-87، ص  والشرع الدمقراطة في میزان العقلنایف معروف،   انظر!عض أوجه النظام االقتاصد3 الرأسمالي 

 Michael Parenti, Democracy for theأزمة نظام، و، و إمبراطورMة الشر، و عبدالحي زلوم ، 96

Few .ومات، المدینة ب لالقتصاد والمعروف أل3 متا!ع�صحاب الرسامیل، تسارع إلى ألوجودها الرأسمالي أن الح
سن التشرMعات والقوانین التي تنقذهم من شرور أعمالهم، أما المواطن العاد3 الذ3 استثمر جنى عمره في هذه 

  الشر�ة أو تلك فیترك لمصیره ال!ائس.
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   )1(.مل�اردیرا ما �ملكه مل�اران ونصف المل�ار من ال!شر في أنحاء العالم" 
ن �طلقوا الحرMة الشخص�ة في نظرتهم للسعادة !أنها إش!اع الرغ!ات الفرد�ة، ألطب�عي و�ان من ا

الفیلسوف البرMطاني ، حتى أن فالفرد له مطل� الحرMة الشخص�ة للتصرف طل!ا الش!اع رغ!اته
  ....)2(برتراند راسل عّرف الحرMة !أنها غ�اب الحواجز أمام تحقی� الرغ!ات

ص!ح أ3 مق�اس للفضیلة والحالل والحرام والخیر والشر، فالفرد سقاb أو�انت الطامة الكبرO في ا
إش!اع ر سید نفسه وهو الذ3 �قرر إلى أ3 درك ینحy في لهاثه وراء السعادة الشخص�ة عب

لى إ. فجاءت الحرMة الجنس�ة والتفلت من أ3 ضا!y لألخالق لته!y !االنسان الد�مقراطي الرغ!ات
أدO إلى فوضى عارمة هدمت ��ان العائلة ونسفت الق�م األخالق�ة  ال یرتض�ه الحیوان، ما دركٍ 

�ت روا!y األسرة، �للمجتمع، وتحولت المرأة من أم واخت وابنة إلى سلعة متعة جنس�ة وتف
  وأص!حت الحرMة الفرد�ة هي مق�اس �ل األمور.

  

3 نــوع مــن أنــواع أن ��ــون أ،تكــرMس الحرMــة الشخصــ�ة بهــذا الفهــم والرؤ�ــة  �ــان طب�ع�ــًا ، نتیجــة 
ظهــاره بتعمــ�م الشـذوذ فــي ممارســة حـ� اإلشــ!اع الجنســي أمــرًا مقبـوًال، مســموحًا !ــه، تجـب حمایتــه وإ 

وعلـــى المجتمـــع أن یرتقـــي  ،للـــرأ3 العـــام أنـــه طب�عـــي ولـــ�س شـــذوذاً  إظهـــاره و ،ثقافتـــه والتعرMـــف !ـــه
Mـة الشخصـ�ة یـذم الشـذوذ !التسامح واالقتناع أن یتعا�ش معـه. لهـذا ال أحـد ممـن یتبّنـى مفهـوم الحر 

ـه وMخـاف أن ُیـتَّهم إذا ذمَّـه فـي ثقافتـه وتحـّرره  الجنسي، قد �قرف منه ولكنه ال یذمَّه، یخجل من ذمِّ
  )3(وتقّدمه.

 Oر النظام الد�مقراطي العلماني إش!اع الرغ!ة الجنس�ةأدMخلقي، ثقافي، حضار3،  من أ3 قیدٍ  تحر
ألن منــع الزنــى ارث�ــة علــى صــعید الفــرد والعائلــة والمجتمــع.إلــى نتــائج �تراثــي، دینــي، وتعمــ�م الزنــا 

!ـالزواج لتأسـ�س عائلـة، لتح�ـا بنظـام العائلـة: المـرأة  م�ان �حصر اإلش!اع !الزوجة التي �انـت تحلـ
تنجــب صــب�انًا وHناتــًا، ترضــعهم، تحضــنهم، تــدفئهم، تحمــیهم، تــرHیهم، تعلِّمهــم، تحــبَّهم، فلــذات مــن 

منهـا �سـر3، فـي عـروقهم دمهـا یجـر3. �لهـم برعا�ـة الرجـل الـزوج األب،  �بـدها، فـي �ـل مـنهم قل!ـاً 
�ــدح لإلنفــاق علــیهم، �ســهر علــى حمــایتهم مــن الــذئب واللــص والعاصــفة، زوجــًا ��ــرم زوجــه، تهنــأ �

                                      
 .91،93ص  ،الدمقراطة في میزان العقل والشرعمعروف، نایف، )  1(

 .244، ص 2،ج الموسوعة الساسة ،خرون)الك�الي، عبدالوهاب (وآ) 2(

ةالعمb األسود في فكر الفلس!عدراني، یوسف، )  3(Lومن یدرك وقائع الح�اة في الغرب 147ص ،فة الغر .
العلماني �ثیرا ما یجد المسلمین هناك یهبون للدفاع عن ق�م العفة والطهارة واالخالق والمحافظة على األسرة، ومع 

هود ونصارO �قرونهم على مواقفهم  تلك وMثنون علیها إال أنهم �عتذرون عن عدم القدرة أن رجال الدین من  ی
 !التصرMح عن ذلك لكون ثقافتهم العلمان�ة الد�مقراط�ة تب�ح نشر هذه الق�م الفاسدة !اعترافهم.
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. ا!ــار و�فــرح !حفیــد یجــر3 و�مــازح صــهرًا حبی!ــ بإســعاده و�ســرُّ !عنایتهــا !ــه، أ!ــًا عطوفــًا �أمــل !ــابنٍ 
�حصل علیها إنساٌن إال إذا توازنت مؤثرات مظاهر غرMزة النوع: حـب للجـنس،  سعادة في عائلة ال

حــبُّ لألبــوة، حــب لألمومــة، حــب فــي البنــوَّة، حــب فــي صــلة األرحــام، أمــا طغ�ــان مــؤثرات الرغ!ــة 
الجنس�ة على األبوة فإنه �منع إلى حد �بیر تحققها في اإلش!اع الذ3 ال ��ـون إال مـن خـالل ��ـان 

!ق�ة المظاهر. أما مخاطر تغلیب مظهر من غرMزة النـوع علـى !ق�ـة المظـاهر فشـأنها  العائلة، و�ذا
أنهـا  جس�مة، عدیـدة، ولكـن أشـدها أثـرًا هـو �ما في غرMزة ال!قاء أو في غرMزة التدین، وهي مخاطر

 تتالعب !طب�عة اإلنسان، وتتالعب بنظام إشـ!اع غرائـزه الـذ3 ُوجـد ف�ـه فطرMـًا تالع!ـًا بتـأثیٍر خـارجٍ 
وتحولـه إلـى  عن نظام التوازن الذ3 ُوجد ف�ه طب�ع�ًا، ولذلك، فهـي تقصـم طب�عـة اإلنسـان فـي الفـرد

مخلوق أحy من الحیوان، فالحیوان �سـیر فـي ح�اتـه !حسـب ع�شـه الغرائـز3 دون انحـراف أو فسـاد 
 ف�مــا فطــر عل�ــه بخــالف اإلنســان العلمــاني الــذ3 ال �عــرف حــدودا لعبثــه فــي النظــام الفطــر3 الــذ3

أَۡم تَۡحَس~ُب أَنَّ أَۡكثَ~َرُهۡم يَۡس~َمعُوَن أَۡو يَۡعِقلُ~وَنۚ إِۡن  وصدق الح� تعالى في قولـه:( )1(.أوجده الخال� ف�ه

ِم بَۡل ُهۡم أََضلُّ َسِبيًال    )2(.)ُهۡم إِالَّ َكٱۡألَۡنَعٰ

  
الد�مقراط�ة  الجنس�ة على !ق�ة مظاهر غرMزة النوع ل�س ف�رًا ثانو�ًا في مظهر الرغ!ةلتغلیب هذا ال

 ،بل ف�رًا أساسًا یرت!y م!اشرة !ف�رة الد�مقراط�ة، إذ عل�ه تجر3 مشارMع هدم العائلة في المجتمع
 ،أو زوجَة أبٍ  ،ةٍ أو عمّ ،أو خالٍة ،أو امرأَة أٍخ  ،أو أختاً  ،أو أماً  ،ومنع دور المرأة أن تكون زوجة

نع أساسًا وجود عائلٍة وتمنع أو أخَت زوجٍة. !حسب هذا الف�ر تجر3 خطy إیجاد ظروٍف تم
إش!اع رغ!ة األبوة !البنین، تمنع الرجل من التمتع بودِّ زوجة، ومن التراحم معها، ومن الس�ن 

في سرَّه، وفي رزقه، في  اطمئنانهإلیها، ومن مسرَّته في النظر إلیها، ومن حنانه إلیها، ومن 
مشار�ته مسرَّات الح�اة، ومواساته في غ�ا!ه، وٕاكرام حضوره، والتخفیف عنه في نوائب الح�اة، و 

سقمه، وصح!ة لیله وِ�َبره. ومن هذا الف�ر في تغلیب مظهر الرغ!ة الجنس�ة على مظاهر األمومِة 

                                      
ةالعمb األسود في فكر الفلس!عدراني، یوسف، ) 1(L148ص ،فة الغر. 

ألن البهائم تهتد3 لمراعیها ومشارHها وتنقاد  فسیر االمام ال!غو3 في هذه اال�ة قوله"، جاء في ت44) الفرقان، 2(
ألرHابها الذین یتعهدونها, وهؤالء الكفار ال �عرفون طر�M الح�, وال �ط�عون رHهم الذ3 خلقهم ورزقهم, وألن األنعام 

الكشاف عن حقائb  ،الزمخشر3  تفسیر . وجاء في447 ، ص3". ج تسجد وتس!ح " وهؤالء الكفار ال �فعلون 
فإن قلت: �یف جعلوا أضل من اإلنعام؟ قلت: ألن األنعام تنقاد ألرHابها التي تعلفها وتتعهدها، ،"غوامض التنزMل

وتهتدO لمراعیها ومشارHها. ،وتعرف من �حسن إلیها ممن �سيء إلیها، وتطلب ما ینفعها وتجتنب ما �ضرها 
عرفون إحسانه إلیهم من إساءة الش�طان الذ3 هو عدّوهم، وال �طلبون الثواب الذ3 وهؤالء ال ینقادون لرHهم، وال �

هو أعظم المنافع، وال یتقون العقاب الذ3 هو أشّد المضاّر والمهالك، وال یهتدون للح� الذ3 هو المشرع الهنّى 
.O282 ،ص3"ج والعذب الرو. 
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واألبوَِّة والبنوَّة یتوالد ال!شر في خارج ه��ل العائلة حیث ُ�مَنع االبن من الترHّي في حضن أمٍّ من 
ه وحما�ة أب�ه، وُ�حَرم من إش!اع حاجته لالطمئنان إلى رعا�ة أمّ  االبنه، ُ�منع أٍب یرعاه وMرعى أمّ 

ه، وُ�حرُم من ه بین الناس، وُ�منع من ح�ِّ االعتزاز !طاعة أب�ه وأمّ من ح� التفاخر !حنان أب�ه وأمّ 
   )1( ه في ِسنیِّهم.الح�اة !أمل الرأفة !أب�ه وأمّ 

 Oم�شال مت�اس  ال!احث فال عجب إذن أن یرMichael Mitias  أن "انتشار األزمات هو أحد
ال أخطيء �ثیرا حین أقول !أن عصرنا ن" و�ضیف قائال:"المیزات ال!ارزة للعصر الد�مقراطي الراه

من أهم حقول الدراسات الذ3 ینمو !سرعة مذهلة اآلن هو إدارة األزمات  هو عصر األزمات، وأنّ 
Crisis Management.تماع�ة وأخالق�ة، وثقاف�ة، ونحن نتحدث في هذه األ�ام عن أزمات:اج

أزمة واقتصاد�ة، وعمال�ة وعلم�ة، وفلسف�ة، وفن�ة، ونفس�ة، وأنواع أخرO من األزمات. ولكن 
، ألن الس�اسة تعالج اإلطار الشامل الذ3 تحدث ف�ه جم�ع األزمات األزمات هي األزمة الس�اس�ة

"O2(األخر(  
أن �علن في أول خطاب له !عد انتخا!ه ن��سون(رئ�س أمیر�ا األسب�) لم یتحرج من  حتى إنّ 

ألمیر�ا:"إننا نجد أنفسنا أثرMاء في ال!ضائع ولكن ممزقین في الروح، ونصل بدقة إلى القمر،  رئ�سا
الفرنسي شارل د�غول  �ما قال الرئ�س ،)3(تخ!y في متاهات ومتاعب �ثیرة"نوأما على األرض ف

حت وطأة تقدمها الضخم، وهو اإلنسان�ة، وأعني "إن مجتمعاتنا األورو�Hة فقدت شیئا ثمینا جدا ت
بها الق�م الروح�ة ال!شرMة العل�ا، فقد قطعت حضارتنا تلك الصلة المعنو�ة التي ترyH ال!شر 

....ولهذا فال نعجب حین نقرأ عن )4(تجمدت ق�منا األخالق�ة" !عضهم ب!عض، لقد جف شعورنا و
وانتشار االنحراف الجنسي ،و سماح الكن�سة  سرةاالالنس!ة العال�ة لالنتحار وجرائم العنف وتف�ك 

الد�مقراطي ... العلماني وغیر ذلك من النتائج الكارث�ة للنظام  بتزوMج الرجل !الرجل والمراة !المرأة
ولكن العجب �ل العجب من جهلة المسلمین الذین ال زالوا �صرون على اقت!اس السموم الف�رMة 

الما عمل على ضرب عوامل قوتنا وزرع التف��ك والضعف في الوافدة الینا من الغرب الذ3 ط
شرHت نفوسهم هذا الضالل أصفوفنا وما �ان له أن ینجح في ذلك إال !فضل هؤالء الجهلة الذین 

                                      
البرMطان�ة بإعادة �تا!ة القاموس القانوني إلى  ) قامت الح�ومة28/6/2013(تلغرافدایلي ا لصح�فة وفقً  )1(

. و ال ُ�عَرف في ن امرأة أخرO أو رجل متزوج لرجل"زوجة' "سوف تشمل امرأة متزوجة مزوج/القول !أن �لمة '
عالم البهائم أّن ذ�ًرا ین�ح ذ�ًرا أو أنثى تن�ح أنثى، ولكن عند اإلنسان الد�مقراطي العلماني و�ن�سته �ل شيء وارد 

 ى قیل إن الفنون جنون.حت

، الدمقراطة في میزان العقل والشرعمعروف، نایف،  ، نقال عن عالم الف�ر) مت�اس،م�شال، مقال في 2(
 .127- 126ص

ة االسالمة المعاصرةالنقیب،عبدالرحمن، ) 3(L24، ص التر. 

 .19ص  اإلسالم وأزمة الحضارة،) األمیر3، عمر بهاء، 4(
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الف�ر3 فاستمرؤا العمالة لسادتهم في الغرب معرضین عن الهد3 الرHاني الذ3 شرفنا هللا !ه 
  وأكرمنا !حمل رسالته إلى العالم.

  
  و"حقوق اإلنسان" الحرMات نظرة اإلسالم إلى الحرMة و- ب

  خلو من مادة "حرMة"، فالمعاجم تیجد �لمة الحرMة،  الث في الثقافة العر�Hة اإلسالم�ة إن ال!اح
، فإنها " حرMة"تحدث عن الصفة ومشتقاتها [حر،محرر،تحرMر]،أما المصدر األصلي ت!حیث 

الحرMة: ضد ف .ا ثم أعت�ن الوالدة، وHین من �ان عبدً ا م�انت تستعمل للتمییز بین من �ان حرً 
عتقها من الرق والعبود�ة..وفي المصطلح .. وتحرMر الرق!ة:)1(العبود�ة.. والحر: ضد العبد

 َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا ُ�ِتَب َعَلْ�ُ�ُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى اْلُحرُّ  القرآني، الذ3 �قابل بین الحر والعبد: {
   )2(.}ِ!اْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِ!اْلَعْبِد َواألُنَثى ِ!األُنَثى

هو من ضمن المصطلحات الوافدة المستوردة من الحضارة  "الحرMةمصطلح " نّ یتضح إذن، أ
إذا أن ننطل� من مفهوم مسب�   یجوز" فال.س�اقا تارMخ�ا في المجتمع الغرHيتع�س  الغر�Hة

   )3(.المفهوم المسب�" ونتساءل عن مفهوم آخر في ضوء ذلك
للعبید، وهذا هو األصل  قد خل� هللا اإلنسان حرًا، وخل� بني آدم أحرارًا، ل�سوا !عبیدٍ وفي اإلسالم ف

فیهم، وهللا عز وجل أعطى اإلنسان إرادة، ومشیئة، واخت�ارًا، فل�س العبد مجبورًا على عمل، وٕانما 
في االخت�ار والمشیئة؛ �حاس!ه هللا عز وجل،  هو حر في اخت�اره ومشیئته، وHناء على هذه الحرMة

لقوله  ، فإن هللا ال یؤاخذه على أفعالهفلو �ان العبد م�رهًا مجبرًا ال حرMة له في االخت�ار

                                      
ة الصحاح تاججاء في ) 1(Lوالحر !الضم: خالف العبد. وُحرُّ الرمل وَحرُّ :")627 ،ص2ج( اللغة وصحاح العر

. َوِمْنه حدیُث ُعَمَر: (َقاَل َحَراِئُر) :الُحرَُّة: (ِضدُّ اَألَمِة. ج :")581 ،ص10ج(تاج العروس ؛ وفي الدار: وسطها
نَّ للنِّساِء اّلالِتي ُ�نَّ َیْخُرْجَن ِإلى الَمسْ  ،َأ3 ألُْلِزَمنَُّ�نَّ البیوَت، َفَال َتْخُرْجَن ِإلى المسجِد َألن الِحجاَب ُ�نَّ َحراِئَر)ِجِد َألْردَّ

، !الضم:(األرض الرمل�ة اللینة) الطی!ة الصالحة للن!ات، وهو "والحرMة " و"الَحَراِئِر ُدوَن اِإلماءِ  نما ُضِرَب علىإِ 
لسان وفي  )587،ص10(جتاج العروس"ء:أعتقه.والحر من �ل شياألساس:أرض حرة:ال سبخة فیها. مجاز.وفي

والحر، !الضم: نق�ض العبد، والجمع " و"قال ابن األعرابي: حر �حر حرارا إذا عت�،:" )178، ص4ج( العرب
، 4ج( لسان العرب "وحرره:أعتقه...أحرار وحرار؛األخیرة عن ابن جني. والحرة: نق�ض األمة، والجمع حرائر، شاذ؛

 ).181 ص

: " ه لعمرو بن العاصقول عمر بن الخطاب الشائعة ما ینسب للخل�فة . ومن المأثورات اإلسالم�ة178 ،ال!قرة) 2(
6طالن قصة وهذه روا�ة طعن فیها المحققون سنًدا ومتنًا، انظر:  قد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا "؟!و ُمْذ �م تعبدتم الناس 

ش�6ة  –كاتب : محمد بن أحمد ماهر األثرO لل ،متنا( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ) سندا و 
 www.ahlalhdeeth.com .ملتقى أهل الحدیث وموقع www.ajurry.com سحاب السلفة

 .24ص  ،مفهوم الحرMة ،عبد هللا ،العرو3 ) 3(



210 

 

ِكن مَّن َمنتعالى( ِن َوَلٰ يَمٰ نِِهۦٓ إِالَّ َمۡن أُۡكِرهَ َوقَۡلبُهُۥ ُمۡطَمِئنُّۢ ِبٱۡإلِ ِ ِمۢن بَۡعِد إِيَمٰ ا َصۡدٗر َح بِٱۡلُكۡفِر َشرَ  َكفََر ِبٱ�َّ

َن ٱ ِ َولَُهۡم َعذَاٌب َعِظيمٞ فَعََلۡيِهۡم َغَضٞب ّمِ ه، فمن !اب فرفع هللا س!حانه ح�م الكفر عن الم�رَ  )1()�َّ
فإذا فقد العبد حرMته في العمل، ومشیئته في االخت�ار، ال شك.  من المعاصي الكفرأولى ما دون 

هللا، ف��ون اإلكراه عذرًا له في هذه الحالة فال �أثم، وأما ما عمله فصار مجبرًا م�رهًا، ال یؤاخذه 
هللا تعالى �حاس!ه عل�ه، وقد جاء الشرع بتحرMم ب�ع الحر، ومن  !اخت�اره، وحرMته، ومشیئته، فإنّ 

      الك!ائر أن یب�ع اإلنسان حرًا ف�أكل ثمنه.
ٓئَِكةِ وفي قوله تعالى:(  اإلنسان خل�فة  نرO أنّ  )2()ِفي ٱۡألَۡرِض َخِليَفةۖٗ  إِنِّي َجاِعلٞ  َوإِۡذ َقاَل َربَُّك ِلۡلَمَلٰ
حرMته هي حرMة الخل�فة، ول�ست حرMة سید هذا  في عمارة الوجود، ومن ثم فإنّ  -س!حانه - "

  .الوجود
ال  - من ثمّ  - خص�ةحرMته الش اإلنسان هو سید الكون، وأنّ  الحرMة اللیبرال�ة الغر�Hة أنّ عت ادّ بینما 

،و ه�ذا یتبین بوضوح تناقض النظرة العقد�ة بین اإلسالم الذ3 ُیخضع �ل شيء ضع أل�ة قیودتخ
لمان�ة التي تجعل من في الوجود لمشیئة الخال� المالك المستوجب للعبود�ة وHین النظرة الع

!األحرO شهواته وهواه وعقله القاصر) رHًّا �شرع لنفسه ما �شاء ف�حلل و�حرم !حسب  اإلنسان(أو
  الع�س.. المتناقضة المتصادمة و!حسب عقله القاصر الذ3 یب�ح الیوم ما حرمه !األمس و هوائهأ 
اآللهة رر اإلنسان من العبود�ة لكل شهادة التوحید"ال إله إال هللا" تحّ القائمة على النظرة اإلسالم�ة ف

ة لغیر هللا، إنها فإفراد هللا !األلوه�ة والعبود�ة هي جوهر تحرMر اإلنسان من العبود� ،الزائفة
ها هي المحققة لتحرMر اإلنسان من �ل ألوان العبود�ة للذات المنزهة عن المادة.. ومن ثم فإنّ 

  الطواغیت الماد�ة التي تستلب منه اإلرادة والحرMة واالخت�ار.
وتخرج الناس من ع!ادة الع!اد إلى ع!ادة هللا ،لغیره عبود�ة" تحرر ال!شر من ال عبود�ةإن ال"

اللتان الكرامة  ه. وHذلك تحق� لإلنسان �رامته الحق�ق�ة وحرMته الحق�ق�ة، هذه الحرMة وتلكوحد
یدین ف�ه الناس !عضهم  -غیر النظام اإلسالمي -�ستحیل ضمانهما في ظل أ3 نظام آخر

الصحابي رHعي بن هذا ما عبر عنه و  )3(..."ل!عض !العبود�ة، في صورة من صورها الكثیرة 
هللا ابتعثنا، وهللا جاء بنا  فقال:" ما جاء !�م؟ الذ3 سأله: قائد ج�ش الفرس لرستم في جوا!ه عامر

لنخرج من شاء من ع!ادة الع!اد إلى ع!ادة هللا، ومن ضی� الدن�ا إلى سعتها، ومن جور األد�ان 
  في أكثر من موضع في تفسیره: أو �ما عّبر عن ذلك سید قطب ،رحمه هللا،)4(".إلى عدل اإلسالم
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ولقد حدث أن الذین فسقوا عن الدینونة " وحده، فأتاحوا لنفر منهم أن �ح�موهم !غیر " -         
 التي تأكل إنسانیتهم و�رامتهم ولعبود�ة،االنها�ة في شقوة العبود�ة لغیره.شرMعته، قد وقعوا في 

لهم األنظمة التي تح�مهم والتي ظنوا في !عضها أنها تكفل  حرMتهم، مهما اختلفت أش�ال
في أثناء هروHها من الكن�سة الطاغ�ة  - !ا من هللاو اإلنسان�ة والحرMة والكرامة! لقد هرHت أور 

في أثناء ثورتها على تلك الكن�سة التي  - س!حانه - وثارت على هللا - ال!اغ�ة !اسم الدین الزائف! 
جدون إنسانیتهم أهدرت �ل الق�م اإلنسان�ة في عنفوان سطوتها الغاشمة! ثم ظن الناس هناك أنهم ی

في ظل األنظمة الفرد�ة (الد�مقراط�ة) وعلقوا �ل آمالهم  - ومصالحهم �ذلك - وحرMتهم و�رامتهم
على الحرMات والضمانات التي تكفلها لهم الدساتیر الوضع�ة، واألوضاع الن�اب�ة البرلمان�ة، 

!ة.. إلى آخر هذه والحرMات الصحف�ة، والضمانات القضائ�ة والتشرMع�ة، وح�م األغلب�ة المنتخ
الهاالت التي أح�طت بها تلك األنظمة.. ثم ماذا �انت العاق!ة؟ �انت العاق!ة هي طغ�ان 

ذلك الطغ�ان الذ3 أحال �ل تلك الضمانات و�ل تلك التش��الت، إلى مجرد » الرأسمال�ة«
غ�ة التي الفتات، أو إلى مجرد خ�االت! ووقعت األكثرMة الساحقة في عبود�ه ذلیلة لألقل�ة الطا

تملك رأس المال، فتملك معه األغلب�ة البرلمان�ة! والدساتیر الوضع�ة! والحرMات الصحف�ة! وسائر 
الضمانات التي ظنها الناس هناك �فیلة !ضمان إنسانیتهم وحرMتهم و�رامتهم، في معزل عن هللا 

  )1("س!حانه!!
س من دینونة. والذین ال یدینون " والناس ال �ملكون أن �ع�شوا غیر مدینین! ال بد للنا" -      

وحده �قعون من فورهم في شر ألوان العبود�ة لغیر هللا في �ل جانب من جوانب الح�اة! إنهم 
.y!ام ..�قعون فرائس ألهوائهم وشهواتهم !ال حد وال ضا�.ثم هم �قعون في شر ألوان العبود�ة للح

ال ضا!y لها وال هدف إال حما�ة مصالح  فونهم وف� شرائع من عند أنفسهم،والرؤساء الذین �صرّ 
  )2(.م"عین أنفسهالمشرّ 

فالنظرة االسالم�ة المبن�ة على العقیدة االسالم�ة  ترyH عمارة الح�اة الدن�ا !السعي لمرضاة هللا ،  
وهذا الرyH بین العمل الماد3 الدنیو3 و المقصد الروحي !االلتزام !طاعة الخال� هو ما �میز 

ُ ٱلدَّاَر وفي هذا �قول الح� س!حانه(من العقائد و الشرائع . االسالم عن غیره َوٱۡبتَغِ ِفيَمآ َءاتَٰىَك ٱ�َّ
ُ إَِلۡيَكۖ َوَال تَۡبغِ ٱۡلفََسادَ ِفي ٱ َ َال ٱۡألِٓخَرةَۖ َوَال تَنَس نَِصيبََك ِمَن ٱلدُّۡنَيۖا َوأَۡحِسن َكَمآ أَۡحَسَن ٱ�َّ ۡألَۡرِضۖ إِنَّ ٱ�َّ

وما سخر له من  ،. فالمسلم �سعى في عمارة األرض !ما ح!اه هللا من قدرات)3()ُمۡفِسِدينَ يُِحبُّ ٱلۡ 
على أن یلتزم !ضوا!y هذا االستخالف ف�قصد وجه هللا في ، بل واستخلفه في األرض ام�ان�ات

                                      
 .1754 ، ص3ج ، في ظالل القرانقطب، سید، )1(
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 قامة ح�م هللا وااللتزام !شعائر الدین في �لإ حقاقه للح� و وف�ره وشعوره وتجرده " وإ �ل عمله 
ِ  (شؤونه. لَِميَن قُۡل إِنَّ َصَالِتي َونُُسِكي َوَمۡحَياَي َوَمَماِتي ِ�َّ ِلَك أُِمۡرُت َوأَنَ۠ا َرّبِ ٱۡلَعٰ َال َشِريَك َلهُۥۖ َوبِذَٰ

ُل ٱۡلُمۡسِلِمينَ  ألنَّها  ،هللا ونواه�ه أوامر بستقوم الدولة بجم�ع األعمال حو  وه�ذا �قوم المسلم .)1()أَوَّ
م شؤوَن اإلنسانهي الَّتي تن  أوامِر ِهللا ونواه�ِه هَو الَّذ3 یوِجدُ  َها، والق�اُم !األعماِل حسبلَّ � ظِّ

 ٕاعطاَءه متعه، بل هي إرضاءو  هنا �انت السعادة ل�ست إش!اَع الجسد الُطَمْأِنیَنَة عنَد المسلِم.ومن
  تعالى. و هللا س!حانه

َن ٱۡألَۡرِض أَن ُهوَ  ال!شر من األرض واستعمرهم فیها:( خل� هللا ولقد . )2()َوٱۡستَۡعَمَرُكۡم ِفيَهاَشأَُكم ّمِ
م�ان ال!شر في األرض هو م�ان  واالستعمار معناه التم�ین والتسل�y. فال حرج أن نقول إنّ 

المستعمر فیها المسلy علیها وٕان األرض !ما فیها مسخرة لهم،مذللة !اذن رHهم، وٕان حقوقهم 
عمرهم في األرض ومنحهم ح� التسلy علیها ..والقرآن صرMح في وواج!اتهم �حددها هللا الذ3 است

ٓئَِكِة ِإنِّي َجاِعلٞ أن هللا جل وشأنه خل� آدم أ!ا ال!شر ل��ون خل�فة في األرض ( فِي  َوإِۡذ َقاَل َربَُّك ِلۡلَمَلٰ
مَ  ٱۡألَۡرِض َخِليَفةۖٗ  ُس لََكۖ َقاَل إِنِّٓي َقالُٓواْ أَتَۡجعَُل فِيَها َمن يُۡفِسدُ ِفيَها َويَۡسِفُك ٱلدِّ آَء َوَنۡحُن نَُسبُِّح ِبَحۡمِدَك َونُقَدِّ

، وال جدال في أن هللا أوجب على ال!شر حین أس�نهم األرض أن �ط�عوا )3()نأَۡعَلُم َما َال تَۡعلَُمو
، وأن یخشوا غیره، وأن یتحلوا !التقوO  أمره وأن ینتهوا بنه�ه، وأنه عهد إلیهم أال �عبدوا إال إ�اه وأال

ومن �فر !آ�ات هللا و�ذب برسله  ،من ات!ع هدO هللا فقد اهتدO �حذروا فتنة الش�طان، وأعلمهم أنّ 
،Oسبت من خیر أو شر. فقد ضل وغو�قُۡلَنا ٱۡهِبُطواْ  .(.ثم مردهم إلى هللا لتحاسب �ل نفس !ما 

نِّي ُهدٗ ِمۡنَها َجِميعٗ  ا يَۡأتَِينَُّكم ّمِ ُهدَاَي فََال َخۡوٌف َعَلۡيِهۡم َوَال ُهۡم يَۡحَزنُوَن  َوٱلَِّذيَن َكفَُرواْ  فََمن تَِبعَ ى ۖا َفإِمَّ
ِلدُونَ  iَوَكذَّبُواْ بِ  ُب ٱلنَّاِرۖ ُهۡم فِيَها َخٰ ٓئَِك أَۡصَحٰ تِنَآ أُْوَلٰ    )4(). اَيٰ

  وآتوا   شرMك له، وأقاموا الصالة، وعبدوه وحده الاستقام المستخلفون على أمر هللا، ودعوا إل�ه نفإ
، واجتنبوا السیئات وأمروا !المعروف ونهوا عن المن�ر، مّ�ن هللا لهم في الز�اة وفعلوا الخیرات

فال!شر في تسلطهم على الكون وانتفاعهم !ما سّخر هللا لهم " األرض وآتاهم من �ل شيء سب!ا.
 ذا االستخالف فيعما نهى عنه. وه واالبتعاداالهتداء بهد�ه  دون !طاعة هللا ویّ من مخلوقات ومق

األرض رتب لل!شر حقوقّا وألزمهم واج!ات، فل�س لهم أن �فعلوا ما �شاؤون دون قید وال شرb دون 
َلٰوةَ َوَءاتَُواْ حسیب وال رقیب( ُهۡم فِي ٱۡألَۡرِض أََقاُمواْ ٱلصَّ كَّنَّٰ َكٰوةَ َوأََمُرواْ ِبٱۡلَمۡعُروِف  ٱلَِّذيَن إِن مَّ ٱلزَّ

ِقَبةُ ٱۡألُُمورِ َونََهۡواْ َعِن ٱۡلمُ  ِ َعٰ   .)5( )نَكِرۗ َوِ�َّ
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فمن واج!ات المستخلفین في الح�م دوال وأفرادا أن �ق�موا الصالة التي تقتضي  إقامة سائر أح�ام 
الدین، ومن ذلك إیتاء الز�اة، واألمر !المعروف والنهي عن المن�ر، و!الجملة فالمستخلف عل�ه أن 

س له أن یخرج عن حدود ما ان�y !ه من حقوق وواج!ات. �قوم !شروb االستخالف وضوا!طه فل�
النظام اإلسالمي �قوم  ها للشرع ول�ست لل!شر، وأنّ وهذا ما سب� أن بیناه في !حث الس�ادة وأنّ 

  . على تعبید الناس " خالقهم في جم�ع شؤون ح�اتهم !حسب الوحي الذ3 أنزله على عبده ورسوله
  

التكرMم اإللهي لالنسان  السالمي لحقوق االنسان إنما �قوم علىمما تقدم یبدو جل�ًا أن األساس ا
ل على سائر ّض هو خل�فة هللا في األرض ومحور الرساالت السماو�ة وله سجدت المالئ�ة وفُ  الذ3

ج!ات ر له ما في الكون، وقد شرع االسالم الكثیر من األح�ام وHّین الحقوق والواخّ المخلوقات وسُ 
تِۡلَك (لزم المسلمین أداءها والوقوف عندها،والتقید بها فقال تعالىا لفة وفي جوانب الح�اة المخت

ِ فََال تَۡقَربُوَهاۗ  ُحدُودُ  ، فالحدود هي الفواصل بین الحقوق والواج!ات واألوامر والنواهي والح� )1()ٱ�َّ
من  مهتشرMعاته وأح�ا فيوال!اطل، ومن ثم فإن األساس في االسالم لحقوق االنسان هو ما قرره 

�ة جهة أل�ست مّنًة من حاكم أو دولة أو  حقوق في حق�قتهاال وهذه منطل� عبودیته " الخال�،
محددة وٕانما هي حقوق أزل�ة فرضتها اإلرادة اإلله�ة فرضًا �جزء ال یتجزأ من نعمة هللا على 

رMعة تها الشعوضاالنسان حین خلقه في أحسن صورة وأكمل تقو�م فحقوق االنسان في االسالم 
  .انًا متمیزًا على سائر المخلوقاتتتناسب مع �ونه انسل
  هي:عمی� وهي ذات خصائص ثالث  إ�ماني!أنها ذو !عد "سالم إلفي ا  نسانإلتتمیز حقوق او 

  أنها منح رHان�ة اله�ة ول�ست منة من دولة أو حاكم.  - 1
  ر3، نها شاملة من حیث الموضوع لكل الحقوق والحرMات وعامة لسائر الجنس ال!شأ - 2
  نها �املة وغیر قابلة لإللغاء أو الوقف لمجرد ضی� الدولة أو الحاكم !م!اشرتها ألنها أ - 3
  

  )2( "جزء من الشرMعة اإلسالم�ة.
اِة ، وتصِوMُرَها للح��Hَِّةساس الحضارة الغر أَ  النق�ض من وَتقوم على َأساس ه ُة اِإلْسالِم�َّةالحضار ف

ْر�Hَِِّة َرِة الغاا في الَحضَوِمهادِة ِفیِها یْخَتلف عْن َمْفهالَسعَ  ْفهوموم ا،�َّة لهِة الَغْرHِ الحضار  Mرغیر تصو 
واِإلْنَساِن  ن َل ِلْلَكو اِإل�َمان !اِ"، وَأنَّه َجع ى َأَساسلاَرُة اِإلْسالِم�َُّة َتُقوم عالِف. فالَحضُ�لَّ االخت
الَحَ�اِة في  مَّا َتْصِوMرأ. یناً دًا !اِإلْسالِم دمَّ حیَِّدَنا مس َأْرسل ، وَأنَّهاَمًا َ�ِسیر !موج!هظوالحَ�اِة ن

ة !الروح، َأ3ْ جْعُل اَألعماِل مْزُج المتقوم على  انَّهاِ اَرِة اِإلْسالِم�َِّة فَ ضالح  ر هللا!َأَوام ةً سیَّر مادَّ

                                      
 .187ال!قرة، ) 1(

 .21ص  ، المدخل لدراسة حقوق اإلنسانعبد الهاد3 ، مازن ،) 2(



214 

 

 اَ�ُة ِمن تْسییر. والغَ ِهللا وَنَواِهَ�هُ  َأَواِمر واِل المْسلم هَناًء َعَلى ذلك �ان المَسیِّر َألعم. وH..اِه�هِ ونو 
  )1(الَنْفِع�ََّة ُمْطَلَقًا. رضواُن ِهللا تعالى، ول�س َواِمِر ِهللا وَنَواِه�ِه، هي!أَ  هأَعمال

  
جم�ِع َجْوَعاِتَها، مْن ا اإلسالُم تنظ�مًا �ضمُن إش!اَع فقد َنظَّمه عضو�َّة والغرائزال أمَّا الحاجات

ٍة ُروح�ٍَّة، أْو غیِر ذلَك. ولكْن ال بإش!اِع !عِضَها على حساِب جْوعجوعِة َنْوٍع، أْو  ٍة، أوِعدَ جوعة م
�ا َقَها جم�َعَها وأْش!ََعَها جم�عه!عِضَها وٕاطالِق !عٍض، وال بإطالِقها جم�ِعَها، بْل َنسَّ  ْبت!عٍض، وال ِ!
ِس إلى َدْرِك الحیواِن وHیَن االْنِتَكا ممَّا یهیئ لإلنسان الهناءَة والرَفاَه، و�حوُل بیَنه بنظاٍم دقیٍ�،

  ِ!َفْوَضِو�َِّة الغرائِز.
ُر للفرِد !اعت!اِرِه ُجْزءًا زٍَّأ، وMنظُ ُمج ا ُ�ًال غیر!اعت!اره للجماعة اإلسالمُ  ولضماِن هذا التنظ�ِم، ینظر

یََّتُه هذِه ْزئِ ءًا مَن الجماعِة ال �عني أنَّ جُجزْ  یَر منفصٍل عْنها. ولِكنَّ �ونهغ هذه الجماعة من
�ما أنَّ الیَد جزٌء من ٌء منْ َ�ُجْزِئ�َِّة السنِّ في الدوالِب، بل �عني أنه جز  ، الِجْسِم، ولذلَك ُعِنَي  ُ�لٍّ

3 هذِه العنا�ُة  فردًا منفصًال عنهالجماعِة، ال بهذا الفرد بوصفه جْزَءًا مناإلسالُم  ا، !حیُث ُتَؤدِّ
أجزاٌء بْل  َس لها �ًال ل�الجماعِة ال بوصفهي نفِس الوقِت !للمحافظِة على الجماعِة، وُعِنَي ف

نَ  3 هذِه العنا�ُة إلى المحافظ ًا مْن أجزاٍء هم األفراُد !حیثبوصِفَها �ال� ُمَ�وَّ ِة على هؤالِء األفراِد ُتَؤدِّ
عن النبي صلى هللا عل�ه وسلم قال:" مثل القائم على حدود هللا وفي الحدیث الشرMف ؛�أجزاءٍ 

ثل قوم استهموا على سفینة، فأصاب !عضهم أعالها و!عضهم أسفلها، ف�ان الذین والواقع فیها، �م
في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصیبنا خرقا ولم نؤذ 

  )2(".جم�عاأیدیهم نجوا، ونجوا من فوقنا، فإن یتر�وهم وما أرادوا هلكوا جم�عا، وٕان أخذوا على 
لفرد اشّ!ه األمة !الجسد الواحد ف�جزئ�ة الفرد من األمة، ف الرسول صلى هللا عل�ه وسلم یوضحو 

جزءًا غیر منفصل عنها، بل هو جزء منها، فاألمة تعمل للمحافظة على الفرد ، والفرد �عمل 
 ىمثل المؤمنین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكلمصلحة األمة فقال:" 

  )3(منه عضو تداعي له سائر الجسد !السهر والحمى".
ًا، ألنَّ هؤالء األفراد عالَّتي تجعُل للمجتم هذه الَنْظَرُة للجماعة والفرد هيو  هم أجزاٌء و  ،مفهومًا خاصَّ

لهْم مشاعُر  َها، وأْن ��ون َسبح أف�اٌر َتْرHِطُهْم، �ع�شون  لدیِهمْ  أْن تكون  ال ُبدَّ ِمن،مَن الجماعة
نظاٌم واحٌد �عاِلُج مشاكَل ح�اتِهْم جم�َعَها.  ُعوَن !حَسِبَها، وأْن ��وَن لهمدٌة یتأثَّروَن بها وMندفِ واح

 . و�ان اإلنسان ُمَقیَّدًا فياإلنسان واألف�ار والمشاعر واألنظمة َؤلََّفًا مننا �ان المجتمع مومْن ه

                                      
 .37، ص  نظام االسالمالنبهاني، تقي الدین،  )1(

)2 ( Eح البخار .323 ،ص30،جد مسند أحمو  .139 ، ص3، ج!اب هل �قرع في القسمة واالستهام ف�ه ،صح

 .1999 ،ص4ج ، !اب تراحم المؤمنین وتعاطفهم،صحح مسلم) 3(
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!اإلسالم  ُمَقیََّدًا في �لِّ شيءٍ  ح�اةفي ال الح�اة بهذه األف�ار والمشاعر واألنظمة. ولذلك �ان المسلم
 . ولذلَك ُ�ْعَتَبُر اْرِتَدادهاإلسالِم ول�سْت ُمْطَلَقةً  العقیدُة للمسلِم مقیَّدٌة !حدودْطَلَقًا. فم ول�س له حرMَِّّات
، أح�امهو   الناح�ة الشخص�َّة مقیَّدٌة بنظام اإلسالم . وتح�ُّ علیها القتُل إْن لْم یرجعجرMمًة �برO �س

َن  َوۡليَۡشَهۡد َعذَابَُهَما َطآِئَفةٞ  (َرْأَفٍة مَع التشهیِر: ا، دون الِزَنا جرMمًة ُ�عاَقُب علْیهَ  ولذلَك �ان ّمِ

Mَن جرMمًة َتْخَتِلُف االْعِتَداُء على آَخرِ  ْرب الَخمر جرMمًة ُ�عاقُب علیها، و�ان، و�اَن ش)1()ؤِۡمنِينَ ٱۡلمُ 
االقتصاد�َّة مقیَّدٌة !الَشرِع،  ْن َقْذٍف َأْو قتٍل أْو ما شاَ!َه ذلَك، والناح�ةُ م العتداءهذا ا !اْخِتالف

 ا ِإْذُن الَشاِرِع !االْنِتَفاعالفرد�ِة من أنَّهَ  الِمْلِك�َّة ا، و!َحِق�َقة هذهِد الَتَملَُّك بهللفر  و!األْسَ!اِب الَّتي أ!اح
ٍة أْو َنْهٍب أْو َسِرقَ  !اختالِف َنْوِع هذا الخروِج من فُ القُیوِد جرMمًة تختل هذه عن الخروج !الَعْیِن. و

  . ما شاكل ذلك
. النظاَم على المجتمعِ  وُتَطبِّ�الدولِة الَّتي َتْحَفُ� هذِه الجماعَة وهذا الفرَد،  ال ُبدَّ من ولهذا �ان

ِة وَمْظَهُرَها في الدولِة، لألمَّ الُسْلَطُة  ُألمَِّة، وٕاْن �انتوال ل الِس�ادُة للشرِع ول�سْت للدولة ولهذا �انتِ 
مِن في الفرِد المؤ  �اَن االعتماُد على تقوO هللاوٕاْن  ،الدولة هي �انْت طرMقة تنفیذ النظام هنا ومن

َذ ِلُیَنفِّ  المؤمن للفرد نفذُه الدولُة، والتوج�هتال ُبدَّ مَن التشرMِع الَّذ3  �ان وعل�هاإلسالِم. ِلَ�ُقوَم !أح�ام
ًا ، و�انت حضارتُه طراز منبثقة عنها عقیدًة وأنظمةً  هنا �ان اإلسالم .ومنتقوO هللا افعاإلسالَم بد

ينَ  إِنَّ (ذلك هو ح�م اإلسالم الذ3 جعله هللا  للناس دینًا: )2(.معیَّنًا في الح�اةِ  ِ  ٱلدِّ ِعندَ ٱ�َّ

مُۗ  ۡسَلٰ ِم ِدينٗ وََمن يَۡبتَغِ غَ ه ال �قبل منهم التدین !غیر(م أنّ وأعلمه،)3()ٱۡإلِ ۡسلَٰ   يُۡقبََل ِمۡنهُ َوُهَو ِفي  ا فََلنۡيَر ٱۡإلِ

ِسِرينَ  َ ( ، ودعاهم إلى أن یتمس�وا !ه و�موتوا عل�ه)4()ٱۡألِٓخَرةِ ِمَن ٱۡلَخٰ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ٱتَّقُواْ ٱ�َّ َيٰ

ۡسِلُمونَ    .)5()َحقَّ تُقَاتِهِۦ َوَال تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَنتُم مُّ

  
دبیر شؤون الح�اة، الدولة اإلسالم�ة تقوم بت لى جانب إقامة الدین وتنفیذ أح�ام الشرMعة، فإنّ فإ

�ا ، وس�اسة الدن)6(":"اإلمامة موضوعة لخالفة النبوة في حراسة الدین وس�اسة الدن�ا�قول الماورد3
ت أخرO ال مسؤول�ا - إلى جانب حراسة الدین وتطبی� الشرMعة -تعني أن من مسؤول�ات الدولة 

،من ضمنها المسؤول�ة االجتماع�ة التي تتضمن رسم الس�اسات االجتماع�ة تقل أهم�ة عنها

                                      
 .2النور،) 1(

 .20، ص نظام االسالمالنبهاني، تقي الدین، ) 2(

 .19 ،آل عمران) 3(

 .85،آل عمران ) 4(

 .102،آل عمران ) 5(

 .29ص  ،ینةاألح�ام السلطانة والوالات الد ،أبي الحسن علي بن محمد ال!صر3  ،الماورد3)6(
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واالقتصاد�ة، ورعا�ة األخالق والفضائل واألمر !المعروف والنهي عن المن�ر، وعمل �ل ما من 
  لشامل.شأنه حف� مقاصد الشرMعة وتحقی� الع�ش الكرMم ألبناء المجتمع، وٕاقامة العدل !مفهومه ا

  
مؤسسة اجتماع�ة فّعالة تسعى إلى إقامة  أن تكون  من أهم وظائف الدولة اإلسالم�ة المعاصرةف

العدل وتحقی� مقاصد الشرMعة في المجال االجتماعي من خالل ما تقدمه من خدمات ورعا�ة 
فیر اجتماع�ة، وما تقوم !ه من أعمال ومناشy متعددة تستهدف بناء اإلنسان وٕاصالح المجتمع وتو 

عمارة األرض الح�اة الكرMمة لجم�ع أفراده. وقد نصَّ القرآن الكرMم على وظ�فة الدولة في مجال 
َلٰوةَ َوَءاتَُواْ  ﴿في قوله تعالى ُهۡم ِفي ٱۡألَۡرِض أََقاُمواْ ٱلصَّ كَّنَّٰ َكٰوةَ َوأََمُرواْ ِبٱۡلَمۡعُروِف  ٱلَِّذيَن إِن مَّ ٱلزَّ

 ِ ِقبَةُ ٱۡألُُمورِ َونََهۡواْ َعِن ٱۡلُمنَكِرۗ َوِ�َّ �ما نص القـرآن الكرMم على مقصد حف� �رامة اإلنسان )1(.﴾ َعٰ
ۡمنَا بَنِٓي  ﴿في قوله تعالى ُهۡم َوَلقَۡد َكرَّ ۡلَنٰ ِت َوَفضَّ َن ٱلطَّيَِّبٰ ُهم ّمِ ُهۡم ِفي ٱۡلبَّرِ َوٱۡلَبۡحِر َوَرَزۡقَنٰ َءادََم َوَحَمۡلَنٰ

ۡن َخلَۡقَن َعَلٰى َكثِيٖر  مَّ   )2(.﴾يٗال ا تَۡفِض ّمِ
َب َوٱۡلِميَزاَن  ﴿في قوله تعالى أبو األعلى المودود�3قول  ِت َوأَنَزۡلَنا َمعَُهُم ٱۡلِكتَٰ َلقَۡد أَۡرَسۡلَنا ُرُسَلَنا ِبٱۡلبَيَِّنٰ

ِفُع ِللنَّاِس َوِليَعۡ  ُ َمن َينُصُرهُۥ َوُرُسَلهُۥ ِبٱۡلغَۡيِبۚ ِلَيقُوَم ٱلنَّاُس ِبٱۡلِقۡسِطۖ َوأَنَزۡلَنا ٱۡلَحِديدَ ِفيِه َبۡأٞس َشِديٞد َوَمَنٰ لََم ٱ�َّ
َ َقِويٌّ َعِزيٞز   لها غا�ةفمن تدّبر هذه اآل�ات اّتضح له أن الدولة التي یرMدها القرآن ل�س :")3(﴾إِنَّ ٱ�َّ

!عضهم سلب�ة فحسب؛ بل لها غا�ة إیجاب�ة أ�ضَا، أ3 ل�س من مقاصدها المنع من عدوان الناس 
ف� حرMة الناس، والدفاع عن الدولة فحسب؛ بل الح� أن هدفها األسمى هو نظام ، وحعلى !عض

العدالة االجتماع�ة الصالح، الذ3 جاء !ه �تاب هللا، وغایتها في ذلك النهي عن جم�ع أنواع 
واجتثاث شجرة الشر من جذورها، وتروMج الخیر ي ندد بها هللا س!حانه في آ�اته،المن�رات الت

  .)4(، المبین في �تا!ه"المرضي عند هللا
  
إذ ال �م�ن فصل النظام عن الناس الذین �ط!قونه،  ال ینفصل عن اإلنسان في االسالم التشرMعف

 نهج وه االذین �ق�مونه عن اقتناع وٕا�مان والتزام، وهذ فال وجود للنظام اإلسالمي بدون الناس
 بخالف مجمل النظرMات الغر�Hةسالمي، وتنفیذ النظام اإل تمع اإلسالميلمجاإلسالم في حما�ة ا

وأنه !اإلم�ان بناء  تمع عن طر�M القوانین،لمجتنطل� من فرض�ة أنه �م�ن تنظ�م شؤون ا التي
تنتج عن تخ�الت وافتراضات  ضاع والوظائف والط!قات والقوانینمجتمع بتخیل ترتیب معین لألو 

                                      
 .٤١الحج ) 1(

 .70 ،االسراء) 22(

 .25الحدید: ) 3(

 .46 - 45، ص نظرMة اإلسالم وهده في الساسة والقانون والدستور ،أبو األعلى  ،)  المودود43(
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جون و  هوHز فالطون ومرورا بتوماسأل "المدینة المثال�ة"ا منبدءً  لذلكومعاناة واضعیها من ال!شر،
لقد ظلت الروح  )1(�عج الف�ر الغرHي !المدن المثال�ة. س،مار� ، وانتهاء !�ارللوك وجان روسو

في إطاره، ��ون  ع بناء مجتمع مثالي�أو مخطy �ستط ،�Hة طوال تارMخها ت!حث عن نظامٍ و األور 
من الناس، لذلك وقع  س، أو بین مجموعةا وم�تمال !مجرد تغییر العالقات بین الناا مثال�ً مجتمعً 

  .ذی!ه وترHیته لبناء مجتمع سل�مته لدیها إغفال خطیر لإلنسان وضرورة
، وح�ازة المال تنظ�م حقوق الملك�ة نّ أعند الشعوب واألمم  ونحن نجد في دراستنا للتنظ�م الس�اسي

ه، ومن هنا جاءت تسم�ة بین األفراد والط!قات هي ر�ن أساس ف� والتصرف ف�ه، وتداوله وتوزMعه
موال من التح�م !صنع القرار الس�اسي ألزه بتم�ین أصحاب الرسامیل واالنظام الرأسمالي لتمیّ 

  ومتعلقاته من تشرMع وقانون وقضاء الخ....
هللا س!حانه خل� السموات واألرض وما بینهما وما  في اإلسالم على أنّ تقوم النظرة االسالم�ة 

ِلُكمُ فیهما من شيء( هَ إِالَّ ُهَوۖ َفأَنَّٰى تُۡؤفَُكونَ  ذَٰ ٓ إَِلٰ ِلُق ُكّلِ َشۡيٖء الَّ ُ َربُُّكۡم َخٰ ِ  {و)2()ٱ�َّ َّ�ِ  

ِت َوٱۡألَۡرِض َوَما ِفيِهنَّۚ َوُهَو َعَلٰى ُكّلِ َشۡيءٖ  َوٰ ِ (و )3(}قَِديُرۢ  ُمۡلُك ٱلسََّمٰ ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنِّي َرُسوُل ٱ�َّ    قُۡل َيٰ

ِت َوٱۡألَۡرِضۖ  إَِلۡيُكمۡ  َوٰ ما هو فما في أید3 ال!شر من ملك هللا وثمراته ان) 4(.)َجِميعًا ٱلَِّذي لَهُۥ ُمۡلُك ٱلسََّمٰ
الق�ام على العارMة في فقه ال!شر ن�ا!ة عن المالك، فالخالفة أو الن�ا!ة  عارMة ینتفع بها ال!شر، و

   ذنه.إمخلوقاته وHر هللا لل!شر من عن هللا جل شأنه قائمة في حدود ما سخّ 
  

وحرMة العمل  تترك لألفراد حرMة الملك�ة و،هي أساس النظام ة الملك�ةفالرأسمال�ة تجعل زMاد
 واالشتراك�ة ؛وتحصر تدخل الدولة في منع تعد3 األفراد وتجاوز القانون ، ر الثروةدمصا!النس!ة ل

 �قولفاإلسالم أما ؛إلج!ار على العملأو جزئ�ًا و!ا تقول بإلغاء الملك�ة إلغاء �ل�اً  )ومنها الشیوع�ة(
ُهَو ٱلَِّذي َجعََل لَُكُم ٱۡألَۡرَض ذَلُوٗال َفٱۡمُشواْ ِفي َمَناِكبَِها (قال تعالى: العمل، "إ!احة"الملك�ة و "إ!احة"ب

ۡزقِِهۦۖ َوإَِلۡيِه ٱلنُُّشورُ  َلٰوةُ َفٱنتَِشرُ ( قال: و ،)5()َوُكلُواْ ِمن ّرِ ِمن ِفي ٱۡألَۡرِض َوٱۡبتَغُواْ  واْ َفإِذَا قُِضيَِت ٱلصَّ

                                      
)1(  )utopie ا�Hن إیجاده. انظر ،من أصل یوناني لف� ) الیوتو�وأصل معناه: م�ان ال وجود له أو م�ان ال �م

 .135ص :  ،تارMخ األفكار الساسة،  توماس مور، "دینة الفاضلةم!حث "الم

 .62 ،غافر) 2(

 .120،المائدة ) 3(

إذن فما دام الوجود �له من السموات واألرض وما سواهما "، جاء في تفسیر الشعروا3:"، 158، األعراف) 4(
، وحیث�ة ألوهیته األولى أن له ملك السموات فهو األْولى أن �عبد، وأول قمة الع!ادة أن تشهد !أنه ال إله إال هللا

،  فسیر الشعراوE ت" واألرض. وما دام إلهًا فال بد أن �طاع، وال �طاع إال !منهج، وال منهج إال !افعل وال تفعل.
 .4386 ، ص7ج

 .15الملك، ) 5(
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 ِ ما أكل أحد طعامًا قy خیرًا من «:السالم الصالة و واألمر هنا لإل!احة. وقال عل�ه )1()َفۡضِل ٱ�َّ
وهذا خبر اقترن !المدح فهو من األوامر غیر الصرMحة والمراد !ه ،)2(»أن �أكل من عمل یده

ملك�ة وعمل. ألن هناك  "حرMة"ة وعمل ول�ست ملك� "إ!احة"ین!غي أن �الح� أن هذه "و ،اإل!احة
فرقًا بین حرMة الملك�ة وحرMة العمل وHین إ!احة الملك�ة والعمل. فحرMة الملك�ة والعمل هي التي 

فحرMة الملك�ة والعمل أدت إلى تملك المال  )3(."جلبت الظلم ونزلت !المجتمع إلى درك الحیوان
مار واالحتكار وHزراعة الحش�ش وتصن�عه والتجارة ف�ه !أ3 سبیل �صل إل�ه، !الغش والكذب و!الق

و!األفیون والهیروMن وغیرها و!الشعوذة وال!غاء واألعمال الدنسة، و!أن یخدع األقو�اء الضعفاء 
و�ستغل األذ��اء البلهاء. ف�انت هذه الحرMة سب!ًا إل�قاع الظلم !الناس وسب!ًا النحطاb العالقات 

   . نما هي ح�م شرعي. أما اإل!احة فإبین الناس
 عة، �قتضي تم�ین من �ضاف إل�ه منُعرِّفت الملك�ة !أنها ح�م شرعي مقدر !العین أو المنفو 

انتفاعه !الشيء، وأخذ العوض عنه. وعلى هذا تكون الملك�ة هي الح�م الشرعي المقدر !العین أو 
الشرعي، أ3 على المنفعة، أ3 هي إذن الشارع، ف��ون التصرف هو ما ترتب على هذا الح�م 

اإلذن من تم�ین المالك من االنتفاع !الشيء، وأخذ العوض عنه. فالتصرف !الملك�ة مقید بإذن 
  . )4(الشارع، ألّن الملك�ة هي إذن الشارع !االنتفاع. والتصرف هو االنتفاع !العین

اِل ٱ(قال تعالى:، المال " وحدهو  ن مَّ ِ ٱلَِّذٓي َءاتَٰىكُ َوَءاتُوُهم ّمِ هللا س!حانه وتعالى  إال أنّ ،)5()مۚۡ �َّ
ا  (فجعل لهم ح� ملكیته، قال تعالى: هم !ه،استخلف بني اإلنسان على المال، وأمدّ  َوأَنِفقُواْ ِممَّ

ۡستَۡخلَِفيَن ِفيهِۖ  ٖل َوبَنِينَ  (وقال: )6()َجعَلَُكم مُّ ، حین یبّین أصل هللا ومن هنا نجد أنّ )7()َويُۡمِدۡدُكم ِبأَۡمَوٰ
وحین یبین انتقال الملك�ة للناس، �ضیف الملك�ة  )،اِل £َّ (مَ �ضیف المال له، ف�قول المال،ملك�ة 

لَُهمۖۡ َفٱۡدفَعُٓواْ (لهم، ف�قول:  ِلُكمۡ  (،)8()إَِلۡيِهۡم أَۡمَوٰ . غیر أن )َوَما يُۡغنِي َعۡنهُ َمالُهُٓۥ (،)9()فَلَُكۡم ُرُءوُس أَۡمَوٰ
�ع أفرادهم، فلهم !ه ح� ف جاء عامًا لبني اإلنسان بجمح� الملك�ة هذا الذ3 جاء !االستخال

فهم مستخَلفون في ح� التملك.أما الملك�ة الفعل�ة للفرد المعین فقد شرb  ،ال الملك�ة الفعل�ةالملك�ة،

                                      
 .10الجمعة، ) 1(

)2 ( Eح البخار .235، ص 7، !اب �سب الرجل وعمله بیده، ج صح

 19، ص الساسة االقتصادة المثلىي، عبدالرحمن، ) المالك3(

 .22، ص النظام االقتصادE في االسالمالنبهاني، تقي الدین، )  4(

 .33النور ، ) 5(

 .7الحدید،) 6(

 .12نوح، ) 7(

 .6النساء، ) 8(

 .279ال!قرة، ) 9(



219 

 

لفعل َمن َأِذن له الشارع المال إنما �ملكه !ا ولهذا فإنّ  ،یها اإلذن من هللا للفرد بتملكهااإلسالم ف
  )1(."بتملكه

  
ولما �ان المال "، وهللا قد استخلف العبد ف�ه بإذن منه، �انت ح�ازة الفرد للمال أش!ه بوظ�فة، 
�قوم بها لالنتفاع !المال وتنمیته منها !االمتالك. ألّن الفرد حین �ملك المال إنما �ملكه لالنتفاع 

التصرف في  !ه، وهو مقید ف�ه !حدود الشرع، ول�س مطل� التصرف ف�ه. �ما أنه ل�س مطل�
نفس العین، ولو ملكها ملك�ة عین�ة. بدلیل أنه لو تصرف !االنتفاع بهذا المال تصرفًا غیر 
شرعي، !السفه، والتبذیر، �ان على الدولة أن َتْحُجر عل�ه، وتمنعه من هذا التصرف، وأن تسل!ه 

ا، هو المعنى به هذه الصالح�ة التي منحه هللا إ�اها. وعلى ذلك ��ون التصرف !العین، واالنتفاع
 ح� التصرفأو هو أثر هذه الملك�ة. وح� التصرف في العین المملو�ة �شمل المراد من ملكیتها،

  )2(في تنم�ة الملك، وح� التصرف !اإلنفاق صلًة ونفقًة.
تدّخل في االنتفاع !الثروة تدخًال واضحًا، فحرَّم االنتفاع من !عض األموال، �الخمر واإلسالم 

رَّم االنتفاع من !عض جهود اإلنسان، �الرقص وال!غاء، فحرَّم ب�ع ما َحُرم أكله من والمیتة، �ما ح
األموال، وحرَّم إجارة ما َحُرم الق�ام !ه من األعمال. هذا من حیث االنتفاع !المال، وجهد اإلنسان. 

اء أما من حیث ��ف�ة ح�ازتهما فقد شرع أح�امًا متعددة لح�ازة الثروة، �أح�ام الصید، وٕاح�
الشرع تداول  �ما منعالموات، و�أح�ام اإلجارة واالستصناع، و�أح�ام اإلرث واله!ة والوص�ة. 

الثروة بین األغن�اء فقy، وMوجب تداولها بین جم�ع الّناس، وجاء �منع �نز الذهب والفضة، ولو 
  )3( أخرجت ز�اتهما.

د، فال تجعل زMادة الدخل س�اسة االقتصاد في اإلسالم ل�ست لرفع مستوO المع�شة في ال!ال"و 
األهلي أساسًا لها. وال هي توفیر ما �حق� الرفاه�ة للناس وتر�هم أحرارًا في األخذ منها !قدر ما 
یتم�نون، فتسمح !حرMة الملك�ة وحرMة العمل. وٕانما هي معالجة المشاكل األساس�ة لكل فرد، 

أ3 ... الرفاه�ة لنفسه !اعت!اره فرداً  !اعت!اره إنسانًا، وتم�ین �ل فرد من رفع مستوO ع�شه وتحقی�
أن األساس الذ3 توضع األح�ام والقواعد االقتصاد�ة لتحق�قه ل�س تنم�ة الثروة وتكثیرها، وٕانما هو 

  توزMع الثروة توزMعًا �ضمن إش!اع جم�ع الحاجات األساس�ة إش!اعًا �ل�ًا لكل فرد من الرع�ة، 

                                      
 .37، ص  النظام االقتصادE في االسالمالنبهاني، تقي الدین، ) 1(

قامت االشتراك�ة !الغاء الملك�ة الخاصة في رد فعل على تغّول حرMة التملك في  .69، ص ه)المرجع نفس2(
الرأسمال�ة فعالجوا الداء بداٍء آخر، وهذا خیر مثال على قصور العقل ال!شر3 وما ینتج عنه من "تجارب" في 

 شل وHوش وأخیرا او!اما....ص�اغة االنسان فردا وجماعة، ما یذّ�رنا ب"تجارب" هتلر وستالین وموسولیني وتشرت

 .33-32 ص المرجع نفسه،)3(
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  )1("ل�ة. فاألساس هو توزMع الثروة ول�س تنمیتها.و�م�ن �ل فرد منهم من إش!اع حاجاته الكما
مجرد التف�یر !اجراء أ3 مقارنة مهما �انت !س�طة بین نظام رHاني   حق�قة �ستغرب ال!احث من

�ما نزل !ه الوحي جملة وتفص�ال، تعهد الخال� !حفظه من عبث العابثین وتحرMف المحرفین 
 ،Oفي الكتب السماو�ة االخر Oجر Oین نظموالمصلحة منزه عن الهوHقام بوضعها أفراد  ، و

عند  وقد بلغ الضعف �عتورهم النقص والعجز والتأثر !األهواء وHیئة الزمان والم�ان.....ولكن
ى العالم المسلمین درجة من الهوان واحتقار الذات واالنض!اع !الحضارة الغر�Hة التي ه�منت عل

بل وعن المسرح الداخلي في  ،رح الدوليلدولة االسالم�ة عن المس!عد أن تم�نت من إقصاء ا
ختزلوا أنفسهم في إطار أن ی المسلمینما أّدO !عد ق�ام أتاتورك !الغاء الخالفة، د�ار المسلمین !

التراكیب الثنائ�ة الغر�Hة،التي تمت ص�اغتها إلى حد �بیر وف� متطل!ات معر�ة الجدل الخطابي، 
لى تأو�الت مستف�ضة عن طر�M فرض النقائض وفي هذه األثناء، تعرضت النصوص اإلسالم�ة إ

المتضارHة والمفترضة علیها، وعن طر�M فتحها أمام مجموعة ال متناه�ة من المعاني التي ال 
. ووصل األمر م على أرضه �م�نها أو ال ین!غي لها أن ُتنسب إلیها. وه�ذا، تمت محارHة اإلسال

على إحساس مرضى متجذر في إطار أزمة !عض ال!احثین والدارسین المسلمین، و�رد فعل  نّ أ
عامة �ع�شها المسلمون، قاموا بإسقاb التجرHة التارMخ�ة المعاصرة ( وُتقرأ غر�Hة ) على الوحي 

  )2(".تحت شعار " اإلسالم اللیبرالي

تقوم الشرMعة اإلسالم�ة بدور مر�ز3 في تحدید الق�م الحضارMة العل�ا، والتي یجب االلتزام بها، 
الغرHي واجه الثوابت الحضارMة اإلسالم�ة، فأدرك الغرب أنه  فرض الحضارةل الغرب و�لما حاو 

�حتاج إلى توفی� أوضاع النموذج اإلسالمي مع المعاییر الغر�Hة، حتى �م�ن التوصل إلى ص�غة "
وال توجد أمة أو شعب حق� النهوض والتقدم . تتف� مع المعاییر الغر�Hة و ، " ظاهراً إسالم�ة"تظل 

خاء من خالل تقلید شعب آخر؛ فعمل�ة تقلید الحضارة القو�ة المتقدمة �م�ن أن توفر قدًرا من والر 
التحسن في الح�اة، ولكنها ال تبني حضارة ناهضة وال دولة قو�ة، فالتقلید ش�ل من أش�ال الت!ع�ة، 

األصیل،  والتقدم �قوم على االستقالل الشامل، و�ل ش�ل من أش�ال الت!ع�ة �منع التقدم الحق�قي
و�منع النهوض الحضار3؛ ف�ص!ح فرض نهج تقلید الغرب على المنطقة العر�Hة واإلسالم�ة، هو 

  )3(."وسیلة الغرب في ضمان عدم نهضة تلك المنطقة
  
  

                                      
 .17، ص الساسة االقتصادة المثلىالمالكي، عبدالرحمن، ) 1(

 .13و 9 ، ص اللیبرالة وتقوض سادة اإلسالم ،عمرو جمال الدین ،ثابت ) 2(

ة) حبیب،رفی�، 3(Lموقع نحن اولى .منتج إسالمي.. ط6ًقا للمواصفات الغر http://3arb.alafdal.net/ 
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  والف�ر اإلسالمي علمانيبین الف�ر الالوطنة  الدولةش�الة إ –الرا6ع الم6حث 

  
د   :تاليت تعرMفات الوطن�َّة على النَّحو التعدَّ

!أنَّها:تعبیٌر قو�م؛َ�عني حبَّ الفرد وٕاخالَصه لوطِنه،  "الوطن�ةَ "ُتعرِّف الموسوعة العر�Hة العالم�ُة  -أ
الذ3 �شمل االنتماء إلى األرض والناس، والعادات والتَّقالید، والفخر !التَّارMخ، والتفاني في خدمة 

 .الوطن
عور الجمعي الذ3 یرyH بین -ب   أبناء الجماعة،وَ�مأل قلوHَهم !حبِّ الوطن و وقیل:إنَّها الشُّ

 .الجماعة، واالستعداد لبذل أقصى الجهد في سبیل بنائهما، واالستعداد للموت دفاًعا عنهما
ادق عن االنتماء للوطن !القول والعمل، واإلسهام  -ج  وعرََّفها ال!عُض !أنَّها: تعني التعبیر الصَّ

فاع عن الوطن ضدَّ  مه وِرْفعته، وٕاعالء شأنه  الفعَّال في الدِّ أ�َّة تحد�ات خارج�َّة، واإلسهام في تقدُّ
له �لُّ مواطن من بین األوطان؛ وعل�ه فإنَّ مق�اس الوطن�َّة هو: مقدار الرَّصید الوطني  الذ3 ُ�سجِّ

 1) (. الجماعة مًعا الوطن؛ !معنى: أنَّ الفرد ال ��تسب الوطن�َّة إالَّ !العمل لصالح الوطن و أجل
ولة الُقْطرMَّة، التي یر    ت!y فیها الناسفالوطن�َّة مفهوٌم مبنيٌّ على واقٍع معیَّن، هذا الواقع هو الدَّ

 ،!غّضِ النََّظر عن معتقداتهم وِمَلِلهم، وأف�ارهم و"المواطنةو أ،"الوطن�َّة" y!عضهم ب!عض برا!
عور الجمعيُّ الذ3 یرyH بین إنَّها:"الشُّ  :ففي التعرMف "ب" �قول عنها .وجهات نظرهم في الح�اة

أبناء الجماعة، و�مأل قلوHهم !حبِّ الوطن والجماعة"، فمحور االستقطاب للجماعة َوْف� هذا 
 ."التعرMف هو "الوطن

ادق عن االنتماء للوطن !ا :وفي التعرMف "ج" �قول  لقول والعمل"، فمع�ار إنَّها "تعني التعبیر الصَّ
ومحور استقطابهم هو هذه الوطن�َّة التي  "،الوطنیُّون " مإل�ه هوالمنتمون ،"الوطن" واالنتماء ه

 .تجمعهم
   

، والقض�َّة أنَّ هذه المعاني �لَّها مرت!طٌة ِ!مفاه�َم حدیثٍة نشَأْت في أورو!ا في العصر الحدیث
ی"...ودخَلْت إلى العالم اإلسالميِّ  نة، وٕالى السِّ رة فالعودة إلى النُّصوص الشرع�ة من القرآن والسُّ

تهدف إلى التوفی� بین  "اعتساف�ة" هي عمل�َّةٌ  "الوطن�َّة" النبو�َّة للداللة على األصل الشرعيِّ لمفهوم
  )2(."هذا المفهوم وHین المفاه�م الشرع�َّة

 الس�اس�ة و إن المواطنة !مفهومها المعاصر تعني المساواة بین المواطنین في حقوقهم المدن�ة و
  قانون  !معنى أن  ، ا دستورMةأص!حت في العالم الد�مقراطي حقوقً  هي حقوق قد االجتماع�ة، و

                                      
 .نسخة موقع صید الفوائد .مفهوم الوطنَّة والتأصیل الشرعي ،حسن السید حامد ،خطَّاب) 1(

 ) المرجع نفسه.2(
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  الدولة األساسي أو دستورها �ضمنها و�حمیها. وهذا المفهوم المعاصر للمواطنة مفهوم علماني 
  )1(.نشأ تارMخ�ا في أورو!ا في معارضة مفهوم الدولة المس�ح�ة للمواطنة

أمراء اإلقطاع، الذین جاهدوا للحفا{ على مناط�  فقد شهدت القرون الوسطى نزاًعا مستمًرا بین
نفوذهم و�انوا �قدمون العون للسلطة المر�زMة (الملك) !ما یجعله �عتمد علیهم في تنفیذ س�اسات 
الدولة، والملوك في السلطة المر�زMة الذین أرادوا إخضاع رجال اإلقطاع لسلطتهم المر�زMة، �ما 

�ة، حیث یلتزم المس�حي الكاثول��ي !الوالء لل!ا!ا في روما. هذا الدین- �ان للكن�سة السلطة الروح�ة
الصراع استمر عقوًدا وانتقل خطوات !طیئة قبل أن تساهم الثورة الفرنس�ة في تحط�م سلطة 

ا في قانون فصل الكن�سة عن الدولة في س رسم�ً الكن�سة وٕاخضاعها لس�ادة الدولة(وهذا تكرّ 
، ممهدة بذلك لص�اغة المفهوم الحدیث رجال اإلقطاعنجحت في إلغاء سلطة م) �ما 1905

ول�س أل�ة سلطة أو جهاز خارجي.و  ��ون والء المواطن للدولة الوطن�ة،للسلطة الوطن�ة، حیث 
التي �رست  )وستفال�ا(توق�ع اتفاق�ة صلح ) م1648- 1618�ان من نتائج حرب الثالثین سنة (

للدولة الحدیثة  لمفهوم الس�ادة القوم�ة الوطن�ة وأسست ،إ!عاد الكن�سة عن شؤون الدولة والح�م
  األمة.-لةوتبلورها على قاعدة الدو 

طلقت ت فلسف�ة ف�رMة عبر القرون، أن أ�ان من ثمرات الثورة الفرنس�ة، وما س!قها من سجاال
شرارة األمل بتحط�م النظم التسلط�ة القد�مة التي �انت تعطي الحاكم سلطة مطلقة في الح�م، ثم 

م ألهبت 1814في  )نابلیون (حتى سقوb م 1792لحروب التي شغلت الساحة االورو�Hة من إن ا
تأثروا !ش�ل أو !آخر !أطروحات الثورة الفرنس�ة الداع�ة إلى س�ادة األمة  نالذی ،حماس األوروHیین

ه وقد أدO انتشار القانون النابلیوني، وما تضمنساواة الس�اس�ة بین أفراد الشعب. التي تفرض الم
من مفاه�م الثورة الفرنس�ة، في أورو!ا إلى إحداث نقلة نوع�ة في تكرMس السلطة الوطن�ة، وتحط�م 

  نفوذ رجال اإلقطاع، ولجم سلطة الكن�سة المر�زMة في روما.
واقت!ست الدول االخرO التجرHة الفرنس�ة فقام اإلمبراطور جوزMف الثاني في النمسا بإلزام رجال  

- ردرMك الثاني في المان�الوالء لإلمبراطور عوًضا عن !ا!ا روما، و�ذلك فعل فالدین بتأد�ة �مین ا
قامت �اثرMن الثان�ة في روس�ا !األمر نفسه بإخضاع الكن�سة األرثوذ�س�ة لسلطة الدولة  وبروس�ا.

حیث صادرت أمالك الكن�سة وجعلت من رجال الدین موظفین لدO الدولة. و!موجب القانون 
یخضعون جم�عا لسلطة  لمواطنین جم�عا صار لهم الحقوق القانون�ة نفسها والنابلیوني فإن ا

.O2(القانون الوطني الذ3 ال تعلوه أ�ة سلطة أخر(  

                                      
  /www.alawan.org ،ضرورة العلمانةمحمود، محمد،) 1(
)(2 Haberman,Arthur,The Making Of Modern Age, P 29. . ال!أس من اإلشارة هنا إلى

إرت!اb تعاظم سلطات الدولة المر�زMة مع تنامي اإلقتصاد الذ3 نجم عن الثورة الصناع�ة، مما تطلب توحید السوق 



223 

 

الكنسي -الف�رMة أدت إلى تكرMس مفهوم إخضاع الوالء الدیني-�ل هذه التطورات الس�اس�ة 
صاح!ة الس�ادة العل�ا، التي لمفهوم الس�ادة الوطن�ة المعبرة عن س�ادة األمة القوم�ة !صفتها 

�ما أدت إلى تكرMس حصر النشاb الدیني في حدود عالقة  ،Oتضمحل أمامها الوالءات األخر
، مبدأ س�ادة القانون یؤد3 نّ إالفرد برHه دون أن ��ون للشأن الدیني تأثیر في الح�اة العامة. 

المواطنین فى المشار�ة  لى احترام حقوق المواطن على اختالفها، من حیث ضمان ح�إ نظرMًا،
فى عمل�ة صنع القرار فى المجتمع من خالل ممارسة حقوقه فى حرMة التعبیر والعقیدة واالنتماء 

  .الس�اسي واالنتخاب والترش�ح والعمل والتنقل وغیرها
السلطات الوطن�ة إلى  عمدت وفي سبیل تقو�ة السلطة الوطن�ة وجعلها محور والء المواطن

الثقافي والف�ر3 و  ة تقوم على !عث األمجاد الوطن�ة المستمد من التارMخص�اغة ثقافة وطن�
  ،النشید الوطني�ما عمدت إلى صناعة "رموز" وطن�ة بدًءا من العلم الوطني و الس�اسي للوطن،

  )1(لشخص�ات !ارزة في م�ادین الف�ر والس�اسة، وغیر ذلك.إلى نصب تماثیل 
 

في خبرة تارMخ�ة  ي لألمة القوم�ة التي تضم جماعة تشتركي التنظ�م الس�اسفالدولة القوم�ة ه
یرها، !غض النظر عن ش�ل ح�ومتها لى الع�ش المشترك �وحدة مستقلة عن غمشتر�ة وتتطلع إ

 د "األمة" وو تمجّ  ،و نظامها الس�اسي، وتفتخر األمة القوم�ة بتراثها التارMخي وثقافتها القوم�ةأ
األساس في تكوMن األمة وHناء القوم�ة هو وحدة اللغة  أّس �قول ساطع الحصر3 "إن سها. تقدّ 

"ال الدین وال الدولة وال الح�اة االقتصاد�ة تدخل بین مقومات األمة لذلك وووحدة التارMخ"،
  )2(األساس�ة".

                                                                                                           
التي �انت تفرض جمارك متعددة فضال عن قیود تجارMة محل�ة عرقلت ،الداخل�ة، عبر إزالة المقاطعات االقطاع�ة 

العمال الذین فرض علیهم النظام اإلقطاعي اإلرت!اb -فضال عن تقیید حر�ة الناس ،ةالحر�ة التجارMة الداخل�
ومن جانب آخر فإن  ،!األرض، بینما حاجة المصانع إلى الید العاملة تطلبت حرMة الحر�ة. هذا من جانب

ق خارج�ة للصناعة أسوا فتح و ،التنافس اإلستعمار3 والس!اق على اله�منة على موارد المواد الخام في المستعمرات
وطن�ة في القرن التاسع ، �ل هذا ساهم في ص�اغة النظام الس�اسي األوروHي القائم على مفهوم الس�ادة الاألورو�Hة

 في القرن العشرMن.  عشر وتكرMسها

) و�أتي ضمن هذا االطار تبرMر س�اسات الح�ومات، خاصة في الحروب الخارج�ة، ومن أشهر ذلك مقولة 1(
 "األب�ض (األوروHي)الرجل"، إذ رأO أن )ُرد�ارد �یبلنغ(األب�ض" التي نادO بها الشاعر االنجلیز3  "عبء الرجل

عل�ه أن یتقبل "عبء" تمدین وتحضیر "الشعوب الهمج�ة" التي استعمرتها برMطان�ا، وهذا ما یبرر توسع 
 �طاليإلا المف�ر!قد وصل األمر و  االمبراطورMة البرMطان�ة التي ال تغیب عنها الشمس في القرن التاسع عشر.

:" !عد أن صنعنا م)1860(�طال�ةإلا عالن الوحدةإ !عد أن قال ) Massimo D’Azeglio دازغلیو ماس�مو(
  www.it.wikiquote.org .�طالي"إلن نصنع المواطن اأ�طال�ا الوطن یتعین علینا إ
  .251، صما هي القومة، ساطع  ،)الحصر3 2(
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ص�اغة الهو�ة الوطن�ة الخاصة !�ل بلد سلكت مذه!ًا خاصًا !ظروف وثقافة وتارMخ  نأالح� والم
O إلى تحول في طب�عة الس�اسات الخارج�ة للدول األورو�Hة. فبینما �انت الحروب البلد.  وهذا أدّ 

من قبل تخاض من أجل تحقی� هدف محدد ول�س من أجل ه�منة عنصرMة لبلد على بلد آخر، 
فإّن العصب�ة الوطن�ة دفعت !الحروب إلى حدها األقصى !غ�ة التوصل إلى هزMمة �اسحة للخصم 

  .)1(بوفرض تفوق البلد الغال
وأّدO تعاظم النزعة الوطن�ة "إلى منازعات على الهو�ة القوم�ة والحدود الجغراف�ة دفعت أورو!ا 
ثمنه نحو تسعة مالیین قت�ًال في الحرب العالم�ة األولى، ونحو خمسة وأرHعین ملیونًا في الحرب 

لة القوم�ة ومرجعیتها العالم�ة الثان�ة وقد دارت رحاهما من موقع الس�ادة القوم�ة وذلك في ظل الدو 
و تحت هذا الشعار رفعت (النازMة) ع!ارة الس�ادة القوم�ة إلى درجة المطل�، قابلتها العلمان�ة.

الشمول�ة (الستالین�ة) في روس�ا وتجارب الد�تاتورMة العس�رMة واستبداد الحزب الواحد ف�ما سمي 
التدخل) في �ثیر من المواقف الس�اس�ة  !العالم الثالث. وما زالت الس�ادة القوم�ة تقدم درMئة ل(ح�

  )2(والعس�رMة".
 منزل: "وطن لكلمة اللغو3  المعنى عن المح�y القاموس صاحب ، �قولفي الف�ر االسالميأما 

لسان وجاء في  .)3("أقام: أوطن و �طن !ه وطن و أوطان، الجمع الغنم، و ال!قر مرyH و اإلقامة
والجمع أوطان وأوطان الغنم وال!قر ... وهو َمْوِطُن اإلنسان ومحلهالَوَطُن الَمْنِزُل تق�م !ه "العرب 

 المدینة تصلح  بذلك و ،مدینة أو قرMة في تكون  قد واإلقامة ،)4(مرا!ضها وأماكنها التي تأو3 إلیها
 فیها �ع�ش التي المدینة أو القرMة هو وطن لكلمة مدلول أوسع فإنّ  إذن. وطنا تكون  ألن القرMة أو

 ضمن قرMة أو مدینة بین فرق  ال سواء، له !النس!ة �لها فهي القرO  و المدن سائر أما, اإلنسان
 فالمق�م. �ستوطنها ال إنه حیث من سواء ف�لها خارجها، تقع أخرO  بین و دولته أو إمارته أو والیته

فرق  ال أنه إال علیها، اعتاد و استوطنها و فیها عاش ألنه ببیروت قل!ه یتعل� قد مثال بیروت في

                                                                                                           
 
)1( Mosse,George,The culture of Western Europe, P 69. 

. وال یخفى الشعار الشهیر الذ3 رفعته 104، ص الدمقراطة في میزان العقل والشرع) معروف ، نایف، 2(
�شفت عنه هذه الحروب ألمان�ا النازMة "ألمان�ا فوق الجم�ع" الذ3 سف�ت في سبیله مالیین الضحا�ا. ولعل أهم ما 

ال  التي فاقت شراسة البهائم، فلم تراع حرمة لإلنسان و و هو مقدار الهمج�ة التي أش!عت بها نفوس األوروHیین،
  أل�ة ق�مة روح�ة، و�ل ذلك في سبیل "المجد الوطني" وس�ادة األمة الوطن�ة.

 .372ص  ،3ج   ،القاموس المح>) الفیروز آ!اد3، 3(

 .451ص ،13 ،جلسان العرب، ) ابن منظور4(
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 من !غداد، و !عل!ك بین أو ،اإلس�ندرMة و صیدا بین أو ،دمش� و الشام طرابلس بین له !النس!ة
  )1(.�ستوطنها ال مدن �لها إنها حیث

قام الشیخ فقد  )2(ومع أنه "ال یوجد مصطلح مستقل في اللغة العر�Hة �شیر إلى مفهوم المواطنة"  
عاش أن !عد  سالميإلفي التداول في العالم ا رفاعة الطهطاو3 !طرح ف�رة "الوطن" ألول مرة

م)عاصر فیها السجاالت والطروحات الف�رMة الس�اس�ة 1831- 1826خمس سنوات في !ارMس(
التي �انت تعصف !المجتمع الفرنسي یومذاك، فوقع من حیث یدر3 أو ال یدر3 تحت تأثیر ما 

"فللمرة األولى في البیئة معه لی!شر بها في مصر إثر عودته.عا�شه من نظرة غر�Hة حملها 
اإلسالم�ة نجد �المًا عن الوطن والوطن�ة وحب الوطن !المعنى القومي الحدیث في أورو!ا الذ3 

راد اتخاذها وحدة وجود�ة، یرت!y تارMخها القد�م �قوم على التعصب لمساحة محدودة من األرض، یُ 
من !الد  تمیزها عن غیرهابتارMخها المعاصر ل��ّونا وحدة متكاملة ،ذات شخص�ة مستقلة، 

وللمرة األولى نجد اهتماًما !التارMخ القد�م یوّجه لتدع�م هذا المفهوم  المسلمین وغیر المسلمین،
  )3(الوطني الجدید."

�ان "دور الطهطاو3 في قوله: بوضوحجي.فاتكیوتس)(بي.الیوناني لمستشرق او�شف  
م !طرMقة منظمة وذ��ة الم!اد� دّ ل مـن قـو أ�ان و ،األوروHي ة التنوMرمعج!ًا !عقل� (الطهطاو3)

لفرنس�ة ف�ار عصر التنوMر والثورة اومن خالل شرحه ألالعامة للمؤسسات الس�اس�ة األورو�Hة،
فقد فتح الطر�M لتا!ع�ه للهجوم الم�ثف على �ل ما هو  وهما عماد هذه المؤسسات،

 ،المؤسسات الس�اس�ة الفرنسـ�ةسي و الدستور الفرن وهو �صف، لطهطاو3 إلى قرائه..أدخل اتقلید3
 )4( ".لمان�ة) ومفهوم (القانون الوضعي)ف�رة (السلطة الع

ومما یدل على غ�اب ف�رة الوطن !معنى المصطلح االوروHي عند المسلمین، ما  جاء  في مذ�رة 
قال له  ،إلى وزMر خارج�ة !الدهم 1856التي قدمها عام  )بلونش(القنصل الفرنسي في بیروت 

الحق�قة الكبرO واألبرز التي تحضر في أثناء دراسة هذه البلدان هي الم�انة التي �حتلها ”فیها:
الف�ر الدیني في أذهان الناس، والسلطة العل�ا التي �ش�لها في ح�اتهم. فالدین �ظهر حیث �ان، 
وهو !ارز في �ل المجتمع الشرقي، في األخالق وفي اللغة واألدب وفي المؤسسات، وترO أثره 

�ل األبواب. الشرقي ال ینتمي إلى وطن حیث ولد، الشرقي ل�س له وطن، والف�رة المعبرة عن  في

                                      
 .26-25، ص ح�م اإلسالم في القومة والوطنةالقصص، أحمد، ) 1(

)(
 .31، ص مقارLات في الدمقراطة والمجتمع المدنيالمحمداو3،علي عبود وحیدر ناظم محمد،   2

)(
ةحسین،محمد محمد،   3L19، ص اإلسالم والحضارة الغر. 

 .418ص  ،إلى حسنى م6ارك يارMخ مصر من محمد علت)، .s J. VatikiotiP(ج بي، فات��یوتس) 4(
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توقظه، غیر موجودة في ذهنه،  هذه الكلمة، أ3 عن �لمة وطن، أو !األحرO عن الشعور الذ3
  )1(فالشرقي متعل� بدینه �تعلقنا نحن بوطننا..."

 الغرب أقامها التي انات�الك بها سون ��رّ  ف�رة تدعوایب أن أرادوا لما" الوطن�ة" ف�رة أدع�اء أن إال
 على دالة لتص!ح" الوطن" �لمة فواحرّ  هزMلة، دو�الت إلى مهاقسّ  أن !عد،!الدنا في المستعمر

 التي مصر و سورMا و فلسطین و األردن و العراق وعلى م،1920 سنة غورو أسسه الذ3" لبنان
 إنّ  قد ذهب !عض المقلدین للف�ر الغرHي إلى القولو .مؤامراتهم و الغرHیین معاهدات أوجدتها

علمان�ة  فإنّ  ...الدولة الوطن�ة إما أن تكون علمان�ة وٕاما ال تكون دولة وطن�ة، بل ال تكون دولة."
الدولة تتأسس على مبدأ اإلنسان وعلى مبدأ المواطنة، وهما مبدأن حاكمان على الدولة 

  .)2("الوطن�ة
Hاستعمرت المنطقة أوًال، ثم تم تقس�مها، ثم ُسلمت لنخب تحاف� على  يوحتى ینجح المشروع الغر

ذلك التقس�م، ووضعت المنطقة داخل إطار س�اسي نا!ع من نموذج الدولة القوم�ة القطرMة 
الغرHي، حتى ال تستط�ع تحقی� وحدتها، وتظل الدول القائمة وسیلة أساس�ة في منع توحید األمة 

تنم�y أسس النظم العامة من خالل استیراد القوانین الوضع�ة من  اإلسالم�ة، ثم یتم !عد ذلك
الغرب، ثم توضع معاییر لمختلف جوانب النظام العام، حتى الجوانب االجتماع�ة، والتي تؤد3 
إلى إخضاع النظام العام للمع�ار الغرHي، وHهذا لن تستط�ع الدول العر�Hة واإلسالم�ة، تحقی� 

  )3(لحضارMة.النهوض من خالل خصوصیتها ا
ن مصطلح "الوطن" و"الدولة المستقلة ذات الس�ادة الوطن�ة" هي من أهم أدوات الغزو أه�ذا یتبین 

الذ3 استخدم !عض النصارO و !عض أبناء المسلمین مط�ة لتروMج سموم  ،الف�ر3 الغرHي
لة دون !غ�ة الحیلو  ،وٕاضفاء المشروع�ة على األوضاع التي فرضها المستعمر ،الحضارة الغر�Hة

وه�ذا  عودة وحدة المسلمین تحت ظل الدولة االسالم�ة الجامعة �ما �ان الحال منذ عهد النبوة.
�م علیهم أن ، وحُ فسهم قاطنین في عالم القوم�ة هذاأفاق المسلمون !عد س!ات طال لیجدوا أن"

دتها هما یص!ح شعار المرحلة وعقسسات وأن �عبدوها من دون هللا، وأیخدموا إلى األبد هذه المؤ 
ال ولم �عد التسب�ح !حمد هللا هو المطلوب و أمتي فوق الجم�ع".ني إن أخطأ أو أصاب" أو ""وط

عتقاد !أن الوطن هو األعظم والبدیل عن شعار "هللا أكبر"، بینما الجهاد في سبیله، بل أص!ح اإل

                                      
�انون  29اإلثنین  ،اللبنانة جرMدة المستقبل ،في معنى استشهاد اإلمام الحسین ) السماك، محمد، مقال:1(

 .2515العدد  -  2007الثاني 

 ألوانموقع ا ،مدخل ساسي إلى العلمانة أو مدخل علماني إلى الساسة، جاد الكرMم،الج!اعي)2(
www.alawan.org  

ةمنتج إسالمي.. ط6ًقا للمواصفات  ) حبیب، رفی�،3(Lموقعالغر ،            www.3arb.alafdal.net      
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ن �صیب قتلون. فال عجب إذن أقتلون و�َ أص!ح الوطن هو الذ3 �قاتل في سبیله الناس ف�ُ 
!عد أن شهدوا هذا اإلنقالب في المفاه�م دون أن ��ونوا جزءًا  ،المسلمین دوار مزمن وفقدان للهو�ة

  )1(منه."
 هذه من دولة حدود داخل �ع�شون  الذین الناس تجمع التي الرا!طة هي" الوطن�ة" تص!ح بذلك و

 فقy مرت!طا اللبناني !ح�ص بذلك و.الحدود تلك خارج هم الذین الناس سائر عن تفصلهم و الدول،

 تعمل ال و همومها، تتعدد و األمة تنقسم حتى !المصر3، فقy مرت!طا المصر3  �ص!ح و !اللبناني
 و. ه�ذا و... )2(التونسي یهم ال الجزائر3  یهم فما األمة، قض�ة هي واحدة قض�ة سبیل في سو�ا
 الوطن و " الدین" مثل خبیثة مضللة شعارات الناس بین بثت ، المفهوم ذلك تكرMس أجل من

 التي الشعارات من غیرهما و" الدین إلى ننتمي أن قبل الوطن إلى ننتمي نحن مثل و" للجم�ع
 مثل: " سلم و عل�ه هللا صلى قوله من الوطن�ة فأین. األساس حیث من االسالم مع تتعارض
 سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا الجسد، مثل تعاطفهم و تراحمهم و توادهم في المؤمنین

  )3(".الحمى و !السهر الجسد
د  �ان العرب في الجاهل�ة یدینون !العصب�ة الَقَبل�ة، فهي عندهم أساس الوالء واالنتماء، وعلیها ُتحدَّ
لم، و�انت الك�انات الس�اس�ة في ذلك  الحقوق والواج!ات، وHها ولها ُتعلن الحرب وMنعقد السِّ

صلى هللا عل�ه  -فجاء رسول هللا .أو دین�ة، أو �الهما مًعا العصر تقوم على ُأسس عرق�ة؛ قوم�ة
برسالة اإلسالم، فنهض !العرب والعجم على أساس العقیدة اإلسالم�ة، وألغى العصب�ة،  - وسلم

وأبدل بها النظرة اإلنسان�ة، وأحدث انقالً!ا في النظرة إلى الح�اة وفي نظام الح�اة، واستبدل !مفاه�م 
ر الحقوق والواج!ات الجاهل�ة الوالء "  ورسوله، وجعل االنتماء لألمة وجماعة المؤمنین، وقرَّ

د مفهوم الحرب والسلم َوْفًقا ألح�ام الجهاد في سبیل  لجم�ع الناس !التا!ع�ة لسلطان اإلسالم، وحدَّ
  .دعوة الناس لإلسالم

ا �قاتل فاتحً  ،هه وأجدادئصلي ووطن أ!األوطنه ا ،لم إلى م�ةوقد جاء النبي صلى هللا عل�ه وس
رض �لها " تعالى ، ألفا ه،اعه في هذه العقیدة أ�ا �ان وطنقومه على عقیدة التوحید مع من أط

                                      
  .12، ص االسالم والدولة الحدیثةاألفند3، عبدالوهاب،  1)(
الحتالل البرMطاني في َمعِرض تبرMِره لفصل تر��ا عن المسلمین من العرب والهنود، الواقعین حینها تحت ا) 2(

م قائًال: 1923البرلمان التر�ي سنة  أتاتورك خاطب مصطفى �مال ،ولتبرMر جرMمته في إلغاء الخالفةوالفرنسي، 
(أل�س من أجل الخالفة واإلسالم ورجال الدین قاتل القروMون األتراك، وماتوا طیلة خمسة قرون؟ لقد آن األوان أن 

  .)الهنود والعرب، وتنقذ نفسها من تزعُّم الدول اإلسالم�ةتنظر تر��ا إلى مصالحها، وتتجاهل 

وخرجه اإلمام أحمد في مسنده عن النعمان  .468 ص /12، !اب تراحم المسلمین وتعاطفهم، جصحح مسلم) 3(
 .329، ص 37، !اب حدیث النعمان بن !شیر عن النبي،ج مسند أحمدبن !شیر، 
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ظهر دینه في وطنه، وجبت عل�ه تعلــو �لمة هللا تعالى، فإن لم �قدر أن �ُ  هو حیثووطن المؤمن 
ظهر دینه فهو داخل �ُ فإن آثر أن ی!قى في وطنه على أن یهاجر ل ،ذلكرة إلى حیث �م�نه الهج

  ِإنَّ الَِّذیَن َتَوفَّاُهُم اْلَمَالِئَ�ُة َظاِلِمي َأْنُفِسِهْم َقاُلوا ِف�َم ُ�ْنُتْم َقاُلوا ُ�نَّا ُمْسَتْضَعِفیَن ِفي ( لىفي قوله تعا
ِ َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا ِفیَها َفُأوَلِئَك َمْأوَ     . )1()اُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصیًرااْألَْرِض َقاُلوا َأَلْم َتُكْن َأْرُض £َّ

 في أنظمة و ،وعقد�ة" - "ف�رMة�وناتها في عناصرولكنه �حصر م،تكوMن األمة فاإلسالم �قر
، حیث تشرMعات عمل�ة تنبث� من العناصر الف�رMة. وHهذا یناقض المفهوم الغرHي القومي لألمة 

دة اإلسالم�ة والمفاه�م التي ترت!y بها، من تؤ�د الشرMعة اإلسالم�ة أن م�ونات األمة هي العقی
ا�مان !ا" ورسوله، و�ذلك األح�ام الشرع�ة التي  تنبث� عن العقیدة. فوجود األمة ذاتها یتمثل في 

  )2(إقامة الدولة التي تق�م أح�ام الشرع.
ها هو�ًة، ومحوَر الوطنّ�ة !اعت!ار واتخاذ ،  إنَّ جْعَل الوالء منعِقًدا على شيٍء غیر اإل�مان واإلسالم

وفي تحدید را!طة .حرََّمها هللا ونهى عنها "جاهل�َّة" هو في ذاته،انتماء ووالٍء بین جماعة من الناس
العقیدة في هللا �را!طٍة وحیدة یتجمَُّع حولها الناس، ال المصالح األرض�َّة، وال القوم، وال األهل؛ 

ٌل ٱۡقتََرۡفتُُموَها َكاَن َءاَبآُؤُكۡم وَ قُۡل إِن  ﴿:�قول هللا تعالى ُجُكۡم َوَعِشيَرتُُكۡم َوأَۡمَوٰ نُُكۡم َوأَۡزَوٰ أَۡبنَآُؤُكۡم َوإِۡخَوٰ
َرةٞ  ِ َوَرُسوِلهِۦ َوِجَهادٖ َشۡوَن تَخۡ  َوِتَجٰ َن ٱ�َّ ِكُن تَۡرَضۡونََهآ أََحبَّ إَِلۡيُكم ّمِ ِفي َسِبيِلهِۦ َفتََربَُّصواْ  َكَسادََها َوَمَسٰ

ِسِقينَ ٱ َحتَّٰى يَۡأتِيَ  ُ َال يَۡهِدي ٱۡلقَۡوَم ٱۡلَفٰ ُ ِبأَۡمِرِهۦۗ َوٱ�َّ األواِصَر  - س!حانه -فانظر �یف وضع هللا  )3(﴾�َّ
 Oفٍَّة أخر�ثم إنَّه   !القوم�َّة والمصالح االقتصاد�ة والوطن في �فَّة، والعقیدَة الصح�حة في هللا في 

ُقو َواْعَتِصُموا 6َِحْبِل eَِّ  ﴿ والسنةال شرع�َّة في اإلسالم للتجمُّع على غیر الكتاب  ﴾  ا َجِمًعا َوَال َتَفرَّ
)4( 
طٍن، أو جنس، أو عْقَد الوالء على "اإل�مان" وحده ال شيء سواه؛ من و  -س!حانه -وجعل هللا  

ُت بَۡعُضُهۡم أَۡولِ  ﴿:وٕاالَّ فال شرع�ة لهذا الوالءمصالَح مشتر�ٍة، َيۡأُمُروَن  َيآُء بَۡعٖضۚ َوٱۡلُمۡؤِمنُوَن َوٱۡلُمۡؤِمَنٰ
َ َوَيۡنَهۡوَن َعِن ٱۡلُمنَكِر  ِبٱۡلَمۡعُروفِ  َكٰوةَ َويُِطيعُوَن ٱ�َّ َلٰوةَ َويُۡؤتُوَن ٱلزَّ   َويُِقيُموَن ٱلصَّ

َ َعِزيٌز َحِكيمٞ  ُۗ إِنَّ ٱ�َّ ٓئَِك َسيَۡرَحُمُهُم ٱ�َّ  )5( ﴾َوَرُسولَهُۥٓۚ أُْوَلٰ
  ینحصر في المجموعة من ال!َشر، تع�ش على أرٍض مشتر�ة، وفي اإلسالم ال "األمة" ومفهوم

صلَّى هللا  -تجمعها مصاِلُح مشتر�ة، وَتستخدم لغًة مشتر�ة؛ ففي الكتاب الذ3 �ت!ه رسوُل هللا 
بین الُمهاجرMن واألنصار ورد: (!سم هللا الرحمن الرح�م، هذا �تاٌب من محمَّد النبيِّ  - عل�ه وسلَّم 

                                      
 .97النساء، ) 1(

 .92، ص ساسة شرعةم همفاالمفتي،محمد، ) 2(

 .24 ،التو!ة) 3(

 .103 ،آل عمران) 4(

 .71التو!ة: ) 5(
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، بین ال مؤمنین والمسلمین من قرMش وMثرب، وَمن ت!عهم، فَلِحَ� بهم وجاهد معهم، إنَّهم أمٌَّة األميِّ
وهم  ...وٕانَّ المؤمنین !عضهم َموالي !عض دون الناس(ن دون الناس)، وجاء ف�ه أ�ًضا: واحدة م

  ل یٌد على َمن سواهم... وٕان سلَم المؤمنین واحدة، ال �سالُم مؤمٌن دون مؤمٍن في قتاٍل في سبی
   .للدُّخول في مسمَّى األمة الواحدة "اإل�مان" فالَمحكُّ هو ،)1()هللا
اإل�مان !اإلسالم �قضي !أن ُتوَضع العقیدة اإلسالم�ة، وَحْمل دعوتها، والجهاد في سبیل نشِرها و  
على رأس األولو�ات للمسلمین، �ما �حتِّم إخضاع ما أقرَّه الشرع من میول فطرMة وشؤون الح�اة  - 
نیو�ة، من مثل َعالقات الرحم والنسب اإلنسان�ة، وتجارة ومصالح ماد�ة وحاجات شخص�ة، الد

د لألولو�ات، تض!طه نصوص الشرع وأح�امه، واإل�مان !اإلسالم �حتِّم �ذلك إلغاء  َوْف� ُسلَّم محدَّ
�س ل ":- صلى هللا عل�ه وسلم - ما یتعاَرض مع العقیدة اإلسالم�ة من روا!y الدم واألرض، قال 

  )2("منا من دعا إلى عصب�ة، ول�س منا من قاتل على عصب�ة، ول�س منا من مات على عصب�ة
الَعالقة بین شعوب األمة اإلسالم�ة !ش�ل واضح، وأجَمَلها في أبلغ  حّدد اإلسالموه�ذا نجد أن 

(َمَثُل :- صلى هللا عل�ه وسلم - فقالن،ع!ارة وأدقِّ وصف، وجعلها قائمًة على أساس اإل�ما
هم وتعاطِفهم وتراحِمهم َمَثُل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو، تدا ا عى له سائر لمؤمنین في توادِّ

البن�ان؛ �شدُّ !عضه (المؤمن للمؤمن �:- صلى هللا عل�ه وسلم - ، وقال)3(الجسد !السهر والحمى)
  )4(.!عًضا)

  
معهم  نهم والتحالفالمؤمنین !مواالِة !عضهم ال!عض؛ أ3 مناصرة إخوا -س!حانه  - ألزم هللا  وقد

المسلمین من عواقب مواالة الكافرMن، والتحالف مع الكفار ضد  - تعالى - ضد عدوهم،�ما حذَّر
ٱۡألَۡرِض ِفي  َكفَُرواْ بَۡعُضُهۡم أَۡوِليَآُء بَۡعٍضۚ إِالَّ تَۡفعَلُوهُ تَُكن ِفۡتنَةٞ َوٱلَِّذيَن  :﴿،س!حانه،فقالإخوانهم، 

وجماعة المؤمنین، االنتماء لإلسالم وحَده، والوالء " ورسوله  ،ز وجلع،وحصر،)5(﴾َكِبيٞر  َوفََسادٞ 
ُ وََرُسولُهُۥ َوٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ : ﴿ ،س!حانه ،فقال    )6(﴾ إِنََّما َوِليُُّكُم ٱ�َّ

                                      
یرة النبو�ة"، البن �ثیر ) 1(  .321/ 2السِّ

 .332، ص 4سنن أبو داوود، !اب في العصب�ة،ج ) 2(

 .1999، ص 4، !اب تراحم المؤمنین وتعاطفهم، ج صحح مسلم) 3(

 .1999، ص 4م، ج ، !اب تراحم المؤمنین وتعاطفهصحح مسلم )4(

 .73األنفال: ) 5(

 .55المائدة: ) 6(
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أوجب الشرع على المسلمین نصرَة إخوانهم !القتال والمال والرجال، في حال تعرُّضهم  �ما 
يِن فَعََلۡيُكُم ٱلنَّۡصرُ : ﴿ - تعالى - لكفار، فقالالعتداء من ِقَبل ا ، وقال )1(﴾ َوإِِن ٱۡستَنَصُروُكۡم ِفي ٱلدِّ

 تعالىفي قوله  و.)2("المسلم أخو المسلم، ال ُ�ْسِلُمُه وال �ظِلُمُه وال یخُذُله":- صلى هللا عل�ه وسلم - 
َهدُواْ بِأَۡمَوٰ ( ٓئَِك إِنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَهاَجُرواْ َوَجٰ َنَصُرٓواْ أُْوَلٰ ِ َوٱلَِّذيَن َءاَوواْ وَّ ِلِهۡم َوأَنفُِسِهۡم فِي َسبِيِل ٱ�َّ

ن َشۡيٍء َحتَّىٰ َوٱلَِّذيَن  بَۡعُضُهۡم أَۡوِلَيآُء بَۡعٖضۚ  َيتِِهم ّمِ ن َوَلٰ َوإِِن  يَُهاِجُرواْۚ  َءاَمنُواْ َوَلۡم يَُهاِجُرواْ َما لَُكم ّمِ
يِن فَعََلۡيُكمُ وُكۡم ِفي ٱلٱۡستَنَصرُ  قۗٞ  دِّ يثَٰ ُ بَِما تَۡعَملُوَن بَِصيٞر َوٱ ٱلنَّۡصُر إِالَّ َعَلٰى قَۡوِمۢ بَۡينَُكۡم َوبَۡينَُهم ّمِ َّ�()3( 

طب�عة العالقات في المجتمع  تصور هذه النصوص الحاسمة مه هللا:"�قول صاحب الظالل، رح
 Oین المجتمعات األخرHام المنظمة لهذه العالقات  المسلم، وطب�عة العالقات بینه و�و�Hان األح

وتلك ومنه تتبین طب�عة المجتمع المسلم ذاته والقاعدة التي ینطل� منها والتي �قوم علیها �ذلك.. 
إنها ل�ست عالقات الدم، وال عالقات األرض، وال عالقات الجنس، وال عالقات التارMخ، وال 

لقرا!ة، ول�ست هي الوطن�ة، ول�ست هي عالقات اللغة، وال عالقات االقتصاد.. ل�ست هي ا
القوم�ة، ول�ست هي المصالح االقتصاد�ة.. إنما هي عالقة العقیدة، وعالقة الق�ادة، وعالقة 

  )4( "التنظ�م الحر�ي....
  ْMمسلم عن سل�مان بن ُبر Oان رسول هللا«دة عن أب�ه قال: رو�إذا أمَّر أمیرًا على ج�ش أو سرMة  

 Oهللا ومن معه من المسلمین خیرًا ثم قال: اغزوا !اسم هللا في سبیل هللا،  أوصاه في خاصته بتقو
قاتلوا من �فر !ا"، اغزوا وال َتُغّلوا، وال تغدروا، وال تمثلوا، وال تقتلوا ولیدًا، وٕاذا لقیت عدوك من 
المشر�ین فادعهم إلى ثالث خصال (أو خالل). فأیتهن ما أجابوك فاقبل منهم و�ف عنهم. ثم 

عهم إلى اإلسالم فإن أجابوك فاقبل منهم و�ف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار اد
المهاجرMن، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرMن وعلیهم ما على المهاجرMن. فإن أبوا أن 

على یتحولوا منها فأخبرهم أنهم ��ونون �أعراب المسلمین یجر3 علیهم ح�م هللا الذ3 یجر3 
المؤمنین، وال ��ون لهم في الغن�مة والفيء شيء إال أن یجاهدوا مع المسلمین، فإن هم أبوا فسلهم 

  )5(."فاستعن !ا" علیهم وقاتلهمالجزMة، فإن هم أجابوك فاقبل منهم و�ف عنهم. فإن هم أبوا 
األمة فاآل�ة الكرMمة وحدیث رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم "یدالن بوضوح على م�ونات 

اإلسالم�ة وهي : الوال�ة !اال�مان، والهجرة والجهاد.وذلك �عني أن األمة تقوم على عقیدة تت!عها 
هجرة من دار الكفر الى دار اإلسالم، بهدف إقامة الدولة االسالم�ة، حتى تحق� األمة ذاتها 

                                      
 .72،األنفال) 1(

 .426، ص 12صح�ح مسلم، !اب تحرMم ظلم المسلم وخذله،ج ) 2(
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والقناعات  و��انها الس�اسي واالجتماعي واالقتصاد3، وحتى تطب� مجموعة المفاه�م والمقای�س
التي تحملها في اطار منتظم س�اسي واجتماعي واقتصاد3 یرتكز على العق�ة، وتقوم !عد إقامة 
الشرع !الجهاد في سبیل هللا إل!الغ اإلسالم، وHذلك تتجاوز اإلطار القومي القائم على النظرة 

یث �ق�م االسالم العرق�ة لألمة ، وعلى مبدأ الوالء الس�اسي للقوم !صرف النظر عن معتقداتهم، ح
نظام والء ف�ر3 عقد3، وMجعل هدف األمة نشر اإلسالم وتوس�ع رقعة الدولة االسالم�ة...فاألمة 

، فوجود جماعة تعتن� العقیدة اإلسالم�ة �حتم علیها العمل إلقامة دولة تطب� والدولة متالزمان
�ام الشرع، وحمل الدعوة..ولذا الشرع ،�ما أن ق�ام الدولة االسالم�ة �حتم ق�ام أمة تلتزم بتطبی� أح

�م�ن تعرMف األمة اإلسالم�ة !أنها"جماعة تعتن� العقیدة اإلسالم�ة وتق�م دولة على أساس 
شرMعته"... وعدم هجرة الموجودین خارج إطار الدولة االسالم�ة مع القدرة عل�ه �حتم خروجهم عن 

  )1(.مفهوم "األمة اإلسالم�ة"
الوطن�ة الذ3 نشأ في الغرب وقام على أساسه النظام الس�اسي في  من هنا یتبین أن مفهوم الدولة

  الدولة المعاصرة هو مفهوم دخیل على المسلمین وال أصل له في الشرMعة اإلسالم�ة. 
فاإلسالم له نظامه الس�اسي الخاص !ه والقائم على العقیدة اإلسالم�ة التي ترyH بین أفراد األمة 

لوطن�ة المرت!طة !��ان متوهم من األرض، تبنى عل�ه أمجاد اإلسالم�ة ول�س على العصب�ة ا
  و!طوالت وأساطیر ال تستند على حجة عقل�ة وال إنسان�ة، بل تثیر العصب�ات والعداوات الغرMزMة.

وقد جاءت النصوص الشرع�ة لتدل على وجوب اجتماع أمر المسلمین على إمام واحد، و حرمة 
الك�انات الس�اس�ة، وقد وضع الشرع العقو!ة الزاجرة لردع من  تجزئة األمة أو تفتیت وحدتها بتعدد

عن  فقد روO مسلمي الدن�ا إال خل�فة واحد، ال یجوز أن ��ون فتسول له نفسه السعي في ذلك. ف
ومن !ا�ع إمامًا فأعطاه صفقة «�قول:   ن العاص قوله: أنه سمع رسول هللاعبد هللا ابن عمرو ب

عن أبي سعید و  .)2(»استطاع، فإن جاء آخر ینازعه فاضرHوا عن� اآلخریده وثمرة قل!ه فل�طعه إن 
لم عن . وروO مس)3(»إذا بو�ع لخل�فتین فاقتلوا اآلخر منهما«الُخدر3 عن رسول هللا أنه قال: 

من أتاكم وأمر�م جم�ع على رجل واحد یرMد أن �ش� «�قول:  عرفجة قال: سمعت رسول هللا
   .)4(»لوهعصاكم، أو �فرق جماعتكم فاقت

                                      
 .96-94 ، صمفاهم ساسة شرعةالمفتي،محمد، ) 1(
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وال عبرة !ما �طرحه ال!عض من الملوثین بلوثة الحضارة الغر�Hة الذین ینعقون !أن جمع األمة الیوم 
، مع أنهم  ال ین�رون توحد تحت إمام واحد لهو ضرب من الخ!ال والمثال�ات ال �قول !ه عاقل

لى الرد هو االحتكام إ ورو!ا برغم تعدد شعوHها وتارMخهم المليء !الصراعات الدمو�ة، فمق�اسنا فيأ
 ومن أراد منهم الشغب !أنّ  ضحة والقاطعة !حرمة تعدد الخالفة؛ما جاءت !ه األدلة الشرع�ة الوا

وثان�ا ال حجة له  ،م له بذلك أوالسالمي شهد تعدد الخالفة في االندلس و مصر فال نسلّ إلالتارMخ ا
أعمال الرجال ول�س الع�س،  ف�ه على فرض صحة هذا الزعم، فالشرع هو الح�م والف�صل على

ام والسالطین فإن خالف الشرع ُأخذ بجرMرته، وال  �صح و فالن من الح�ّ أفما قد ��ون فعله فالن 
�ما أن إ!احة الرHا الیوم وشیوعها القول إن فعله دلیل على أن الشرع یب�ح هذا وذاك من تصرفاته ،

  )1(.م�ن !حال أن یتخذ حجة للداللة على إ!احتهاالیوم ال �مسلمین، !ما فیها البلد الحرام،في !الد ال
  

وهنا مفرق الطرق بین النظام االسالمي القائم على العقیدة االسالم�ة وHین النظام العلماني القائم 
من االنسان  والذ3 صاغ هذه المفاه�م الوطن�ة التي تجعل، على عقیدة فصل الدین عن الح�اة 

   إلى األرض أو العرق  تحت ظل الخرقة المسماة "الوطن". ا ألخ�ه اإلنسان !سبب االنتماءعدوً 
فال دم أو نسب أو  "آصرة العقیدة هي آصرة التجمع في المجتمع اإلنساني؛فاإلسالم یجعل من 

رضت على أ3 إنسان قبل ف�ل هذه العناصر فُ  .عشیرة أو قوم أو جنس أو عنصر أو لون أو لغة
سواء أحب أم  -أو مشورة، انما هي تفرض عل�ه فرضا مجیئه إلى األرض، وال یؤخذ له فیها رأ3

!مثل هذه المقومات  - أو حتى في الدن�ا وحدها  -فإذا تعل� مصیره في الدن�ا واآلخرة معا  -�ره! 
التى تفرض عل�ه فرضا؛ لم ��ن مختارا وال مرMدا، وHذلك تسلب إنسانیته مقوما من أخص 

رMم اإلنسان، بل من قواعد تر�ی!ه وتكوMنه اإلنسانى مقوماتها, وتهدر قاعدة أساس�ة من قواعد تك
   !الممیز له عن سائر الخالئ�

ومن أجل المحافظة على خصائص اإلنسان الذات�ة، والمحافظة على الكرامة التى وهبها هللا له 
التى �ملك �ل فرد اخت�ارها !شخصه منذ  - متمش�ة مع تلك الخصائص؛ یجعل اإلسالم العقیدة 

هي اآلصرة التى �قوم علیها التجمع اإلنسانى في المجتمع اإلسالمي، والتى  - لرشد أن یبلغ سن ا
یتقرر على أساسها مصیر �ل فرد بإرادته الذات�ة، وMنفي أن تكون تلك العوامل االضطرارMة، التى 

  .ال ید له فیها، وال �ملك �ذلك تغییرها !اخت�اره؛ هي آصرة التجمع التى تقرر مصیره طوال ح�اته
هي آصرة حرة �ملك الفرد اإلنساني  -آصرة العقیدة والتصور والف�رة والمنهج - م إن هذه اآلصرةث

اخت�ارها !محض إرادته الواع�ة. فأما أواصر القط�ع تلك فهي مفروضة عل�ه فرضًا، لم یخترها وال 

                                      
، النبهاني، تقي الدین، و  318- 313، 111-110، ص قواعد نظام الح�م في اإلسالمالخالد3، محمود، ) 1(
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منه وال حیلة له �ذلك فیها.. إنه ال �ملك تغییر نس!ه الذ3 نماه وال تغییر الجنس الذ3 تسلسل 
تغییر اللون الذ3 ولد !ه. فهذه �لها أمور قد تقررت في ح�اته قبل أن یولد، لم ��ن له فیها 
اخت�ار، وال �ملك فیها حیلة..�ذلك مولده في أرض !عینها، ونطقه بلغة !عینها !ح�م هذا المولد، 

ع ما دامت هذه هي أواصر تجمعه م - وارت!اطه !مصالح ماد�ة معینة ومصیر أرضي معین
فیها محدود.. ومن أجل هذا �له ال » اإلرادة الحرة«�لها مسائل عسیرة التغییر ومجال  -غیره

یجعلها اإلسالم هي آصرة التجمع اإلنساني.. فأما العقیدة والتصور والف�رة والمنهج، فهي مفتوحة 
الذ3 یرMد  دائمًا لالخت�ار اإلنساني، و�ملك في �ل لحظة أن �علن فیها اخت�اره وأن �قرر التجمع

أن ینتمي إل�ه !�امل حرMته فال �قیده في هذه الحالة قید من لونه أو لغته أو جنسه أو نس!ه، أو 
األرض التي ولد فیها، أو المصالح الماد�ة التي تتحول بتحول التجمع الذ3 یرMده وMختاره... وهنا 

�رامة اإلنسان في التصور اإلسالمي..)1(  
مجتمعا  يءنشخرO؛ أن یُ رة العقیدة، وعدم ق�امه على العوامل األمن شأن ق�ام المجتمع على آص

لم�ا مفتوحا، یجىء إل�ه األفراد من �ل األجناس واأللوان واللغات واألقوام والدماء إنسان�ا عا
ه صاد، وال �قوم في واألنساب والد�ار واألوطان، !�امل حرMتهم واخت�ارهم الذاتى، ال �صدهم عن

أن تصب  و .دونه حدود مصطنعة،خارجة عن خصائص اإلنسان العل�ا وال تقفوجوههم حاجز،
ء "حضارة يفي هذا المجتمع �ل الطاقات والخواص ال!شرMة، وتجتمع في صعید واحد، لتنش

إنسان�ة" تنتفع !�ل خصائص األجناس ال!شرMة، وال تغل� دون �فاءة واحدة، !سبب من اللون أو 
من النتائج ال!اهرة للمنهج اإلسالمي في هذه القض�ة؛ أن ولقد �ان  .العنصر أو النسب أو األرض

أص!ح المجتمع المسلم مجتمعا مفتوحا لجم�ع األجناس واأللوان واللغات، !ال عائ� من هذه 
  )2(.العوائ� السخ�فة

الطاقة وصنعت هذه الكتلة العجی!ة المتجانسة المتناسقة؛ حضارة رائعة ضخمة، تحو3 خالصة 
 لقد - على !عد المسافات و!yء طرق االتصال في ذلك الزمان و- جتمعةال!شرMة في زمانها م

اجتمع في المجتمع اإلسالمي المتفوق؛ العرHي والفارسي والشامي والمصر3 والمغرHي والتر�ي 
لم  و.والصیني والهند3 والروماني واالغرMقي واالندون�سي واالفرMقي... إلى آخر األقوام واألجناس

ما "قوم�ة"، انما ما "عر�Hة"، انما �انت دائما "إسالم�ة"، ولم تكن یوما  تكن هذه الحضارة یوما
وما �ان اإلسالم لیخلص الناس من األصنام الحجرMة واألسطورMة، ثم ." د�ة�انت دائما "عق

یرضى لهم !عد ذلك أصنام الجنس�ات والقوم�ات واألوطان... وما إلیها، یتقاتل الناس تحت رایتها 
  !یدعوهم إلى هللا وحده وٕالى الدینونة له دون شيء من خلقهوشعاراتها، وهو 
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اإلسالم �أبى إال أن �ق�م قواعد المجتمع اإلسالمي على ما یرضي هللا س!حانه،  في الخالصة فإنّ 
من  ومفهوم "الوطن" و ما یبنى عل�ه من را!طة الوطن�ة هفو ل�س على مقای�س ال!شر أو أهوائهم، 

هو من نتاج الحضارة العلمان�ة الغر�Hة وما واكبها و ي یرفضها اإلسالم ، !اب العصب�ة الجاهل�ة الت
من منظومة ف�رMة س�اس�ة ال تمت لإلسالم !صلة. واإلسالم �أمر أن تكون را!طة اإل�مان !ا" وما 
انبث� عنها من مفاه�م شرع�ة وأح�ام حاكمة على حر�ة الفرد والمجتمع ، تش�ل في مجملها 

تي ال ین!غي تعدیها. فالمسلم إن اختار لنفسه الع�ش في دار الكفر فل�س له الحدود الشرع�ة ال
حقوق الرعو�ة على الحاكم المسلم في دار االسالم، أما الكافر الذ3 ارتضى الع�ش مع المسلمین 

"فالذمي !قبوله أح�ام اإلسالم، و!اإلقامة الدائمة في دار  .)1(فله ح� الرعو�ة على الحاكم والدولة
م، �ص!ح جزءا من شعب الدولة اإلسالم�ة، و�حمل رعوMتها. ومن منطل� �ون الدولة اإلسال

اإلسالم�ة دولة دعوة تهدف إلى تحوMل �ل دار �فر إلى دار إسالم فمن !اب أولى ق�امها !منح 
  )2(رعوMتها لمن أراد اإلقامة الدائمة فیها".

3 الوطن�ة ال �م�ن !حاٍل أن تكون هي "هو�ََّة" المسلم، والف  مجرََّد جزٍء في هذه الهو�َّة؛ فهذا یؤدِّ
إلى تشتُِّت انتماء المسلم، وفقدان فاعل�َّة الهو�َّة اإلسالم�َّة، فضًال عن مخالفته للشرMعة الرHان�َّة، 

  ؛ ألنَّها:سالمُة الوطن�ة" مفهوٌم یرفضه االو"الُهِو�َّ 
�ه إْن جعَلها اإلنسان محوَر والء؛ !أن تشوُب صفاَء التَّوحید، وتنقض عقیدة "الوالء والَبراء" ف• 

�ون والؤه منعِقًدا على أبناء الوطن الواحد، !غّضِ النَّظر عن معتقداتهم وأف�ارهم، بل حتَّى لو �
�انوا من المشر�ین!  

رَع وحده، فهي زعٌم (بلسان •   اتِّ!اع لألهواء وعقول ال!شر ف�ما ین!غي أن تكون مرجعیَُّته هي الشَّ
�ن بلسان المقال) أنَّ هناك ِقَ�ًما إنسان�َّة ��ون لها مصدٌر َ�ْملك َفْرضها أو إ!احتها  الحال إن لم�

 هو "الوطن�َّة"، وهذا المصدر- س!حانه وتعالى-التي أنزلها هللاْظرها غیر الشرMعة اإلسالم�َّة،أو حَ 
  أو "الحسُّ الوطني"، أو "الثوابت الوطن�ة"!

د "الق�م" التي تقتضیها، بل �لٌّ یزعم لها ما َ�شاء، تفتقُر إلى الموضوع�َّة؛ فال ی•   وجد ضا!yٌ �حدِّ
  وMُدخل في مقتض�اتها ما َ�شاء.

                                      
َسلََّمةٌ  ۡؤِمَنةٖ مُّ  فَتَۡحِريُر َرقََبةٖ  ا ٗٔ ۚا َوَمن َقتََل ُمۡؤِمًنا َخطَ  ٗٔ ۡؤِمٍن أَن يَۡقتَُل ُمۡؤِمًنا إِالَّ َخطَ َوَما َكاَن ِلمُ في قوله تعالى( )1(   َوِدَيٞة مُّ

دَّقُواْۚ َف  ٓ أَن يَصَّ   َوإِن َكاَن  ۡؤِمَنةٖۖ مُّ  فَتَۡحِريُر َرقََبةٖ  لَُّكۡم َوُهَو ُمۡؤِمنٞ  إِن َكاَن ِمن قَۡوٍم َعدُوّٖ إَِلٰىٓ أَۡهِلِهۦٓ إِالَّ
قٞ  يثَٰ َسلََّمةٌ إَِلىٰٓ  ِمن قَۡوِمۢ بَۡينَُكۡم َوَبۡينَُهم ّمِ   فََمن لَّۡم َيِجۡد َفِصَياُم  ۡؤِمَنةٖۖ مُّ  ِلهِۦ َوتَۡحِريُر َرقََبةٖ أَهۡ  َفِدَيٞة مُّ

َن ٱ ۡيِن ُمتَتَاِبَعۡيِن تَۡوَبةٗ َشۡهرَ  ُ َعِليًما َحِكيمٗ ّمِ ِۗ َوَكاَن ٱ�َّ ) اسقطت الد�ة عن المؤمن الذ3 قتل خطأ وهو 92)(النساء،ا�َّ
 من دار الحرب، أما إن �ان المؤمن من دار الكفر وHین أهلها ودار االسالم معاهدة ومیثاق فتؤدO دیته إلى أهله.
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"؛ (أرض الوالدة، •   ُمهم وفًقا لك�انهم "الجبر3ِّ نزعة ال إنسان�َّة؛ لكوِنها ُتفاضُل بین ال!شر، وتقوِّ
ذا الك�ان الجبر3ِّ لإلنسان، حتَّى الوطن، النَّشأة)، فتجعل را!طَة االنتماء بین ال!شر على أساس ه

وْفَ� الك�ان  - الهو�َّة اإلسالم�َّة واالنتماءِ لو �ان اإلنسان �افًرا معرًضا عن ع!ادة هللا، وتجعُل من 
!ة"، مع أن المنط� الموضوعيَّ  نزعًة "طائف�ة" - ر3" لإلنسان"االخت�ا  ، والواقع المحسوس، "متعصِّ

!ة" و"الالَّإنسان�ة"! ُیَبرِهن أن النَّزعة الوطن�ة هي   "المتعصِّ
  ُتْفِضي إلى التَّ!ع�ة للغرب؛ فحین تجزََّأت اُألمَّة إلى ��انات وطن�َّة متفرِّقة هزMلٍة، �ان أِن التح� •  

�لُّ ��اٍن !قوَّة �برO تسنده؛ ألنَّه ال �عتمد على هو�ٍَّة أصیلة عند األمَّة، ف�ان من البدیهيِّ أن ��ون   
  لقوO الكبرO.تا!ًعا إلحدO ا

نزعٌة َعِمَل الغرب على زرعها بین المسلمین؛ لتفرMقهم، والحیلولة دون وحدِتهم، !عد أن َفِشل في • 
وجوده عس�ر�Mا في �لِّ !الد المسلمین (رغم وجوده في !عض البلدان الیوم!) عمَل على إثارة  إ!قاء

  هذه النُّعرة الوطن�َّة؛ لتمز�M وحدة األمة.
ر له؛ فُمال!سات ظهورها ونشأتها في أورو!ا لم تمرَّ بها األمة اإلسالم�ة،تقلید ال مُ •   ف�ان  َبرِّ

نحتاج  أمًرا منافً�ا للموضوع�َّة! وال - على األمة اإلسالم�َّة أن تتعا�ش معه - اعت!اُرها شیًئا حتم��ا 
ر َتواُفَ� اإلسالم مع �لِّ وافد � ما من الِقَ�م والَموازMن  اأتینا من ِقَ�م الغرب؛ ففي دیننإلى أن نبرِّ

  ُ�غنینا.
ن منظومة "الدولة الوطن�ة" التي عمل اإلستعمار الغرHي على فرضها وه�ذا نخلص إلى القول إ
ذات  ق وحدتها !أن خل� ��انات "س�اس�ة وطن�ة" سّماها دوالً مزّ  !عد أنعلى األمة اإلسالم�ة ، 

لعقیدة وتتناقض مع ا ،ر والممارسةهي من نتاج االستعمار الغرHي على مستوO الف�س�ادة،
التي ترت!y ف�ما بینها برا!طة العقیدة الواحدة القائمة على ،وحدة األمة التي تفرض  اإلسالم�ة

اإل�مان برب الكون ورسوله الذ3 بّلغ رسالة القرآن للعالمین، هذه العقیدة التي ال تعرف وال تعترف 
، بل تسعى لوحدة ال!شرMة في عبودیتها إلنسانصطنعة تفرق بین اإلنسان وا!أ3 حدود موهومة م

  لخالقها.
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  الفصل الرا6ع 

  عن العلمانة والدمقراطة 
  

  

      : الثورة الفرنس�ة وص�اغة الدولة العلمان�ة الحدیثةالم6حث األول       

             الد�مقراط�ة و سالم من العلمان�ة: موقف اإل لم6حث الثانيا       

    ؟ال تعارض الدین :  هل الد�مقراط�ة العلمان�ة آل�ات ح�اد�ةث الثالثالم6ح       
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  العلمانة الدمقراطة الثورة الفرنسة وصاغة الدولة الم6حث األول :
  

�ي ول دیورانت عن الثورة الفرنس�ة:" لقد �انت معظم الثورات السا!قة، ثورات Mقول الكاتب األمر�
ة،وندر أن نشبت ضدهما معًا في وقت واحد...أما الثورة الفرنس�ة إما على الدولة وٕاما على الكن�س

فإنها هاجمت الَمَلك�ة والكن�سة جم�عًا، واضطلعت !مهمة مزدوجة، هي مهمة اإلطاحة !الر�یزتین 
  .)1(الدنیو�ة للنظام االجتماعي القائم" الدین�ة و

 المف�رون  ة التي طرحهااآلراء الفلسف�م) لتصهر جملة 1789تموز14جاءت الثورة الفرنس�ة (
، وما واكب ذلك من ثورة على صعید الف�ر والعلوم (على شاكلة وفالسفة الف�ر الس�اسي الغرHي

في ص�اغة المفهوم الس�اسي الحدیث للنظام  )2()ونیوتن �ما بّینا من قبل�وHرن��وس وغالیلیو 
قوق األفراد وحرMاتهم و الد�مقراطي القائم على س�ادة الشعب واإلعالن الدستور3 الذ3 �ضمن ح

على رأسها الحاكم، في خدمة الشعب، یلتزم بتطبی� القانون المعبر  یجعل السلطة الس�اس�ة ،و
  عن إرادة الشعب وHرضاه. 

م على أن 1789فقد نصت المادة الثالثة من اإلعالن الفرنسي لحقوق االنسان والمواطن سنة 
م مبدأ س�ادة األمة 1793تور الفرنسي الصادر في "مبدأ �ل س�ادة ��من في األمة". ثم �رر الدس

في إعالن حقوق االنسان، إذ نصت المادة الخامسة والعشرون على أن "الس�ادة تتر�ز في 
الشعب". فاألمة، ط!قا لهذا التصور للس�ادة، تكون هي "السید الذ3 �ملك السلطة العل�ا، ال بناء 

على ح� ساب� على الدولة، وعلى �ل تنظ�م على تنظ�م قانوني قائم في الدولة ولكن بناء 
و!التالي فإن األمة هي مصدر السلطات،وهي التي ُتنیب عنها السلطة الس�اس�ة، ،)3(دستور3 فیها"

فالقانون هو التعبیر عن إرادة  !شقیها التشرMعي والتنفیذ3، والتي !اسمها ینط� القضاء !أح�امه.
بتفو�ض منه و!حسب األنظمة والقوانین التي األمة، والحاكم یخضع إلرادة الشعب ف�ح�مه 

 )4(ارتضاها الشعب، وٕان خرج عن ذلك عزل عن الح�م.

تلك هي األسس التي صاغت النظام الد�مقراطي الحدیث الذ3 ص!غ الح�اة الس�اس�ة الحدیثة في 
  مرحلة ما !عد الثورة الفرنس�ة.

��ة (Mامت على األسس نفسها، إال إننا م) س!قت الثورة الفرنس�ة وق1776ومع أن الثورة األمر  

                                      
 .397، ص 42، جقصة الحضارةول،  دیورانت،) 1(

 .101انظر ص ) 2(
قواعد نظام الح�م في ، نقال عن محمود الخالد3، 53- 52، ص م6ادEء القانون الدستورE صبر3،السید،  )3(

 .46، ص االسالم

)(
 .46- 45، ص قواعد نظام الح�م في االسالمالخالد3، محمود،  4
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  و�ان لها تداع�ات  ،نر�ز هنا على الثورة الفرنس�ة لكونها وقعت في قلب القارة األورو�Hة
ف�رMة س�اس�ة عاصفة زلزلزت النظام الس�اسي الساب� في أورو!ا، و�انت معلًما !اتجاه ص�اغة 

��ة �انت بالثورة األمر  . ومن جهة أخرO فإنّ )1(النظام الس�اسي الحدیثM دورها ترجمة عمل�ة قامت
  )  2(المخاض الف�ر3 الس�اسي في أورو!ا ف�ما عرف !عصر التنوMر. على أساس

دّشنت الثورة الفرنس�ة، !ما جّسدته من ترجمة س�اس�ة عمل�ة للطروحات الفلسف�ة التي استهدفت 
  ى ر�یزتین:هدم البن�ان الف�ر3 الفلسفي الدیني للعهد الساب�،عصًرا جدیًدا قام عل

علمنة الح�اة االجتماع�ة !عزل الدین عن شؤون الح�اة في المجتمع وتكرMس عقیدة فصل الدین - 1
  عن الح�اة.

تشرMع ذلك قانونًا ودستوًرا تحت مبدأ الس�ادة لألمة، والتعبیر الس�اسي عن ذلك !النظام  - 2
مع تزاوج الدستور،و  ن�ة المتجسدة !القانون الد�مقراطي.وفرض الوالء المطل� للس�ادة الوط

تطب�قها في شؤون  س�اسي �فرُض  الر�یزتین مع !عضهما، فال تقوم قائمة للعلمنة بدون نظامٍ 
خضع على، وتُ علمان�ة تعلو وال تُ  اً �ادة لألمة تفرض ق�مالسّ  الح�اة على الفرد والمجتمع، �ما أنّ 

  أو لسلطة أخرO.الق�م األخرO من دین�ة أو روح�ة أو غیر ذلك لها، وال تخضع هي ألحد 
 علمنة الحاة االجتماعة- 1

  من  وظهر في أواسy القرن الثامن عشر في فرنسا  منتج ثقافي واجتماعي أوروHي "العلمان�ة"
!عدها ل!اقي دول العالم،وذلك نتیجة ظروف دین�ة واجتماع�ة وس�اس�ة واقتصاد�ة ، و�انت !مثا!ة 

 و ،د الطغ�ان الكنسي الذ3 فاق �ل التصوراتض في أورو!ا انتفاضة النخب العلم�ة والثقاف�ة
شتى مجاالت الح�اة ، جاوز �ل الحدود في تحد3 المعقوالت ومعاداة الكشوف العلم�ة في 

                                      
)1HزHك، یاوم،إ) هوM129-128، ترجمة فایز الص�اغ، ص عصر الثورةر. 

��ة من خالل رفض المستوطنین ق�ام الح�ومة البرMطان�ة !فرض ضرائب  )2(Mانطلقت الشرارة األولى للثورة األمر
اضاف�ة علیهم، دون العودة إلیهم، فقام المستوطنون في مستعمرة ماساتشوسیتس !االعتراض علیها فأطل� الجنود 

"، ثم �برت �رة O إلى مصرع خمسة منهم ف�ما عرف ب"مجزرة بوسطنبرMطانیون النار على المتظاهرMن ما أدّ ال
في البدء، إنما �انوا �طالبون !انصافهم وحمایتهم من فرض ضرائب ثلج االحتجاجات. ومع أن المعترضین، 

�ي، دعا1809- 1737مرهقة، إال أن توماس بین(Mر أمر�م، إلى المطال!ة 1776في أول  م)، وهو مف
!االستقالل التام مستلهما نظرMة العقد االجتماعي والقانون الطب�عي، وانتشرت دعوته هذه انتشار النار في الهش�م. 
و!عد حرب دامت خمس سنوات اعترفت برMطان�ا !استقالل الوال�ات المتحدة في الصلح الذ3 عقد في !ارMس في 

��ة في !ارMس م. وقد �ّرس توماس ج�فرسون،الذ3 1783Mان سفیًرا للوال�ات المتحدة األمر�م، 1785-1789
�ي، والذ3 جاء ف�ه:"...أن شرع�ة الح�ومة Mي في ص�اغته إلعالن االستقالل األمرHر األوروMم!اد3ء عصر التنو

 Arthurالح�ومة تفقد ح� الطاعة إذا خرجت عن الرضى الشعبي".   تستمد من رضا الشعب,إنّ 

Haberman, The Making Of The Modern Age,P 36-38..  
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الوصا�ة علي العقول والضمائر، والخلy بین الموروث والم�شوف، حتى أص!حت  ىواإلصرار عل
سقطت األساطیر والخرافات الكنس�ة ، األحرار والعقالء، وفي النها�ة  الكن�سة �ابوسًا یؤرق �لّ 

ولكن !أفدح ثمن وهو نبذ الدین والمقدسات !الكل�ة، ومن ثم ظهرت أورو!ا العلمان�ة بد�ًال عن 
  .أورو!ا النصران�ة

  
فهم هنا أّن "العلمنة" أمر طار3ء على المشهد األوروHي، فحق�قة العلمنة القائمة على ال ین!غي أن �ُ 

هذا التصور اة �انت مط!قة في المجتمع األوروHي منذ أ�ام الرومان."...مبدأ فصل الدین عن الح�
ف�ه الغالب�ة العظمى من الرومان ، ومن الطب�عي جدًا أن ینشأ عن هذا  إب�قورلآللهة تشترك مع 

التصرف الخاطئ لإلله تصور خاطئ لمهمة الدین في الح�اة وواجب المخلوق تجاه خالقه. ولما 
ر المشترك لطب�عة الح�اة عند الرومان ، فقد �انوا یتصورون اآللهة وهي �ان الصراع هو التصو 

تتصارع في الفضاء �ما یتصارع أ!طالهم على الحل!ة، ول�س من شأن ال!طل أن �شرع للجمهور 
ن آلهة الرومان !ط!عها لم تكن لتشرع لهم أو!ما  .بل �ل همه أن یخرج من الحل!ة ظافرًا منصوراً 

الضرور3 أن �قوم !شر متألهون !مهمة وضع نظم الح�اة الس�اس�ة واالقتصاد�ة شیئًا، فقد �ان من 
ال تزال أورو!ا  و نتیجة لجهود هؤالء برز إلى الوجود(القانون الروماني)الذ3 واالجتماع�ة للدولة،

 –إن وجدت  - على امتداده إلى الیوم،أما النظم األخالق�ة وقوانین اآلداب العامة تع�ش عل�ه أو
Mة محضة .وه�ذا �ان للرومان دین لكنه دین وجداني مجرد ال تأثیر له في إب�قور نت فقد �ا

السلوك العملي وال �فرض التزامات خلق�ة معینة ، وال ینظم من شؤون الح�اة شیئًا، حتى إننا لن�اد 
��ة الیوم .�ان الفردإلن اإنقول Mة الرومان�ة نسخة قد�مة من الوال�ات المتحدة األمرMمبراطور 

�ي الیوم ،الرومانيMاألمر�یخرج من نحلة إلى أخرO ، وMتنقل من مبدأ إلى نق�ضه دون أن �طرأ  ،
فالدین في نظره ف�رة مجردة وعقیدة وجدان�ة ،على ح�اته العمل�ة وسلو�ه الشخصي أ3 تغییر

  )1("فحسب .
 وأ اإلنجلیزMة، يف (Secularism) ةترجمة خاطئة لكلمالعین) فتح(!لف� العلمان�ةو"

(Secularite) "لمة ال صلة لها بلف�" العلم�ى لومشتقاته ع (!�سر العین)!الفرنس�ة، وهي 
 والمذهب العلمي نطل� عل�ه �لمة  ( Science)فالعلم في اإلنجلیزMة والفرنس�ة معناه اإلطالق.

(Scientism) والنس!ة إلى العلم هي(Scientific) وأ (Scientifique).ثم إن  في الفرنس�ة
إنما جاءت سماعًا ثم  و ،أ3 في االسم المنسوبون غیر ق�اس�ة في اللغة العر�Hة،ة األلف والنزMاد

).والترجمة الصح�حة للكلمة في (روحاني، وجسماني، ونوراني�ثرت في �الم المتأخرMن �قولهم:
 ى ما �قابل األخرو�ة فحسب، بل !معنى أخصناإلنجلیزMة هي ( الالدین�ة) أو( الدنیو�ة) ال !مع

                                      
  .28، ص   ة اإلسالمة المعاصرةاثارها في الحآنشأتها وتطورها و  نة:العلماالحوالي، سفر،  )1(
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وتتضح الترجمة الصح�حة  هو ما ال صلة له !الدین، أو ما �انت عالقته !الدین عالقة تضاد .
تقول دائرة المعارف البرMطان�ة ؛ من التعرMف الذ3 تورده المعاجم ودوائر المعارف األجنب�ة للكلمة

االهتمام  منم ههي حر�ة اجتماع�ة تهدف إلى صرف الناس وتوجیه:( Secularim)مادة
یتطور !استمرار  ( Secularism)ـ رة إلى االهتمام بهذه الدن�ا وحدها وظل االتجاه إلى ال!اآلخ

و�قول معجم ..خالل التارMخ الحدیث �له ، !اعت!ارها حر�ة مضادة للدین ومضادة للمس�ح�ة
 روح�ًا: مثل التر�Hة الالدین�ة، دنیو3، أو ماد3، ل�س دین�ا وال" Secular):ة(رحًا لكلماأكسفورد ش

  )1("للكن�سة. الفن أو الموس�قى الالدین�ة ، السلطة الالدین�ة ، الح�ومة المناقضة
الداع�ة إلى إقصاء الدین عن الح�اة استغرقت زمًنا مدیدًا لتتم�ن من  (العلمان�ة) هذه النزعة

التخلص من رواسب الكن�سة والمنظومة الف�رMة الس�اس�ة التي بنتها الكن�سة خالل قرون من 
وشهد القرن الثامن عشر والتاسع عشر صراعات ف�رMة متواصلة هدفت إلى ص�اغة أسس  الزمن.

قامت علیها المنظومة الف�رMة الس�اس�ة لنظام الدولة الرأسمال�ة الد�مقراط�ة ،ف�رMة بدیلة
و�ان لكشف ؛ مقدرة العقل وثوقًا أعمى يولقد وث� الهارHون من طغ�ان الكن�سة فالحدیثة.

وم!اد� ب��ون ود��ارت العقل�ة أعظم األثر فى تمجید  ،)2(ني جالیلو ونیوتنوقانو  ،�وHرن��س
 يم إغاظة الكن�سة واالنتقام من عبودیتها فقد اشتطوا وغلوا فهبل ع!ادته، ولما �ان جل هم "العقل"

  .ذلك إلى أ!عد الحدود
وهذه وٕان �انت  ،�ةوٕاعالنا للعودة إلى الوثن ،ه�ذا �ان عصر النهضة ثورة على المس�ح�ة التقلید�ة

فمن الطب�عى أن تنصب  ،فى الواقع عمل�ة سلب�ة إال أنها خطوة ال بد منها لكل حر�ة جدیدة
ماه�ة  في التف�یرل بأنظار رواد النهضة إلى هدم ��ان الواقع الذO خضعت له أورو!ا ألف عام ق

  )3(المراد  بناؤه. الواقع الجدید 

                                      
. و هذا 10-9ص  ، ة اإلسالمة المعاصرةاثارها في الحآنشأتها وتطورها و  نة:العلما)الحوالي، سفر، 1(

من أهم المراجع التي استقصت جذور العلمان�ة وآثارها الفرع�ة على مستوO ال!حث الق�م من الد�تور سفر الحوالي 
 الف�ر والح�اة العمل�ة. 

فلما جاء نیوتن بنظرMة الجاذب�ة مؤMدة !قانون رMاضي مطرد انبهرت عقول الفئات المثقفة واتخذها أعداء الدین ) "2(
بنشوة انتصار عظ�مة ، فقد أم�ن تفسیر الكون �له  " وأحس هؤالء الثورة النیوتونةسالحًا قو�ًا حتى لقد سمیت "

بهذا القانون الخارق ، �ما تأكدت صحة نظرMات �وHرنی� وHرونو وجالیلو. وفي الوقت نفسه اهتز موقف الكن�سة 
الذ3 �ان مؤمنًا  ،وهاجم رجالها نیوتن ،وتداعت حججها الواه�ة أكثر من ذ3 قبل ، ولجأت إلى التعسف والعنف

أنهم �انوا على ح� . وقد ثبت بنفي العنا�ة اإلله�ة من الكون  لهاإل!حجة أنها تفضي إلى إن�ار وجود  ، بوجود هللا
، لكنهم �انوا مخطئین في موقفهم من النظرMة ،فقد ساعد هذا الموقف الخاطئ على الوصول إلى في توقعهم هذا

  .77،ص ة اإلسالمة المعاصرةاثارها في الحآنشأتها وتطورها و  نة:العلما،سفر الحوالي،"تلك النتیجة ال!اطلة
  .78، ص ة اإلسالمة المعاصرةاثارها في الحآنشأتها وتطورها و  نة:العلماسفر،  ) الحوالي،3(



241 

 

 ،رد فعل لتر�یز الكن�سة على عالم اآلخرة في اإلنسانى فیها االهتمام !الح�اة الدن�ا والوجود نشأ
الت!اعها فى مجال الحدیث عن الثالوث والقد�سین والمالئ�ة  يوالفن 3 وحصر �ل النشاb الف�ر 

، م تكن فى حدود دائرتها الالهوت�ةوالمعجزات و�بت المشاعر واألحاس�س اإلنسان�ة أ�ا �انت ما ل
  . Humanism وصف " اإلنسان�ة" جدیدةالومن هنا أطل� على الحر�ة 

هتمام !شئون اإلنسان فى الح�اة الدن�ا، ونستط�ع أن إلا هذه هي الدعوة إلى"اإلنسان�ة" و حر�ة 
!العقائد المس�طرة على أذهان الناس فى ذلك العصر عن  اإذا قارناه ه الدعوةنتفهم خطورة هذ
وقد ه�من  ؛تمهیدًا الستق!ال الح�اة األخرO  ومؤداها أن الح�اة الدن�ا ل�ست إال… الح�اة والكون 

هذا االعتقاد على الناس فى القرون الوسطى ج�ًال !عد جیل تحت سطوة الكن�سة وس�طرتها العات�ة 
�ان علم العلماء �له یدور  إذ ،على جم�ع نواحى النشاb اإلنسانى وجم�ع المؤسسات االجتماع�ة

هو مر�ز  "اإلنسان"ما في "اإلنسان�ة" الجدیدة فقد أص!ح . أحول الم!اد� الدین�ة والعقائد الكنس�ة
  ال الرب الخال�.  التن!ه في الكون 

فقد خرج على  ؛ك�افیللى" فى مجال الس�اسةا!مثل ما قام !ه "م )1(دانتى  قامفي مجال األدب  و
ل اإلنسان ح�ُ Hى و منه أخذ األدب األور  تقالیدها ومقای�سها، وابتداءً  ضالكن�سة خروجًا صرMحًا وناق

ومعاصروه �ان المنطل�  تعرMفه "دانتى"ه إل�ه فاالهتمام !اإلنسان الذO ن!ّ  ،له"إلشیئا فشیئا محل "ا
بدأت فى القرن التاسع المحاولة التى  يوه ،له حق�قىإلمحاولة تأل�ه اإلنسان وتصوMره على أنه 

بتأل�ه الطب�عة الذO دعا  مروراً العشرMن، وأش�اعه فى القرن  على ید "سارتر" تعرMفه عشر واكتمل
  )2(".التنوMر"إل�ه عصر 

وهو أول تبدیل جدید طرأ على الناس فى نظرتهم للح�اة  "،عصراالستنارة"ثم جاء عقب ذلك  
ووضعوا ثقتهم المطلقة فى مقدرة العقل  ،الكون  وحون منها أسرارت�س "الطب�عة"فاتجهوا إلى أحضان

هور روح الشك العام في �ل شيء تقرM!ًا، ومع ذلك فقد تمیز القرن الثامن عشر !ظ. و اإلنسانى
  ظهرت فلسفات متنوعة یدور محورها حول �لمتین هما في الواقع صنمان استحدثهما 

  الهارHون من نیران الكن�سة ل�حال محل إلهها المخیف وهما "العقل والطب�عة". 
 ،والعقل هو �ل شيء،الوحید  ن العقل هو الح�مأتعالت أصوات ال!احثین والفالسفة مناد�ة !فقد 

یخالف العقل فهو أسطورة �اذ!ة، والمعجزات ال تتف�  الذ3 الوحيو وما عداه فوهم وخرافة، 

                                      
الكومید�ا  :أعماله همأ  ، فلورنسا شاعر إ�طالي من: )دانتي(�عرف عادة بم) و 1319-1265(ألغییرE  انتيد)1(

هي واحدة من األعمال الرئ�س�ة لعمل�ة االنتقال من العصور الوسطى إلى و الفردوس و الجح�م، !شق�ه  اإلله�ة
 .www.ar.wikipedia.org .الفصل بین الكن�سة والدولةدعا الى عصر النهضة الف�ر.

وجدیر ، 237ص  ،العلمانة: نشأتها وتطورها و آثارها في الحاة اإلسالمة المعاصرةالحوالي، سفر، )2(
   .ال !ا!ًا واحدًا أدخله الجنة، إقد أدخل ال!ا!اوات �لهم قاع جهنم فى ملحمتهلذ�ر أن دانتى !ا
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والفداء والصلب والره!ان�ة ..الخ ، �لها أ!اطیل مضللة وعقائد  ومألوف العقل فهي خرافات !ال�ة.
  مرذولة ألنها ال تتس� مع العقل .

:"صار لزامًا على الذین نبذوا اإل�مان !ا" ) سول( ال!احث طب�عة". �قول�ان "الفالصنم الثاني ما أ
�ل�ة أن ی!حثوا عن بدیل لذلك ووجدوه في الطب�عة ")1( .  

و�تب الف�ر الغرHي تسمي ذلك العصر عصر "تأل�ه الطب�عة " أو ع!ادة الطب�عة ، ول�ست هذه 
، ف�ل صفات هللا التي عرفها الناس عن الع!ارات مجازًا ، بل هي مستعملة على الحق�قة تمامًا 

المس�ح�ة نقلها فالسفة الطب�عة إلى إلههم الجدید، مع فارق �بیر بین اإللهین في نظرهم .فإله 
ن اإلنسان األول أكل فاكهة من حد�قته ألو�قتل ابنه  ،�عذب الساللة ال!شرMة ،الكن�سة !طاش حقود

و�قیده !االلتزامات و�فرض عل�ه  ،رMة اإلنسان.وهو إله متعنت �ضع القیود االعت!اط�ة على ح
  الره!ان�ة والخضوع المذل لممثل�ه على األرض.

  
لتزامات وال �ستدعي طقوسًا وال إل�س له �ن�س وال  ،أما الطب�عة فإله "جذاب" رحب الصدر

طال!ه الطب�ع�ة في وضوح یلبي م ،و�ل ما �طالب !ه اإلنسان أن ��ون إنسانًا طب�ع�اً ،لوات ص
�تاب مقدس متناقض وال وال  ،واإلله الجدید ل�س له رجال دین �ستعبدون الناس ألنفسهمراحة .وص

�تب علم�ة هي "دائرة وله  ،مقدسة، بل له دعاة من أمثال "روسو" وفولتیر ودیدرو" أسرار عل�ا
لكون والقانون الطب�عي "الجاذب�ة "یجعل ا أو "العقد االجتماعي" أو "روح القوانین ". ،"المعارف

و!المقابل جعلت الطب�عة لإلنسان قانونًا ��فل له  ؛مترا!طًا متناسقًا ال اضطراب ف�ه وال خلل
  )2( .السعادة التامة 

الذ3 تبلور ل�ص!ح دینًا إنسان�ًا عند "�ومت " في  )3("للمذهب الطب�عي"تلك هي الم!اد� األولى 
تفسر الكون تفسیرًا آل�ًا حسب القوانین القرن التاسع عشر، وعنه انبثقت الماد�ات المتعددة التي 

أما في القرن الثامن عشر فإن ع!ادة العقل والطب�عة هي میزة  التي سمیت "قوانین الطب�عة".
حاولة هوHز في تطبی� القوانین م )4(مر معنا من قبلوقد  العصر الذ3 �سمى "عصر التنوMر".

ألجسام الماد�ة على هندسة المجتمع من  ل )الم��ان���ة(الرMاض�ة الهندس�ة التي تنظم الحر�ة 
و�الح� أ�ضًا، ارت!اb ف�رة حقوق اإلنسان خالل ما زعمه أنه فهم رMاضي لواقع اإلنسان!!  

الطب�ع�ة !العلمان�ة الس�اس�ة، التي سادت الف�ر األوروHي منذ مطلع القرن السا!ع عشر، فعندما 

                                      
  .51،ص  المذاهب االقتصادة الكبرj سول،جورج،  ) 1(
  .240-239ة، صة اإلسالمة المعاصر اثارها في الحآنشأتها وتطورها و  نة:العلماسفر،  ) الحوالي،2(
 .166انظر ص ) 3(
 .57انظر ص ) 4(
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ج!ات في المجتمع، لم �عد للدین مجال أص!حت الطب�عة المرجع األساسي لق�اس الحقوق والوا
  یذ�ر في تفسیر الظواهر المتعلقة !التنظ�م االجتماعي والس�اسي.

ولهذا عمد مف�رو الرأسمال�ة إلى است!عاد ف�رة وجود قوانین إله�ة تحدد حقوق اإلنسان، وعملوا 
ن ف�رة القوانین على أن �ستبدلوا !القانون اإللهي القانون الطب�عي المستند إلى "العقل"، مع أ

الطب�ع�ة عند نشأتها لدO األوائل مثل ش�شرون في العصر الروماني القد�م، تعود إلى وجود "ذات 
قانون هللا، أو القانون الطب�عي،  عل�ا" تضع هذه القواعد القانون�ة، حیث یخلص ش�شرون إلى أن

الس�ادة على �ل ما عداه من یجب أن �شمل الدولة وقوانینها. وهذا القانون اإللهي هو األسمى وله 
التصرفات ال!شرMة، والمنظمات الدنیو�ة.لكن عقب االنفصال الذ3 ظهر منذ القرن السا!ع عشر 

  )1(بین الدین والدولة، جرO إغفال ذ�ر المصدر اإللهي لهذه القوانین، والرجوع بها إلى الطب�عة."
  
  الدمقراطة   - 2

دة لنظام الح�م �قطع أ3 صلة مع "المشروع�ة" الكنس�ة أرست الثورة الفرنس�ة األسس لفلسفة جدی
ف�ما یتعل� بنظرMة التي �انت تضفیها الكن�سة على النظام الس�اسي في القرون الوسطى، وتحدیًدا 

"الس�ادة" التي جعلتها الثورة الفرنس�ة حصرًا للشعب وٕارادته العل�ا.فالثورة الفرنس�ة أعلنت القط�عة 
إن ذهن الفالح الساذج قد ال �ستط�ع أن �ستوعب شیئًا من "؛ الساب� �اسيالنهائ�ة مع الف�ر الس

الكرادلة والقساوسة  أن یرO مخاز3 لكنه �ستط�ع !سهولة  ،فولتیر انتقادات و روسو أف�ار
�س في إن القسّ ":!قوله توماس جفرسن ر عنهعین�ه ما عبّ  وفضائحهم وثراءهم ال!اذخ، لقد رأO !أمّ 

�ل بلد وفي �ل عصر من أعداء الحرMة، وهو دائمًا حلیف الحاكم المستبد �عینه على سیئاته في 
و�ان ذلك مدعاة ألن تصب الجماهیر جام غضبها على ."نظیر حمایته لسیئاته هو اآلخر

  )2(".�ساشنقوا آخر ملك !أمعاء آخر قسّ  میرابوف الكن�سة، وتصرخ خل
اتف� في  ،والتقت مشاعر الناس وتعلقت عواطفهم !�لمة سحرMة خال!ة ترمز لمبدأ جدید جذاب"

. ومن ذلك هو مبدأ "الد�موقراط�ة" ،یون"المناداة !ه "الطب�عیون" و"النفعیون" و "الجماعیون" و "الفرد
 ،الشعب هو سید نفسه.؟!لشعوب المضطهدة والعقول المغلولةتخلب الد�مقراط�ة لّ!ه من ا الذ3 ال

ت حرMا –أ�ًا �انت عقیدته أو جنسیته  –للمواطن…وال وصا�ة ألحد عل�ه  ،وهو مصدر السلطات
حرMة السلوك  –ح� إبداء الرأ3  –حرMة التنقل  –: حرMة العمل وحقوق لم ��ن ل�حلم بها من قبل

وهو في ظل  –وله �ذلك ضمانات لم تكن …ح� التظاهر واالحتجاج  –العقیدة  حرMة –
ضمانة  –ضمانة المحاكمة  –ضمان التحقی� –: ضمان االتهام لتدور له في خلد –اإلقطاع 

                                      
 .7، ص حقوق االنسان في الف�ر الساسي الغرLي والشرع االسالميمفتي، محمد، وسامي الو�یل، ) 1(

 . 86، ص ة اإلسالمة المعاصرةاثارها في الحآنشأتها وتطورها و  نة:العلما) الحوالي، سفر، 2(
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وفي القرنین الثامن عشر والتاسع عشر ألغت الثورة الد�موقراط�ة الح�م المطل� الذ3 " )1(."التنفیذ
وجعلت ، لته جمع�ات ن�اب�ة ینتخبها الشعبمحله سلطان الح�ومة الذ3 تو  وأحلت ،�ان للملوك

 ،من ذ3 قبل الدنیو�ة و!التالي أكثر استقالالهذه الثورة الدول على اختالفها أكثر اهتماما" !األمور 
و�ما �ان الناس على استعداد ألن �قاتلوا و�موتوا في  .لت إرادة الشعب محل الح� اإللهيوه�ذا ح
  .)2("أص!ح الرجل على أه!ة القتال والموت في سبیل دولته وشع!ه ،لدین والكن�سةسبیل ا

أما الد�مقراط�ة فهي "تعبیرعن الش�ل الس�اسي، أ3 نظام الح�م في الدولة، أما مبدأ س�ادة األمة 
 ،الس�ادة للشعب "فاصطالح "الد�مقراط�ة" الذ3 قام على أساس أنّ فهو ع!ارة عن التعبیر القانوني".

ونعني  ،�اه الثورة الفرنس�ةإعطته أ قد استعمل في الغرب في أغلب األحوال !المعنى الذ3 
!ه:الداللة على مبدأ المساواة في الحقوق الس�اس�ة واالجتماع�ة واالقتصاد�ة لجم�ع المواطنین، 

عضائها �ل ال!الغین من أ ورقا!ة األمة على الح�ومة عن طر�M هیئة ن�اب�ة �شترك في انتخاب 
، و�شمل المضمون الواسع )3(:صوت واحد للشخص الواحدالشعب على أساس النظرMة القائلة فرادأ

لهذا المصطلح ح� الشعب في أن �شرع لجم�ع األمور العامة !أغلب�ة أصوات نوا!ه.وعلى هذا 
أن  - من الوجهة النظرMة على األقل - انبثقت عن النظام الد�مقراطي تعني فإن إرادة الشعب التي

اإلرادة حرة ال تتقید مطلقا !قیود خارج�ة عنها فهي سیدة نفسها، و ال تسأل أمام سلطة غیر هذه 
  )4(سلطتها."

"فالد�مقراط�ة تتمثل في ح�م الكثرة (أ3 هي ح�م األغلب�ة) التي تفرزها االنتخا!ات ، والممثلة في 
رادة العامة اإل ّد القانون الذ3 �صدر عنعُ المنتخب م!اشرة من قبل الناس...و مجلس األمة 

�حق� اآلمال التي تستهدفها األمة، وهذا القانون الذ3 �عبر عن  ا عادالً لألغلب�ة المنتخ!ة قانونً 

                                      
  .117ص ،  لمعاصرةالعلمانة: نشأتها وتطورها و آثارها في الحاة اإلسالمة االحوالي، سفر، )1(
   .118 ص ،المرجع نفسه) 2(

:"...وذلك أن المیثاق األساسي(للعقد 55، ترجمة عادل زعیتر،صالعقد االجتماعيجان جاك، روسو، )3(
االجتماعي) بدال من نقض المساواة الطب�ع�ة �ق�م، على الع�س من ذلك، مساواًة معنو�ًة وشرع�ًة مقام ما قدرت 

ا اوت طب�عي بین الناس ،وأن الناس إذ �م�ن أن یتفاوتوا قوة وذ�اًء فإنهم یتساوون عهدً الطب�عة أن تضعه من تف
من  ا". فالقانون الس�اسي، عند روسو، �عدل بین األفراد برغم تفاوت قواهم وقدراتهم، ما �منح (نظرMًا) �ل فردوحقً 

ص الواحد" هذه المساواة، !حیث الحقوق ما لغیره من األفراد دون تمییز. وقد جسدت مقولة "صوت واحد للشخ
أما الحق�قة في النظام الرأسمالي فهي  یتشارك الناخبون(نظرMًا) في اخت�ار الحاكم القادم والمجلس التشرMعي القادم."

أن أصحاب الرسامیل واألموال �ملكون من المال ما �م�نهم من التح�م !مفاصل اللع!ة الس�اس�ة، وٕا�صال من 
كز الح�م والسلطة التشرMع�ة، تار�ین لعامة الناس "الوهم" !أنهم �عّینون الحّ�ام عبر یخدم مصالحهم إلى مرا

  االنتخا!ات الصورMة، حتى تنّدر !عضهم واصفا الد�مقراط�ة !أنها "صوت واحد لكل دوالر".
(
4
 .48- 47، ص منهاج االسالم في الح�مأسد، محمد،  (
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ا فلسفة الد�مقراط�ة تقوم أساسً " )1(س�ادة األمة �مثل الحقائ� التي ال بد من التسل�م بها، لذلك �انت
�مان !الحقائ�، والنزول عند إلفراد الطب�عي لنسان�ة والثقة في استعداد األإل�مان !الطب�عة اعلى اإل

فح�م الشعب بواسطة الح�م من قبل األغلب�ة  ا"ا مقنعً ح�مها، متى عرضت علیهم عرضت سل�مً 
أن النظام الد�مقراطي �منح رأ3 األغلب�ة  أ3تج عن ات!اع الكثرة العدد�ة،االن 3أ�عطي الثقة في الر 

 ً�جهة التي تملك التعبیر رادة العامة للجماهیر هي الإلافس�ادة الشعب ممثلة !" )2(ا !الصواب.ص
قول نین والدستور وف� ما توحي !ه عاش�اء واألفعال !سن القو ألصدار الح�م على االقانوني إل

ول�س هناك ما �حول دون رأ3  ،مة الممارس للح�اة الن�اب�ةاألغلب�ة المنتخ!ة في مجلس األ
صوتها، وال سلطة فوق  فال �علو صوت فوق األغلب�ة فهو ذات مصونة معصومة مقدسة، 

  :الد�مقراط�ة سلطتها، لذا �ان من أبرز خصائص
 الس�ادة للشعب مطلقا. -أ 

 رادة العامة للجماهیر.قداسة اإل  - أ

 رأ3 األغلب�ة هو المع�ار الصادق المعبر عن الحق�قة الصادقة. - ج

 القوانین. العقل هو الذ3 �مثل المرجع الوحید لسنّ  إنّ  -د

  )3(هو النظام الد�مقراطي وهذه هي أسسه وخصائصه وفلسفته." هذا

الصح�ح للنظام الد�مقراطي، هو ذلك النظام الذ3 یجعل فصل الدین عن الح�اة هو  الوصف إن"
یتمثل في اإلصرار على أن الس�ادة للشعب، وأن  القاعدة الف�رMة التي علیها یبنى  مفهومه الذ3

�ام على أفعال االنسان إنما هو العقل وحده، اذ ال عالقة للخال� الحاكم الذ3 له ح� إصدار األح
بذلك، فما لق�صر لق�صر، وما " ". فالحاكم�ة والس�ادة وٕاصدار األح�ام إنما هي للعقل ال 

واالنسان هو صاحب الس�ادة ممثال في رأ3  للشرع فاالنسان هو الحاكم واالنسان هو المشرع
  )4(األغلب�ة." 

ن الس�ادة للشعب، فله أن �مارس إرادته �املة إصطلح الد�مقراط�ة في معنى م "وموجز القول
بوضع دستوره وقوانینه ونظم ح�اته، �ما أن لهذا الشعب أن �مارس إرادته !اخت�ار ح�امه دون 

هي األساس الذ3 یجب  الحرMات العامةضغy أو إكراه. وألجل أن یتم�ن من ذلك �له �انت 

                                      
، 365، ص القوانین في الوالات المتحدة واإلقلم المصرE  الرقا6ة على دستورMةأبو المجد، أحمد �مال،  )1(

 .43، ص قواعد نظام الح�م  في االسالم نقًال عن محمود الخالد3

�ستنتج مما تقدم �ون اإلرادة العامة  ،"العقد االجتماعي أو م6ادEء الحقوق الساسةروسو،جان جاك، ) 2(
  .64ص  .صائ!ة دائما وأنها تهدف إلى النفع العام دائما"

 .44-43، ص قواعد نظام الح�م  في اإلسالمالخالد3، محمود،  3)(

 .57، ص  الخالد3، محمود، قواعد نظام الح�م  في اإلسالم)4(
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م�ن من المشار�ة في الح�م والمشورة واالخت�ار...ومن هنا �ان لهذا الفرد توفیره لكل فرد حتى یت
حتى �ستط�ع الق�ام بهذه المهمة من التم�ن من م!اشرة س�ادته، أ3 ممارسة إرادته،وذلك بإعطائه 
الحرMات العامة، أ3 الحرMات األرHع، حرMة العقیدة ، وحرMة الرأ3، وحرMة التملك، والحرMات 

  )1(أص!حت هذه الحرMات هي أقدس المقدسات عند حملة هذا المبدأ."الشخص�ة، حتى 
ف�ان ال بد  ،ونظًرا لما قد یترتب على ممارسة الحقوق والحرMات العامة من تضارب بین األفراد

من ض!y التوازن بین مصالح الفرد وحقوقه وحرMاته وHین مصالح االخرMن وحقوقهم وحرMاتهم. 
نون الذ3 تسنه السلطة الس�اس�ة العل�ا التي تتمتع !الس�ادة المطلقة، وMتم هذا الض!y !صرامة القا

ولها الح� في إلزام األفراد لالمتثال لح�م القانون." فالسلطة الس�اس�ة هي التي من شأنها أن 
وغ�اب الس�ادة �عني غ�اب الش�ل القانوني األمثل لق�ام الدولة وهو  ،تض!y النظام داخل المجتمع

تضارب المصالح بین أفراد المجتمع �افة...ومن هنا �ان ال بد من وجود الس�ادة أمر یؤد3 إلى 
العامة للدولة !اعت!ارها تسمو على الس�ادة الشخص�ة لكل فرد من أفراد الشعب وتحد منها على 
نحو ال تتعارض مع حقوق اآلخرMن وحرMاتهم..فال یجوز أن تصل الحرMة الفرد�ة في �ل األحوال 

....وعندما ��ون االعتقاد الراسخ في أذهان أفراد الشعب أن )2(داء على حرMة الغیرإلى حد االعت
توّلد لدO أفراد ،وتمارسه السلطة الس�اس�ة لمصلحة المجموع  ،الس�ادة هي ح� لكل أفراد الشعب

الشعب الرغ!ة في الطاعة...فال بد من وجود را!طة معنو�ة بین السلطة الحاكمة وأفراد الشعب 
 ،وأنها معبرة عنهم تعبیرًا صادقاً  ،هؤالء اآلخرMن اإلحساس !ضرورة وجود هذه السلطة ت!عث في

وأن القائمین علیها �ستحقون منهم التأیید والطاعة...وMرO ال!عض أن تدخل السلطة الس�اس�ة 
لتنظ�م حقوق األفراد وحرMاتهم داخل المجتمع هو إجراء موازنة بین حقوق األفراد وحرMاتهم من 

  )3(وح� السلطة  ممارسة الس�ادة العامة من جهة أخرO."جهة 
إعادة ص�اغة المفاه�م الس�اس�ة في المجتمع "O تنامي الثورة الصناع�ة في الغرب إلى وقد أدّ 

التي نادت  ظهرت مدارس فلسف�ة مختلفة �ان في مقدمتها المدرسة اللیبرال�ة"الصناعي.وقد 
 ود�فید()1(ستوماس مالتو و )4(الرواد هم آدم سمیث !اعطاء الحرMة الكاملة للفرد،وأساتذتها

                                      
 .23- 22، ص الدمقراطة وح�م االسالم فیهاصالح، حاف�،  )1(

ة من إعالن  حقوق . نصت المادة الرا!ع163، ص حb الشعب في استرداد السادةالورداني، أ�من أحمد،  )2(
" الحرMة الفرد�ة ال یجوز في �ل األحوال م في فرنسا على أن1789آب سنة  26االنسان والمواطن الصادر في 

أن تصل إلى حد االعتداء على حرMة الغیر، ألن لكل إنسان حقوقًا یجب أن تقف عندها حقوقا غیره من األفراد 
الحقوق والحرMات على النحو الذ3 �ضمن عدم التجاوز في في المجتمع، والمشرع هو المنوb !ه تنظ�م تلك 

 ممارستها وعدم اإلضرار !الغیر".
 .163- 161ص  ،حق الشعب في استرداد السيادةالورداني، أيمن أحمد، )3(

 .100)سبق تعريفه ص 4(
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�اردMهؤالء الرواد أنّ ، )2()ور Oهناك قوانین طب�ع�ة في المجال االقتصاد3 تماثل القوانین  فقد رأ
المرء ال �ستط�ع أن �عبث بهذه  و!أنّ  ،على صعید الكون الفس�ح الطب�ع�ة العاملة في صمت

العرض والطلب) الذ3 ینظم التجارة بین المتعاملین في ن ذلك إلى قانون (القوانین...وخلصوا م
ف�ان ذلك نواة لظهور(الرأسمال�ة) في برMطان�ا، نتیجة للتطورالصناعي فیها،  سوق الب�ع والشراء.

  إلى فرنسا والمان�ا، ثم امتدت ف�ما !عد إلى أمیر�ا وال�ا!ان. نتقلتاومنها 
عن النظام اإلقطاعي االقتصاد3، ففي حین أن والنظام الرأسمالي هذا یختلف اختالًفا جذرMًا 

بین اإلقطاعي والعامل  الوحدة اإلنتاج�ة هي المزرعة في النظام اإلقطاعي، و!التالي فإن العالقة
هي عالقة ت!ع�ة الثاني لألول فإن األمر یختلف تماما في النظام الرأسمالي ، حیث أص!حت 

ن الزراعة !�ثیر، والوحدة االنتاج�ة أص!حت الصناعة هي النشاb الذ3 ینال اهتمامًا أكبر م
  ، أما العالقة بین الرأسمالي وHین العامل فهي عالقة اقتصاد�ة بین األول المصنع بدال من المزرعة

  )3(والثاني."

                                                                                                           
اشتهر  إنجلیز3  واقتصاد3 س�اسي !احث س�انيم) 1766 -1834( Thomas  Maltusتوماس مالتوس) 1(

والجدیر !الذ�ر أن آراء مالتوس عن االزمة الرأسمال�ة ال تعارض آراءه حول  .التكاثر الس�اني بنظرMاته حول
إذ یرO أن عدد الس�ان یزMد وف�   الس�ان ،وما أعلنه عن حتم�ة النقص في المواد الغذائ�ة !النس!ة لزMادة الس�ان.

ومن .، ما سیؤد3 حتمًا إلى نقص الغذاء والس�نمتوال�ة هندس�ة، بینما یزMد اِإلنتاج الزراعي وف� متوال�ة حساب�ة
)، صاغ ف�ه نظرMته حول الس�ان، والتي ثارت ضجة �بیرة، حیث ورد فیها أن 6حث في مبدأ الس�انأهم مؤلفاته(

الرجل الذ3 ل�س له من �عیله والذ3 ال �ستط�ع أن یجد له عمًال في المجتمع سوف یجد أن ل�س له نصی!ًا من 
 . زائد في ول�مة الطب�عة ،و حیث ال صحن له بین الصحون فإن الطب�عة تأمره !مغادرة الزمنالغذاء ، فهو عضو 

 .http://www.elmessiri.com موسوعة عبدالوهاب المسيري

�اردو) 2(Mد�فید ر David Ricardo )1772-1823طاني، أحد أهم مؤسسي علم االقتصاد مMاقتصاد3 بر (
Mر�. وتوثقت عالقته قتصادیین ج�مس میل وتوماس مالثوسة بینه وHین االالس�اسي الحدیث.. نشأت عالقة ف

!فیلسوف النفع�ة (الماد�ة) جیرMمي بنتام (أ3 أنه �ان على عالقة وطیدة !أهم المف�رMن العلمانیین في إنجلترا 
�اردو هو Mاسي والضرائبآنذاك). وأهم أعمال رMاته ) و�ضم أهم تحل�الته ونظر 1817( م6ادئ االقتصاد الس

الخاصة !الس�اسات المال�ة والضرMب�ة والتجارة الدول�ة والتي أص!حت أساسًا لكثیر من المفاه�م االقتصاد�ة 
الحدیثة. تناول في تحل�الته: ق�مة العمل، وعالقة األرHاح !األجور، وعالقة مستوO األجور !النمو الس�اني، وندرة 

وزMع الثروة... و�ان یرO أن آل�ات السوق في حد ذاتها �فیلة بتحقی� الموارد الطب�ع�ة، والقوانین التي تح�م عمل�ة ت
�اردو تس�طر على الس�اسات االقتصاد�ة البرMطان�ة مدة خمسین عاماً Mات رMموسوعة التوازن.وظلت نظر.

 .http://www.elmessiri.com عبدالوهاب المسیر3 

 معروف، نایف،نقال عن  ، 212- 211، ص م6ادEء علم االجتماع) محمد، صالح الدین  منّسى، 3(
  .47-46ص  ،الدمقراطة في میزان العقل والشرع
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ها والواقع أن الس�اسة واالقتصاد و�ل جوانب الح�اة مترا!طة ومتالزمة !حیث �صعب فصل �ل من"
أص!ح المحور الرئ�سي للس�اسة الدول�ة !سبب  د،!صفة خاصة،عن اآلخر. إال أن االقتصا

ففي هذه الفترة شهدت الح�اة األورو�Hة انه�ار نظام  .تي �انت تع�شها القارة األورو�Hةاألوضاع ال
لقد انهار اإلقطاع وولدت الرأسمال�ة .�ان النظام اإلقطاعي �مثل آخر محله. اجتماعي وق�ام نظام

امة اإلنسان�ة والحy من ق�مة اإلنسان واستع!اده !فظاعة ألناس من بني صورة !شعة إلهدار الكر 
�ان اإلنسان في ظل هذا النظام مستعبدا" لسلطتین  جنسه تجردوا من المعاني اإلنسان�ة النبیلة.

سلطة السادة اإلقطاعیین وسلطة رجال الدین، فالسید �ملك اإلقطاع�ة !من علیها من  غاشمتین:
ا القوانین و�فرض علیها العقو!ات �ما �شاء أ3 أنه �ان یجمع بین السلطتین له الفالحین و�سنّ 

بدأ المصنع �ستأثر !ما �ان ""الثورة الصناع�ة"  ...وفي ظلالتشرMع�ة والتنفیذ�ة في آن واحد .
ك الزراعیین في لألرض من ق�مة ونفوذ واشتد التنافس بین رجال الصناعة في المدن والمال

فرة ورخ�صة والعمال !طب�عة او�انت الصناعة آنذاك تحتاج إلى أید عاملة متو .إقطاع�ات األرMاف
بد من �سر السور المفروض  الوضع �ع�شون في الرMف تحت س�طرة السادة اإلقطاعیین ف�ان ال

لمصلحة السادة البرجوازMین .حینئذ ظهر  لهم لالنفالت من قیود اإلقطاع�ة، علیهم وٕاتاحة الفرصة
أعطه  الذ3 �ان یناد3 !شعار "دعه �عمل، دعه �مر" أ3 ،"الفیزMوقراطي" أو "،المذهب الطب�عي"

  )1(.ما �شاء و�مر من حیث �شاء حرMته في أن �عمل
 نظرMة ذات نزعةهي  آلدم سمیث)(رMة األساس�ة في �تاب ثروة األممالنظ"روHرت داونز):و�قول (

، وأن العمل على المصلحة الشخص�ةنشاb اإلنسان هو ، وهي أن العامل األول في )ل�ةیك�افام(
تكمن  المصلحة الشخص�ةو هو إال مظهر من مظاهرها. وHذلك قرر أن األنان�ة  جمع الثروة ما

. وصارح الناس !اعتقاده أنها ل�ست صفات ممقوتة یجب االبتعاد وراء �ل نشاb للجنس ال!شر3 
أنه إذا أرMد توفیر  هوفي رأ� عنها، وٕانما هي على الع�س عوامل تحمل الخیر إلى المجتمع برمته.

بد من ترك �ل فرد �ستغل أقصى إم�ان�اته لتحسین مر�زه !ش�ل ثابت منظم  الرفاه�ة لألمة فال
أو الخ!از أو الجزار وٕانما  ار�رم الخمّ  نعتمد على دون تقید !أ3 قیود. فللحصول على غذائنا ال

جه إلى ما فیهم من دوافع نت خاطبهم ال، وٕانا عندما ننه لنا بدافع من مصلحتهم الشخص�ةهم �قدمو 
بل عما �عود علیهم من نفع ، ن�لمهم عن احت�اجاتنا ، وٕانما نتجه إلى مصلحتهم الماد�ة والإنسان�ة
هذه الصورة الماد�ة ال!حتة هي التي ش�لت روح الرأسمال�ة ورسمت سمات الح�اة في " .وفائدة

                                      
   .116ة، ص ة اإلسالمة المعاصر اثارها في الحآو  العلمانة: نشأتها وتطورها) الحوالي، سفر، 1(
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3 �ع�ش الیوم في الغرب ك المسخ الذففقد الناس آدمیتهم !الفعل وصاروا إلى ذل ،ظلها
   )1(".الرأسمالي

  
�يوقد عبّ Mالذ3 واكب الثورة  هذا التحول المجتمعي أ!عاد عن )ن توفلرألفِ (ر الكاتب األمر

الصناع�ة على مستوO العائلة والفرد واالقتصاد والح�م والس�اسة، !قوله:"الح�ومة التمثیل�ة( 
الد�مقراط�ة،هي أداة حافظت على عدم المساواة (بین أفراد المنتخ!ة)، التي �طل� علیها الح�ومة 

الشعب)، لقد مثلت تمث�ًال خاطًئا قوO المجتمع. فقد خلقت الوهم، عبر مقولة الصوت الواحد 
للرجل الواحد، !أّن الجم�ع متساوون في حقهم في اخت�ار السلطة الس�اس�ة،وأنه في لع!ة 

یخضعوا لقواعدها !قبول واحترام نتائج اإلنتخا!ات !عد أن اإلنتحا!ات الد�مقراط�ة على الجم�ع أن 
أدلى �ّل !صوته !ش�ٍل متساٍو مع اآلخرMن....فاالنتخا!ات أوهمت أفراد الشعب أنهم هم في موقع 
السلطة وهم من �عّینون الحّ�ام، �ما �ستط�عون عزلهم إذا شاؤوا عبر االنتخا!ات القادمة. وه�ذا 

وهذا ما �فسر وصف د. الخالد3 )2(لتنف�س غضب عموم الناس". فإن االنتخا!ات �انت أداة
للد�مقراط�ة !أنها "فرMة ابتدعها النظام الرأسمالي �ي یخدع السذج من أبناء الشعب لیتنازل عن 
حقه في ممارسة أعمال الس�ادة لیتناولها الرأسمالیون ف�ستثمرونها لتحقی� أكبر قدر مم�ن من 

�ي (المف�ر األم وقسّ )3(الثروة."Mة )والتر لی!مانمرMهي جمهور غبي �قوده ،المجتمع إلى أكثر
"الط!قة الخاصة" من النخ!ة، والذین هم في موقع المسؤول�ة، ف�قررون المصلحة العامة للجم�ع، 
 وتخدم هذه النخ!ة مصالح أرHاب رؤوس األموال؛على أن ُتخفى حق�قة هذه العالقة عن الجمهور،

 )4(.ة الجمهور قوته الد�مقراط�ةممارس "وهم"واإل!قاء على 

وه�ذا نرO أن المبدأ الرأسمالي الذ3 ه�من في المجتمع الغرHي وتجذرت بنیته في القرن التاسع  
عشر قام على أساس فصل الدین عن الح�اة ، و!التالي فصل الدین عن الدولة، فنظام الح�م ال 

أسمال�ة آت�ة من جهة أن اإلنسان هو عالقة له !الدین،والد�مقراط�ة �صورة لنظام الح�م في الر 
ولذلك �انت األمة هي مصدر السلطات، والس�ادة للشعب، فالدین معزول  ؛الذ3 �ضع نظامه

  عل�ه فإن "الد�مقراط�ة الحدیثة ال سند لها من الوازع الدیني  .و)5(نهائ�ًا في النظام الد�مقراطي

                                      
مذاهب فكرMة . نقال عن محمد قطب، 73ترجمة أحمد صادق ، ص ،�تب غیرت وجه العالم، روHرت داونز )1(

  .125ص  اصرة،مع
  .69-68، صThe Third waveالموجة الثالثة، ،  Alvin Toffler،  توفلر، ألفنِ  )2(
  .57، ص قواعد نظام الح�م  في االسالمالخالد3، محمود،  )3(
 .بتصرف.210، ص إمبراطورMة الشر، نقال عن عبدالحي زلوم ، قرن من الحرب، ، ف. وMل�ام )إنغدال4(

  .73، ص  عد نظام الح�م  في االسالمقوا)الخالد3، محمود، 5(
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  . )1(النفصال الدولة عن الدین"
لطة سن القوانین إلى ممثلي الشعب(بزعمهم) الذین ُ�عملون عقولهم في فالد�مقراط�ة ُترجع س

التشرMع،  فما تراه "األغلب�ة" حًقا �ص!ح �ذلك، أو !اطًال �ص!ح �ذلك. ومن هذه العقیدة نشأت 
ف�رة "س�ادة األمة" التي تجعل األمة وحدها هي صاح!ة السلطة المطلقة في الح�م على األش�اء 

اس هذه النظرMة قام النظام الد�مقراطي �وجه لنظام الح�م ینبث� من العقیدة واألفعال. "وعلى أس
الرأسمال�ة والتي فصلت أ3 عالقة للدین !معالجة مش�الت االنسان والح�اة".وهذا ما �فسر تالزم 
مفهوم النظام الد�مقراطي مع مفهوم "س�ادة األمة"، "فال د�مقراط�ة بدون أن تكون الس�ادة لألمة و 

  )2(ادة لألمة في غ�اب الد�مقراط�ة".ال س�
هنا نقف على حق�قة "الد�مقراط�ة" المزعومة، وأن النظام الس�اسي إنما هو قناع مهذب یخفي 
وراءه التح�م الفاحش للفئة الحاكمة المس�طرة على مفاصل االقتصاد وثروات ال!الد، فتسوس 

لتي أص!حت "منهاًجا للح�م تكون الشعب !اسمه وHرضاه في اللع!ة المسماة "الد�مقراط�ة"، وا
السلطة ف�ه للشعب جم�عا فال تغیر القوانین وال تبدل، بزعمهم، إال برأ3 الجمهور(عبر ممثل�ه) وال 
تسّن إال حسب ما توحي الیهم عقولهم، فال یتغیر ف�ه من القانون إال ما ارتضته أنفسهم و�ل ما 

  .)3(تسوغه عقولهم"
  الرأسمالي،  نصار المبدأأسواء من  ع�ه �ل مدعثال أعلى یدّ ومع الوقت صارت الد�مقراط�ة م

منها ال!عض لى ظهور نماذج عدیدة نذ�ر إفي المبدأ االشتراكي الشیوعي، ما أدO  و نق�ضهأ
  :!اختصار

لمن أتى !عده، الملهم الس!اق والذ3 �ان النموذج  :النموذج األثیني وهو الد�مقراط�ة الم!اشرة - 1
!اشرة على(ح�م الشعب نفسه بنفسه) فالشعب هو مصدر السلطات وهو وتقوم الد�مقراط�ة الم

ل�ة التصوMت آممارسها وهو المراقب لها والمحاسب علیها، وامتازت هذه الد�مقراط�ة !اعتماد 
هذا النموذج هو مفهوم المواطنة  تبرز مش�الأومن  قراراتها في الشأن العام.الم!اشر في 

جانب والنساء من المشار�ة ألالعبید وا تثناءسلشعب، عبر ا3 اقتصر على نس!ة قلیلة من االذ
 الس�اس�ة.

                                      
 .64، ص الدمقراطة اإلسالمة) عثمان، عثمان خلیل، 1(

 .46- 45، ص قواعد نظام الح�م في اإلسالم) الخالد3،محمود ، 2(

هم" بدال من هللا، استعمل "أهواء. ولو أنه، رحمه 34- 33، ص ، نظرMة اإلسالم وهدهالمودود3، أبو األعلى )3(
فواقع هؤالء القوم أنهم �سیرون !حسب أهوائهم الفاسدة وشهواتهم الش�طان�ة،  ان �المه أصدق ق�ال."عقولهم" لك

ول�س !حسب التف�یر العقلي المستنیر الذ3 یؤد3 إلى اإل�مان بخال� الكون. وقد مر معنا تناقض "فالسفة" الف�ر 
منهم !البیئة والظروف الشخص�ة التي  الغرHي وتخ!طهم في نظرتهم إلى االنسان والمجتمع، فضًال عن تأثر �لّ 

  نشأ فیها .
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 الح�ومة التي ��ون فیها للشعب !مجموعه"وتعرف الجمهورMة !أنها :الد�مقراط�ة الجمهورMة - 2
 )1(حصة أساس�ة في السلطة." !ممثلین عنه أو 

تسب الفرد أهم�ة خاصة إذ ��األفراد. االهتمام !حقوق  ا علىساسً أتقوم  اللیبرال�ة: الد�مقراط�ة - 3
 ،تبنوا ف�رة العقد االجتماعي الذین التنوMر الحال عند فالسفة عصر هو ،�مافي اللیبرال�ة

�ون ذلك بتضمین حقوق األفراد في  و الحرMات الفرد�ة، و��ون دور الح�ومة حما�ة�
االقتصاد3  اللیبرال�ة على حرMة النشاb تر�ز و لذا تسمى !الد�مقراط�ة الدستورMة. الدستور،و

 �ة.ملك�ة الفردالالسوق الحر و  ةالذ3 �عتمد آل�

عد لینین هو من وضع أسس الد�مقراط�ة االشتراك�ة، فقد رفض ف�رة �ُ  الد�مقراط�ة االشتراك�ة: - 4
ا من الح�ومة، ورفض ل�ص!حوا جزءً م�ان�ة شراء ممثلي الشعب إلا ، نظرً الد�مقراط�ة البرلمان�ة

ضع سلطة  تنفیذ�ة تشرMع�ة واحدة بدون فصل تسمى مبدأ فصل السلطات وعمل على و 
لى المجلس إ سوفییت األعلى، وMتم انتخا!ه !ش�ل هرمي انطالقا من األح�اء وصوالً مجلس ال

 على.ألا

لى الغاء الدولة !اعت!ارها أداة لله�منة إ هدف النظام المار�سي الشیوع�ة: الد�مقراط�ة - 5
التي تمارس الح�م م!اشرة،فهذه هي  برولیتارMةقامة د�تاتورMة الإوالس�طرة، و��ون ذلك ب

 )2(جماع في اتخاذ القرارات العامة.إلالقائمة على مبدأ ا بزعمهم، الد�مقراط�ة الفعل�ة

 یرO أصحاب هذا االتجاه أن الد�مقراط�ة ل�ست طرMقة  الد�مقراط�ة النخبو�ة التنافس�ة: - 6

  عات ق�اد�ة نخب متنافسة تقوم ح�م وٕانما منهج س�اسي �قوم الشعب !االخت�ار بین مجمو 
  )3(بتسییر شؤون الح�م.

�عرف "وه�ذا شاعت �لمة الد�مقراط�ة حتى غدت سمة العصر، فلم تعد تقتصر على ما  
، فهناك الد�مقراط�ة االقتصاد�ة...�ما هناك ما �عرف !الد�مقراط�ة !الد�مقراط�ة الس�اس�ة فحسب

وهناك من ال!احثین من یرO أنه ابتداًء من القرن التاسع اإلدارMة...وهناك الد�مقراط�ة الصناع�ة...
عشر اختزلت الد�مقراط�ة اللیبرال�ة الد�مقراط�ة الس�اس�ة إلى محض لیبرال�ة اقتصاد�ة تعتمد حرMة 

  السوق وتحقی� الرHح ألصحا!ه، وذلك نتیجة للتطور الصناعي المتسارع في ضوء (التكنولوج�ا) 
   )1(الحدیثة."

                                      
 ،مقارLات في الدمقراطة والمجتمع المدني،نقال عن المحمداو11،3، صمعنى الدمقراطة!ادوفر، سول �ي، 1)(

  .51ص 
. وقد ذ�ر 53، ص مقارLات في الدمقراطة والمجتمع المدنيالمحمداو3، علي عبود، و حیدر ناظم محمد،  )2(

  ن عشرة نماذج من الد�مقراط�ة، قبل أن �قترحا نموذجا، حاد3 عشر،  لما یرMانه النموذج األمثل.المؤلفا
 .274، ص تكوMن الدولةماك�فر، روHرت،  )3(
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لالجا!ة عن السؤال: ما هي الد�مقراط�ة، وضع عالم االجتماع الفرنسي (آالن وفي محاولته 
�تاً!ا بهذا العنوان ذهب ف�ه إلى "أّن األبواب التي یجر3 الدخول منها Alain TourinتورMن  (

إلى الد�مقراط�ة أو علیها هي أبواب �ثیرة ال تحصى، ومع �ل !اب تنفتح إم�ان�ة إلعادة تعرMف 
من جدید. فمثًال، �سود االعتقاد أن الد�مقراط�ة هي قانون األكثرMة أو ح�م الشعب أو الد�مقراط�ة 

س�ادة الوطن أو إرادة األمة. وMبین تورMن "أنه تحت هذه المقوالت والشعارات تش�لت أنظمة 
  )2(.."ت على الد�مقراط�ةسلطو�ة وح�ومات د�تاتورMة قض

أسمالي التقلید3 المعلن في !الد الغرب تقوم على وخالصة القول:"إن الد�مقراط�ة !المفهوم الر 
أسس: اإلنتخا!ات، ومجلس ن�ابي،و ح�ومة تنفیذ�ة، وتداول السلطة. وتضمن في اإلخراج: تعدد 
األحزاب، وفصل السلطات، واستقالل القضاء، ووجود ظاهرة األغلب�ة والمعارضة في المجلس 

  )3(الن�ابي."
  یتخذ من الد�مقراط�ة خرقة ُتشرعن ألصحاب الرسامیل و��شف واقع النظام الرأسمالي أنه 

��ة Mس األمرH)ه�منتهم على ثروات ال!الد. ومن ذلك أن مجلة فورForbes Magazine( 
مل�ار دوالر،  740جمالي ثرواتهم یبلغ أمیر�ي حیث ذ�رت أن إ 400ضم أغنى أوردت قائمة ت
��ة 0،5أ3 أن ثروات Mمن 90جمالي ثروات إتجاوزت % (نصف !المائة) من األسر األمر %

�یین." وقد تم�نت تر�ی!ة قوO الظل لهذه "القلة" من خل� بیروقراط�ة مخلصة من النخ!ة Mاألمر
  تقرر"المصالح الوطن�ة" ن�ا!ة عن الدهماء السوقیین "جموع الجماهیر الجاهلة"، وتقوم هذه النخ!ة 

   )4(لحها.بتصن�ع موافقة الرأ3 العام وف� االتجاه الذ3 یخدم  مصا

                                                                                                           
، الدمقراطة في میزان العقل معروف، نایف، نقال عن 133، ص مجلة أوراق جامعةابراه�م،موسى، ) 1(

 .77- 76، ص والشرع

، الدمقراطة في میزان معروف، نایفنقال عن  .29/12/1995لبنان�ة، الملح� الثقافي،جرMدة السفیر ال)2(

ومع زعمهم "أن البرلمان هو ممثل األكثرMة، ورأ3 األكثرMة هو المع�ار الحق�قي المعبر  .85،ص العقل والشرع
ن�ا األسب�، أعلن ) رئ�س وزراء برMطاAnthony Edenعن إرادة الشعب،فإن ال!احث المستنیر �الح� أن(إیدن

دون أن ُ�علم البرلمان بذلك، ودون أن ُ�علم الوزراء، شر�اءه في الح�م،  1956حرب السو�س على مصر سنة 
) وزMر خارج�ة أمیر�ا األسب� طلب من (الكونغرس) ملّف J.F.Dullasغیر وزMرMن أو ثالثة. ثم إّن (داالس 

تموMله فرفض رفضًا !اتًا االستجا!ة له. واألمر عینه في  السد العالي لمعرفة األس!اب التي أدت إلى سحب عرض
فرنسا ،فإن الجنرال د�غول (الرئ�س الفرنسي األسب�) �ان یتخذ القرارات الخطیرة دون أن یدر3 بها وزراؤه". ص 

247 -248.  
  .80ص  ،،، الدمقراطة في میزان العقل والشرعمعروف، نایف  )3(
  .212-211، ص لشرامبراطورMة ازلوم، عبدالحي، ) 4(
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"إن ط!قة الواحد !المائة هي التي تتح�م !قوة المال وقوة االعالم وقوة تسو�M القادة الس�اسیین 
والمشرعین، وتمتلك هذه الط!قة تر�ی!ة القوO العالم�ة وتعتلي قمة هرم النظام الرأسمالي 

�Mوقد سب�  )1(..."المعلوماتي الجدید، وهم �س�طرون على العالم من خالل المال واالعالم والتسو
�ي إبراهام لین�ولن أن حذر من هذا المصیر إذ قال:"إنني أرO في المستقبل القرMب Mللرئ�س األمر
أزمة تلوح في األف� وهي تقّض مضجعي وتسلبني راحتي خوفًا على أمن !الد3؛ لقد ترHعت 

العل�ا، الشر�ات على عرش ال!الد نتیجة للحرب، وسیتلو ذلك عصر من الفساد في المناصب 
وستعمل قوO المال �ل ما في وسعها إلطالة أمد ذلك العصر وس�ادته  ود�مومته، من خالل 
حرمان اآلخرMن حقوقهم حتى تتر�ز �ل الثروات في أید3 قلة قلیلة، ولتؤول هذه الجمهورMة إلى 

  الدمار". 
�ي إ�غناتیوس دونیللي عن سطوة Mما أفصح الس�اسي األمر�" نع�ش في موال !قوله:أصحاب األ

زمن وصل إلى حافة الخراب األخالقي والس�اسي والماد3. لقد أص!حت الشر�ات هي التي ته�من 
عین والكونغرس، حتى وصل هذا الخراب األخالقي والس�اسي إلى على االنتخا!ات والمشرّ 

العام أو أنها م�تومة الصوت. �ما أن الرأ3 ،المحم�مة العل�ا...أما الجرائد فهي إما ممولة منهم 
تم إس�اته.وHینما یزدهر أصحاب األعمال فإن بیوتنا مرهونة،وعمالنا معدومون، وتسرق األراضي 
لیتم بناء ثروات خ�ال�ة غیر مسبوقة في تارMخ العالم من أناس �حتقرون جمهورMتنا،و�عرضون 

أصحاب  و المسحوقون -الحرMة إلى الخطر.ومن رحم الالعدالة الح�وم�ة تولد ط!قتان
�ي(رذرفورد هیز ...�ما عّبر الرئ�س ینالمالیMات على 1893- 1822األمر�م) عن سطوة الشر

ال!الد !قوله:"إن ح�ومة الشعب، ومن الشعب،وللشعب أص!حت مقولة !ائدة، فهي اآلن ح�ومة 
  .)2(وللشر�ات" الشر�ات،ومن الشر�ات،

  

                                      
  .214، ص  امبراطورMة الشرزلوم، عبدالحي، )1(
 .294،363)المرجع نفسه، ص 2(
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   موقف االسالم من العلمانة و الدمقراطة  :الم6حث الثاني
  

ومن أین جاء وٕالى أین المصیر؟ وهل هناك خال� للكون أم ال؟  ؟في الح�اة وظ�فة اإلنسانما هي 
 هو السؤال/المدخل الذ3 تعود إل�ههذا  وما عالقة الخال� !االنسان المخلوق وسائر المخلوقات؟

 في النظرة تجاه العلمان�ة والد�مقراط�ة. االختالفات الجوهرMة 

مان�ة" ف�عرفها !أنها" العقیدة التي تذهب إلى أن األخالق ال بد یورد قاموس أكسفورد مصطلح "عل
واست!عاد �ل االعت!ارات االخرO المستمدة من  ،أن تكون لصالح ال!شر في هذه الح�اة الدن�ا

   )1(اال�مان !اإلله أو الح�اة اآلخرة"
سـاس سلبي  أ3 وه�ذا یتضح أنه العالقة للكلمة !العلم، إنما عالقتها قائمة !الدین ولكن على أ

 .على أساس نفي الدین والق�م الدین�ة عن الح�اة

سئلة المصیرMة ألفالعلمان�ة تقوم على فصل الدین عن الح�اة، وال تعني نفسها !االجا!ة عن ا
، وٕانما تر�ز العلمان�ة على النظرة نسان الفرد لیجیب عنها ��فما �شاءإلالكبرO، بل تترك ا

نسان الفرد أن یتعاون مع سائر أفراد المجتمع !ش�ل إلقول إن على االتي ت ،البراغمات�ة العمل�ة
!حیث یخضع الجم�ع للنظام الس�اسي الذ3 �قوم على رعا�ة مصالح الفرد والجماعة ،عقالني

!حیث إن  ،!ش�ل ح�اد3 عن مسألة الدین واالعتقاد !الخال�....وMزعمون أن هذه هي العقالن�ة
Mر ما �صلح وما ال �صلح لح�اة الفرد والجماعة، دونما حاجة العقل هو صاحب الصالح�ة في تقر

إلى إقحام الدین في المجال العام، بل ی!قى محصورا في المجال الخاص !حیث ��ون للفرد حرMة 
  )2(التدین !حسب ما �عتن� من عقائد وأد�ان.

ضعف جعلت ونظرا لما اعترO المجتمع المسلم، بدءا من القرن التاسع عشر للم�الد، من عوامل 
الدول االورو�Hة تطمع في هدم دولة الخالفة واله�منة على خیرات ال!الد، وتعمل على التروMج 
لحضارتها العلمان�ة الفاسدة فقد نجحت في أسر قلوب فر�M من أبناء المسلمین وعقولهم، فخیل 

  إلیهم أن اقت!اس الحضارة الغر�Hة هو السبیل لتحقی� النهضة للمسلمین.

سلy الضوء على السؤال من ناح�ة ف�رMة نظرMة، !معزل عن الواقع التارMخي للحملة ونحن هنا ن
في  لح�اة الدن�ا مرتكز حر�ة اإلنسانالعلمان�ة تجعل من اف الصلیب�ة الغر�Hة ضد األمة اإلسالم�ة.

 Oاإلنسان هو أنالح�اة، دونما أدنى اعت!ار للنظرة الروح�ة أ3 الدین�ة ، فالنظرة العلمان�ة تر 

                                      
 .57، ص 1، ج مانة الشاملةلالعلمانة الجزئة والعالمسیر3، عبدالوهاب، ) 1(

لخال� لون دور العقل في ال!حث في الكون واالنسان والح�اة وما اذا �انت مخلوقة لخال�، وما هو دور او�عطّ ) 2(
 في الح�اة!!
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" و�ل ماسوO ذلك وسیلة لها, الماد�ة للدن�ا هي"العمارة في الح�اة تهوظ�ف مرتكز حر�ة الكون،و
ومن ثم تقی�م المجتمعات والثقافات  ؛رMة واألولو�ة الرئ�س�ة لإلنسانفالعمارة هي الغا�ة الجوه

مفهوم شامل و"المدن�ة" !حسب هذا االتجاه  والشخص�ات !حسب منزلتها في هذه "المدن�ة" الدنیو�ة.
یدخل فیها �ل ما یدفع !اتجاه تحقی� الرفاه ال!شر3 وسعادة الجنس اإلنساني في �افة م�ادین 

الد�تور  MرO و ونحوها. �ة واإلنسان�ة والطب�ع�ة والفنون الح�اة الدنیو�ة, والتقدم في العلوم الفلسف
العالم �حو3 داخله ما (العقالن�ة الماد�ة) �فید أن  أن مصطلح "االستنارة"عبدالوهاب المسیر3 

�في لتفسیره، وأن عقل اإلنسان قادر على  الوصول إلى قدر من المعرفة ینیر له �ل �
شيء..و�ان االفتراض أن هذه المعرفة هي التي تضفي على اإلنسان مر�زMة في الكون، وهي 

تح�م ف�ه التي ستم�نه من تجاوز عالم الطب�عة بل وتجاوز ذاته الطب�ع�ة، ثم تغییر العالم وال
و!حسب الفلسفة العلمان�ة إذ لن ��ون في حاجة إل�ه... - !حیث �ص!ح اإلنسان إلها أو بد�ًال لإلله

 ّ�م. فالتقدم على صعید اله�منة على فالعالقة بین االنسان والطب�عة من حوله عالقة صراع تح
طب�عة الستخدامها ازداد في التجرHة الشعورMة والوجدان�ة، و�لما ازداد تفتیت ال لالطب�عة یواك!ه تآك

في اله�منة یؤد3 دل االستنارة: التقدم المتزاید  تف��ك االنسان واختفاء الكل االنساني، وهذا هو ج
  )1(إلى المزMد من تفتت االنسان.

ال نسان إإلب�عي/الماد3 ل�س ف�ه من انسان الطإلا وفي الفلسفة العلمان�ة القائمة على الماد�ة فإنّ 
نما في الحیز الطب�عي، فمرجعیته النهائ�ة إ ال یتحرك في الحیز االنساني و االسم! فهو �ائن 

مرجع�ة ماد�ة، یخضع هو للحتم�ات الطب�ع�ة/الماد�ة. فهو مادة خالصة ال قداسة لها.�ما ان 
هو من الداخل، وMتم فرض  هوترّشداالعالم) ترّشد بیئته من الخارج  - المؤسسات الضخمة (الدولة

وHذلك یتم  .وMتحول من غا�ة إلى وسیلة)2(أددة، و�سود التنم�y، ولذا فهو یتش�ّ وأنماb مح  قوالب
نسان�ة یتم تقو�ض إللى الطب�عة/المادة...ولكن �ما تم تقو�ض الذات اإه وردّ  ،انسان تمامً إلتف��ك ا

 الطب�عة الخارج�ة (عند داروMن) والداخل�ة (عند نسان أنّ إلالموضوع الطب�عي الماد3. إذ ��تشف ا
لذا فهي ال و  ،فروMد) هي في واقع األمر عالم من الفوضى والصراع والقوO المظلمة الظالمة

  )3(.تصلح مصدرا للق�مة

رMخ اإلنسان ُیلغى الهدف والغا�ة والحضارة العلمان�ة الغر�Hة حضارة فرMدة تماما. فألول مرة في تا
  ن�ار المرجع�ة، والمطل� الثابت یتحرر المطل� منهما...فالمرجع�ة النهائ�ة هي في الحق�قة إ و

                                      
 .188و 181، ص 1، ج مانة الشاملةلالعلمانة الجزئة والعالمسیر3، عبدالوهاب، ) 1(

 .ا وMتجرد من ��انه االنسانيأ3 �ص!ح "شیئا" ماد�ً ) 2(

 .230- 229ص  ،المرجع نفسه) 3(
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  )1(".انین التغیرو الوحید هو النسبي المتغیر، وهذا ما �عبر عنه الف�ر الماد3 !القول"ال ث!ات إال لق

"فالناس وف� هذا المنطوق، هم الذین �ملكون ح� الس�ادة والمرجع�ة في شؤونهم التعاقد�ة 
طلقات وٕاحالل مطل� وحید هو حرMة الف�ر الوضع�ة، وHذلك فالد�مقراط�ة تفترض إلغاء جم�ع الم

مقراط�ة العلمان�ة شرطًا لها ال مفر منه، تفترض فصل �في جم�ع الم�ادین، و!التالي تفترض الد
 -شؤون الدین بوصفه عقیدة فرد�ة عن شؤون المجتمع، تفترض إلغاء الدین بوصفه نظام ح�م

yع اجتماعي !حت تحدده الظروف وٕاقامة بدیل ذ3 طا! -فهو نظام ذو طا!ع أخالقي ق�مي فق
 )2("التارMخ�ة

�ون دفاعا ناقصًا أو مبتورًا إذا �ما ذهب ناصیف نصار إلى أن "الدفاع عن الفلسفة الد�مقراط�ة �
وMرO عبدالرزاق عید أن" اللیبرال�ة ش�لت العم� التارMخي  ،)3("سقy من الحساب قض�ة العلمان�ةأ

لمان�ة أهم�ة مر�زMة في منظومتها الد�مقراط�ة....إن العلمان�ة لثقافتنا الوطن�ة !ا�الئها لمسألة الع
تش�ل الجذر المعرفي المشترك لكل هذه الت�ارات التي ش�لت خصائص ثقافتنا الوطن�ة والقوم�ة 

مفهوم العلمان�ة، �مفهوم الد�مقراط�ة ال المعاصرة"، وعنده فإن العلمان�ة ضرورة للد�مقراط�ة،"إن 
األنوار،إنه �ماثل مفهوم في دائرة  فلسفة  لسف�ة األخرO التي نشأت معه�شذ عن المفاه�م الف

  )4(التقدم، وMتداخل معها في نسیج خطاب األنوار..." الحرMة والتسامح و

ووافقه في ذلك  ، )5(وMرO أالن تورMن "إنه ال �م�ن أن توجد هناك د�مقراط�ة من دون العلمان�ة"
   )6(".ألسس الد�مقراط�ة إال !العلمان�ة عزMز العظمة !قوله" إنه ال استعادة

                                      
 .242، ص 1، جمانة الشاملةلالعلمانة الجزئة والع، عبدالوهاب، المسیر3 )1(

ة أمام تحدات العصراالجتهاد واإلبداع في  ن،سمیر،أمی) 2(Lة، ص الثقافة العرMر�. نقال عن 298، قضا�ا ف
 .42، ص الدمقراطة بین العلمانة واالسالم

 .120، صإش�الة المجتمع المدني، النشأة، التطوMر، التجلات ،�رMم،أبو حالوة  نقال عن )3(
. ال ادر3 90، ص الدمقراطة بین العلمانة واالسالملة العلمان�ة، في ) عید، عبدالرزاق ،الد�مقراط�ة ومسأ4(

ماذا ��ون رد ضحا�ا "فلسفة األنوار" التي انتجت موجة استعمارMة أهلكت الحرث والنسل ،واستعبدت الشعوب 
��ة، و ما سMة" في العالم الجدید، القارة األمر�Hمي !العالم تحت شعار "نشر رسالة الحضارة والد�مقراط�ة الغر

الثالث..مع مالحظة أن هذا االستعمار ما زال قائًما إلى هذه اللحظة،برغم تنوع االقنعة التي یتخفى وراءها من 
تح�م بثروات العالم، وفرض إرادات الدول الكبرO تحت عناوMن المساعدات االقتصاد�ة والقروض المصرف�ة 

 Oما جر�م، 1997في ضرب اقتصاد�ات دول شرق آس�ا سنة ومضارHات سوق االوراق المال�ة )البورصة(، 
 وتح�م المصارف و شر�ات النفy وصناعة السالح و شر�ات صناعة الدواء !مصائر العالم.....

 .18،ص  ما هي الدمقراطة) تورMن، آالن، 5(
 .339، ص العلمانة من منظور مختلف) العظمة ،عزMز، 6(
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النماذج الف�رMة العلمان�ة قد تن�ر أ�ة نقطة مرجع�ة تتجاوز هذه الدن�ا، إال أنها تستند إلى ه�ذا ف و
ر�یزة أساس�ة ومرجع�ة نهائ�ة �امنة في المادة التي تحدد للمجتمع الهدف والغا�ة من الوجود. 

وما عداه متغّیر،  ده المطل� النهائي، وهو وحده الثابت ،وهذا المطل� العلماني األساسي هو وح
ر عنها الفالسفة من هو!س الى مار�س).وقد تبّدO المطل� مجرد تنو�عات عل�ه (مهما عبّ 

العلماني على المستوMین التارMخي والس�اسي في ش�ل مؤسسة الدولة المطلقة، التي أص!حت أهم 
المراحل األولى، ثم قامت جیوشها االمبرMال�ة !اشاعة العلمنة داخل أورو!ا في آل�ة من  آل�ات 

  )1(النموذج العلماني في !ق�ة العالم منذ نها�ة القرن التاسع عشر.

وMرO یوسف العظمة أن "المعرفة في إطار العلمان�ة تتحرر من القیود الدین�ة وتستند إلى الطب�عة  
المقدسة �نقاb مرجع�ة...إن العلمان�ة هي  وٕاعمال العقل، ال إلى الكتب والتارMخ والنظرة العلم�ة،

افتراض الكون مستقال تفسره قواه وأنماb انتظامه الخاصة والحر�ة غیر المنقطعة للطب�عة 
وهذا �فرض  والمجتمع ومقالة التطور المستمر الذ3 ینتفي معه ث!ات الق�م االخالق�ة والروح�ة"

ق�ة؟ هل التارMخ، !ما ف�ه من صراع وفوضى، التساؤل: هل الطب�عة قادرة على تزوMدنا !ق�م أخال
  )2(قادر على أن �قوم بهذا الدور؟ هل "العقل" قادر على ذلك؟" 

  فص�اغة القوانین العلم�ة بدقة !الغة والمعرفة العلم�ة والتنظ�م الرشید قد تساعد �لها على التوصل 

على االخت�ار بین ق�م مطلقة  نجاز األهداف االجتماع�ة، ولكنها ال تساعدناإللى الطرق المناس!ة إ
أو اهداف متناقضة أو على اتخاذ قرارات أخالق�ة. فالعلم في نها�ة األمر ال عالقة له لقض�ة 

  )3(..الفاضلة، فثمة هوة شاسعة بین المعرفة العقالن�ة والح�م األخالقي.  اخت�ار الح�اة

لوجه الكالح !�ل معنى الكلمة, وأما الوجه الثالث فهو "الوجه الس�اسي" للحضارة الغر�Hة وهو ا
فالمؤسسة الس�اس�ة الغر�Hة مؤسسة إمبرMال�ة استعمارMة تمتص ثروات األمم األخرO, ول�س لدیها 
أ�ة حواجز أخالق�ة أمام مصالحها, فهي د�مقراط�ة شفافة في الس�اسة الداخل�ة, د��تاتورMة معتمة 

التي خلقت أ!شع النماذج الدمو�ة في  والمؤسسة الس�اس�ة الغر�Hة هي في الس�اسة الخارج�ة.
عن تطوMر أدوات اال!ادة ال!شرMة الشاملة, والمعتقالت الالإنسان�ة, وقصف  وهي المسؤولة ،التارMخ

المدن الكاملة !ما فیها من المدنیین, �یف تبرأ تلك الحضارة من عقدة الذنب وهي تتذ�ر عصر 
كي واستعمار الدول العر�Hة وغوانتنامو وأبو العنصرMات والقوم�ات والنازMة وهیروش�ما ونجازا

غرMب, واألسلحة النوو�ة والغازات السامة, وٕا�قاف تحق�قات الفساد ألجل مصالح قوم�ة عل�ا, بل 

                                      
 .240-237 ، ص1، ج ة والعلمانة الشاملةالعلمانة الجزئالمسیر3، عبدالوهاب، ) 1(
 .93-92ص ،  المرجع نفسه )2(

 .107-106، ص  المرجع نفسه) 3(
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ة تسخر بنبي یؤمن !ه شطر وسن تشرMعات حرمان المسلمة من حجابها, ورعا�ة مؤسسات صحف�
تبین مدO القسوة التي �م�ن أن تصل إلیها النظم  و "هناك أمثلة في الف�ر والتارMخ العلمانيالعالم.

الحاكمة العلمان�ة. فف�رة االقتصاد الحر أو اقتصاد�ات السوق والداروMن�ة االجتماع�ة والنیتشو�ة 
ا والعنصرMة والنازMة (والفاش�ة) �لها أف�ار أو منظومات ف�رMة علمان�ة صراع�ة قتال�ة، أ!عد م

  )1("تكون عن التسامح وقبول اآلخر.

أفرزت عهد اإلرهاب ورو!سبیر، ثم "والثورة الفرنس�ة التي نادت !الحرMة واإلخاء والمساواة هي التي
نابلیون جیوش فرنسا لغزو روس�ا ومصر وغیرها من البلدان. ثم �انت هناك الثورة البلشف�ة قاد 

لسوف�اتي، التي أفرزت ستالین والمذا!ح التي دبرها والجو الشمولي الذ3 فرضه على الشعب ا
والثورة النازMة التي ط!قت معاییر رشیدة ماد�ة صارمة على ال!شر، واجتثت من تصورت أنهم غیر 

  )2(نافعین" 

و�صور االستاذ محمد أسد واقع المجتمع االوروHي !عد الحرب العالم�ة األولى !قوله:" لقد بدا أن  
�ان �عرف  - دو�ا أو من رجال الف�رسواء �ان د�مقراط�ا أو شیوع�ا أو عامال ی - األوروHي العاد3

 Oون في الح�اة أ�ما هدف سو�دینا إیجاب�ا واحدًا: ع!ادة التقدم الماد3، االعتقاد !أنه ال �م�ن أن �
جعل تلك الح�اة نفسها أكثر سهولة و�سرًا، أو �ما �انوا �قولون في ذلك الحین:"مستقلة عن 

رة ودور العرض السینمائ�ة، والمختبرات الطب�عة". و�انت معابد ذلك الدین المصانع الج!ا
والمهندسین  و�ان �هانها الصرافین ،الكهرHائ�ةوالمشارMع المائ�ة و  ،الك�م�ائ�ة وقاعات الرقص

والس�اسیین ونجوم السینما، واإلحصائیین وزعماء الصناعة، والط�ارMن و"مفوضي الشعب". و�انت 
اع ضاق على معنى الخیر والشر، وفي إخالخی!ة الروح�ة متجل�ة في الفقدان الشامل لالتف

تلك المرأة الداعرة ، الراغ!ة في  -األحداث االجتماع�ة واالقتصاد�ة جم�عا إلى قاعدة "المصلحة"
 ، لقدستسالم...وذلك الحنین الشره إلى السلطة واللذةأ3 انسان، وفي أ3 وقت، �لما دعیت إلى اال

فئات متخاصمة  مسلحة حتى أسنانها، مصممة  أدO !الضرورة إلى انقسام المجتمع الغرHي إلى
على أن �سح� !عضها !عضًا متى وحیثما تضارHت مصالحها وأهواؤوها. وفي الجانب الثقافي 
�انت النتیجة خل� نموذج إنساني اقتصرت فضیلته على مسألة النفع العملي وحده. و�ان النجاح 

ضطراب ح�اتنا وشقائها ، وقلة الح�اة الماد3 مق�اسه األعلى للصواب والخطأ.�ذلك رأیت مبلغ ا
ضار، الذ3 �ان یتمیز !الهستیرMا،على المشتر�ة بین اإلنسان واإلنسان !الرغم من هذا اإللحاح ال

  " و"األمة"، ومبلغ خروجنا على غرائزنا السل�مة، ومبلغ الضی� والعفن اللذین أصا!ا "المجتمع

                                      
 .121 ج ، العلمانة الجزئة والعلمانة الشاملةالمسیر3، عبدالوهاب، )1(

 .120ص،المرجع نفسه )2(
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  )1(أرواحنا."

Hي جاء نتیجة للثورة العلمان�ة التي حطمت سلطان الكن�سة و هذا الوصف للت�ه في المجتمع الغر
الدین في المجتمع األوروHي ولكنها فشلت في تقد�م بدیل صح�ح �قنع العقل وMواف� الفطرة 

في تماوجات الفلسفة الغر�Hة من النق�ض تمثل  هذا الت�ه على المستوO المعرفيجلى ال!شرMة...وMت
ار....ف!عد ان أص!ح العلم والصناعة واال�مان !مفهوم "التقدم" ن تستقر على قر أالى النق�ض دون 

أ3 أن اإلنسان قادر !ما لد�ه من قدرات علم�ة صناع�ة على تسخیر الطب�عة لراحته ورفاهیته 
الماد�ة، وأن العلم �فیل، مع الزمن ، بتقد�م االجو!ة على المسائل المستعص�ة الشائ�ة، إال أن 

�ها وة الى تمجید االنسان وتألیهه إنهم من دعالفالسفة تناقضوا ف�ما بی��وصوال لى نقد الحداثة وتف
  الى العدم�ة...

حین أعلن موت اإلله أراد الح�اة ال معنى لها....وهو  !أنها االقتناع !أنّ  "العدم�ة"ف نیتشه وقد عرّ 
ولكن،  .)2(إذا �ان هناك إله فماذا أكون أنا إذن؟"ان في محل اإلله، وذلك في قوله:"وضع اإلنس

�الح� المسیر3،" حینما یتأله اإلنسان و�ظهر السوHرمان، فإن العالم في الواقع �ص!ح ال معنى له 
التي تفرض المعنى العشوائي  قو�اء)(لأل وال ت!قى سوO ارادة القوة ،صدفةو��ون خاضعا لقوانین ال

دمان المخدرات إإرادة التكیف( للضعفاء).....وه�ذا تعبر العدم�ة عن نفسها من خالل  و
إذ أنه �ما عبر عن ذلك  و العنف.أواالنحراف وظهور عصا!ات الش!اب، وٕادمان أفالم الرعب 

إن �ان اإلله غیر موجود ف�ل شيء ،"اإلخوة �ارامازوف )دوستو�فس�ي(في روا�ة  )�فان(إ
لش!اب هي انحراف األن مش�لة طب�عة هذه الثورة العدم�ة !قوله:"  )آرثر میللر(...وقد لخص م!اح"

  )3(."تالشت !اختصار لقد اندثرت الروح و و.ذاته.وج�ا التي دمرت اإلنسان �ق�مة في نتاج التكنول

لى أن یجد معنى إمن الفلسفات العدم�ة هي تعبیر عن شوق االنسان  اً " �ثیر و �الح� المسیر3 أنّ 
ماد3، ولكنه شوق لم في عالم !ال معنى، والقداسة في عالم محاید، وأن یجد "هللا" في عالم آلي 

  .)4(�صل إلى غا�ة ، و!حث !اء !االخفاق"

  بناء برج عاجي، وٕان �ان وهم�ا، !استنساخ على ولقد عمل المتحذلقون من العلمانیین العرب 

                                      
Hي الذ3 بني على نظرMة وهذا وصف معاصر للمجتمع الغر  .85- 84، ص الطرbM إلى اإلسالمأسد، محمد، ) 1(

هو!س القائمة على أن اإلنسان ذئب ألخ�ه اإلنسان، فالكل في حرب ضد الكل، في صراع شرس �تب ف�ه النصر 
 لألقوO، !حسب النظرMة الداروMن�ة في ال!قاء لألصلح.

 .178ص  ،1، ج العلمانة الجزئة والعلمانة الشاملة، عبدالوهاب، المسیر3 ) 2(

 . 178ص  ،المرجع نفسه)3(

 .191ص ، ) المرجع نفسه4(
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لى نشر وتبني ، وذلك بتكرار رطانة اآلراء الغر�Hة في دعوتهم إالجدل الفلسفي العبثي في الغرب
:" !أن ف�ر األنوار داخل المشروع �مال عبداللطیف ، ومن ذلك تسل�مالعلمان�ة في المجتمع المسلم

الحداثي ال �متلك تصورات دق�قة واضحة في مسألة الموقف من الدین والعقائد...." ومع ذلك فهو 
�متدح  الروح الساخرة لنیتشه التي تستوعب نقده للروحان�ة المتعال�ة، ونقده لحداثة األنوار الماد�ة 

د وذلك بتحرMر المقدس من س لف�ر قوم على تمجید ورطة االنسان في الوجولتؤسالملحدة 
ثم یزعم هذا المتحذل� "أن األساس في الرؤ�ة الفلسف�ة الحداث�ة هو  الطقوس والوصا�ا واألوامر..."

طا!عها المفتوح وغیر الم�تمل، فالحداثة هي فعل مخاطرة ، أف� في العمل والنظر یهم تدبیر 
ین�ر متعة وفي التارMخ، لكن من من�م ومنا جم�عا  في الوجود وفي المجتمعورطة االنسان 

  )1(." المخاطرة لس في اللعب 6مختلف أش�اله بل في الحاة أضا

!معنى أن هللا خل� اإلنسان وأرسل الرسل ،"  وظ�فة اإلنسان هي "العبود�ة فیرO أنّ  اإلسالم أما 
ه, و�Hان دقائ� ما ین!غي له س!حانه وما ال ین!غي في وأنزل الكتب لتدل الناس على هللا وع!ادت

معاملته جل وعال, و�Hان قواعد تنظ�م حقوق الع!اد, وأن �ل ما في هذه الدن�ا إنما هو متاع ولعب 
ولهو, فیجب أن �ستعان !ما �حتاج منها على عبود�ة هللا, و�ل ما لم �عن على عبود�ة هللا ولم 

ما فضول ن مرتبتین ال ثالث لهما: إما محرم یجب الكف عنه، وإ یؤد إلى هذا الغرض فهو دائر بی
والمدن�ة مجرد وسیلة إلظهار الدین وٕاقامة الشعائر والشرائع,  والحضارة  فالعمارة �شرع الزهد ف�ه.

  .المدن�ة إال ما حق� هذه الغا�ة فال �حمد من هذه

َب َوٱۡلِميَزاَن ِليَقُوَم ٱلنَّاُس بِٱۡلِقۡسِطۖ َلقَۡد أَۡرَسۡلَنا ُرُسَلنَا ِبٱۡلبَيِّ  (:قد جاء في التنزMلو  ِت َوأَنَزۡلَنا َمعَُهُم ٱۡلِكتَٰ َنٰ
ُ َمن يَنُصُرهُۥ َوُرُسلَهُۥ ِبٱۡلَغۡيبِۚ  ِفُع ِللنَّاِس َوِليَۡعَلَم ٱ�َّ َ َقِويٌّ َوأَنَزۡلَنا ٱۡلَحِديدَ ِفيِه بَۡأٞس َشِديٞد َوَمنَٰ  إِنَّ ٱ�َّ

لى ما ف�ه فالحهم في الدارMن. فالكتاب إس!حانه أرسل الرسل لهدا�ة الناس ، فا" )2()َعِزيٞز 
اإلنسان في ح�اته، وتطب�قها عمل�ا  تأ3 األوامر والنواهي والنظم والمعالجات لمش�ال ،والمیزان

� ف�ش�ع األمن والعدل واإلطمئنان ، وتعطیل شرع هللا وتطبی ،یجعل االنسان �ح�ا ح�اة طی!ة هانئة
 ، وفي هذا �قول الح� ،نسان وضالله في الدارMنإللى شقاء االشرائع الوضع�ة یؤد3 إغیره من 

نِّي ُهدٗ (،س!حانه ا يَۡأتِيَنَُّكم ّمِ ََّبَع ُهدَاَي فََال َيِضلُّ َوَال يَۡشَقىٰ ى َفإِمَّ َوَمۡن أَۡعَرَض َعن ِذۡكِري َفإِنَّ لَهُۥ  فََمِن ٱت

َمِة ٱا َوَنۡحُشُرهُۥ َيۡوَم َضنكٗ  َمِعيَشةٗ    )3().أَۡعَمىٰ ۡلِقَيٰ
   المي في �تا!هعن "وظ�فة الدولة" حسب التصور اإلستلخ�صًا هامًا اإلمام ابن ت�م�ة م قدّ وقد 

                                      
 .96- 95، في ندوة  الحداثة وتحرMر االنسان، ص روحانات الحداثة ، عبداللطیف، �مال)1(

 .25) الحدید، 2(

  .124- 123طه،  ) 3(
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فالمقصود الواجب " ،و�ونها مرت!طة !الغا�ة الدین�ة ��شف وسیل�ة المدن�ة ،الشرعة الساسة
ًا مبینًا، ولم ینفعهم ما نعموا !ه إصالح دین الخل� الذ3 متى فاتهم خسروا خسران -1!الوال�ات: 
  )1(."�قوم الدین إال !ه من أمر دن�اهمإصالح ما ال -2في الدن�ا. 

هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي !أنها " لخالفةلابن خلدون  من هنا جاء تعرMفو 
ارع إلى شعلى مصالحهم األخرو�ة والدنیو�ة الراجعة إلیها، إذ ترجع أحوال الدن�ا �لها عند ال

فهي في الحق�قة خالفة عند صاحب الشرع في حراسة الدین وس�اسة  ،اعت!ارها !مصالح اآلخرة
"النظر الشرعي" �قوم على أساس تقوO هللا ومخافته واإلعداد لیوم الحساب، فمقتضى )2(."الدن�ا !ه

ظرة الدنیو�ة وهذا �له ��ون !عمارة الدن�ا !حسب األح�ام الشرع�ة، وتغلیب نظرة التقوO على الن
الماد�ة الصرفة، التي قد تجعل من اإلنسان وحشًا �اسرًا، �ما وقع و�قع في الحضارات الماد�ة 
الملحدة التي ال تق�م لآلخرة وزًنا وال لالعت!ارات الروح�ة حساً!ا، بل تت!ع س�اسة "الغا�ة تبرر 

   .الشهیرة )الماك�افیل�ة(الوسیلة" 

ألمة التي استوعبت معنى االستخالف وخالفة االنسان, �ما قال األمة التي تحق� العبود�ة هي اف
ِت َليَۡستَۡخِلَفنَُّهۡم ِفي ٱۡألَۡرِض َكَما ٱۡستَۡخلََف ٱتعالى:{ ِلَحٰ ُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ِمنُكۡم َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ لَِّذيَن ِمن َوَعدَ ٱ�َّ

َننَّ لَُهۡم ِدينَُهُم ٱلَِّذي ٱ فهذه هي الخالفة الشرع�ة اال�مان�ة المحمودة من  )3(}ۡرتََضٰى لَُهۡم َقۡبِلِهۡم َوَليَُمّكِ
أنها  ات وتم�ین الدین, ال�ل الوجوه, وهي التي تكون !اال�مان والعمل الصالح واالستنارة بنور النبوّ 

  مجرد العمارة الماد�ة.

فتص!ح روحي  خرة وال وازعٍ أكبر همه ومبلغ علمه دون حساب لآلیجعل الدن�ا  من ان بینفشتّ 
التي  )الماك�افیل�ة(ال!قاء فیها لألقوO، وتقوم الس�اسة على القاعدة  )صراع داروMني(الدن�ا حل!ة 

یجعل مرضاة تبرر �ل وسیلة خس�سة لتحقی� الغا�ة الشخص�ة مهما �انت وض�عة، وHین من 
الكون االوسع، الخال� همه األكبر،ف�سعى للع�ش بوئام واطمئنان مع من حوله من ال!شر والبیئة و 

  مع السعي في عمارة الدن�ا !ما �صلح أحواله بناء على فهمه لدوره المستخلف في األرض.

�ة عائمــة أو محتملـــة أو نســـب�ة, بـــل الحق�قــة أن �تـــاب هللا ســـ!حانه وتعـــالى لــم یجعـــل هـــذه القضـــ و
ه فقـال سـ!حان ،حصـرالبلغـة  و�شـف الغا�ـة مـن خلـ� اإلنسـان ،حسمها !ش�ل �قیني واضـح صـرMح

نَس إِالَّ ِليَۡعبُدُونِ  {وتعـالى: ُ ٱل~دَّاَر ٱۡألِٓخ~َرةَۖ َوَال (وقـال:  )4(} َوَما َخَلۡقُت ٱۡلِجنَّ َوٱۡإلِ َوٱۡبتَ~غِ ِفيَم~آ َءاتَٰى~َك ٱ�َّ

                                      
 .54،ص الشرعة الساسة) ابن ت�م�ة، تقي الدین أحمد ،1(

 .577،578، ص 2، ج المقدمة، عبدالرحمن بن محمد، ابن خلدون ) 2(

 .55النور:) 3(

 . 56،الذارMات) 4(
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ُ إَِلۡي~~َكۖ َوَال تَۡب~~غِ ٱۡلفََس~~ادَ ِف~~ي ٱۡألَۡرِضۖ  َ َال يُِح~~بُّ  تَ~~نَس َنِص~~يبََك ِم~~َن ٱل~~دُّۡنَيۖا َوأَۡحِس~~ن َكَم~~آ أَۡحَس~~َن ٱ�َّ إِنَّ ٱ�َّ
وHـین ســ!حانه أنـه إنمــا بـدأ خلــ� اإلنسـان فــي هـذه الــدن�ا ثـم !عثــه !عـد موتــه ل�حاســ!ه  .)1()ٱۡلُمۡفِس~~ِدينَ 

ٱۡلَخۡل~َق ثُ~مَّ يُِعي~دُهُۥ ِلَيۡج~ِزَي ٱلَّ~ِذيَن  إِنَّ~هُۥ َيۡب~دَُؤاْ  {�مـا قـال سـ!حانه: ،على هذه الغا�ة وهي الق�ام !العبود�ـة

ِت ِبٱۡلِقۡسِطۚ  َءاَمنُواْ  ِلَحٰ   )2( .}َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
وفي �ثیر مـن المواضـع ین!ـه سـ!حانه وتعـالى بـین ثنا�ـا اآل�ـات علـى أن وظ�فـة الخلـ� وغایتـه إنمـا 

 ٱلَِّذي َخلََق ٱۡلَمۡوَت َوٱۡلَحَيٰوةَ ِلَيۡبلَُوُكۡم أَيُُّكۡم أَۡحَسنُ  {:هي ابتالء الناس في هذه العبود�ة �ما قال س!حانه

  .)3(}َعَمٗالۚ 
وحســن العمــل هــذه اآل�ــة ونظائرهــا هــو اإل�مــان والعمــل الصــالح علــى حســب درجاتــه الشــرع�ة, ولــو 
�انــت عمــارة األرض !الحضــارة والتمــدن والعلــوم الدنیو�ــة هــي المقصــود األولــو3 !حســن العمــل لمــا 

األمــم أصــًال فــي  أرســل هللا الرســل فــي التــارMخ ال!شــر3 أصــًال, ألن هللا ســ!حانه قــد أثبــت تمیــز تلــك
ةٗ  :{عمــارة األرض وعمــ� علمهــا !الــدن�ا, �مــا قــال تعــالى عــن األمــم الســا!قة  َك~~انُٓواْ أََش~~دَّ ِم~~ۡنُهۡم قُ~~وَّ

ا  َوأَثَاُرواْ ٱۡألَۡرضَ  ِهٗر { :و3 وقال عن علمهم الدنی )4(} َعَمُروَها َوَعَمُروَهآ أَۡكثََر ِممَّ َن يَۡعلَُموَن َظٰ   ا ّمِ

ِفلُونَ ا َوُهۡم َعِن ٱۡألِٓخَرةِ ُهۡم َي ٱۡلَحَيٰوةِ ٱلدُّنۡ    )5( } َغٰ
ن~ {:وذ�ر س!حانه السؤال اإللهي عن تحقی� هذه الغا�ة فقال س!حانه َمۡعَشَر ٱۡلِجّنِ َوٱۡإلِ  ِس أََل~ۡم َي~ۡأتُِكمۡ َيٰ

نُكۡم  ُرُسلٞ  ذَاۚ ّمِ ِتي َويُنِذُرونَُكۡم ِلَقآَء َيۡوِمُكۡم َهٰ وَن َعَلۡيُكۡم َءاَيٰ وقال س!حانه مبینًا وظ�فة الشرائع:  )6(} َيقُصُّ
}  َ وغیـر ذلـك �ثیـر مـن مح�مـات الـوحي التـي �شـفت !شـ�ل حاسـم  )7(}  َوَمآ أُِم~ُرٓواْ إِالَّ ِليَۡعبُ~دُواْ ٱ�َّ

  غا�ة خل� اإلنسان, والذ3 �عنینا هاهنا ذ�ر !عض الشواهد ال استقراؤها.
إن أبـرز م!ـاد�  مقابـل "مر�زMـة الـدن�ا".فـي  آلخـرة"قد جاء القـرآن !شـ�ل واضـح بتأسـ�س "مر�زMـة اف

العقالن�ــة تقــد�م المصـــلحة المؤHــدة علـــى المصــلحة المؤقتـــة, ولــذلك جـــاء القــرآن !التأكیـــد علــى هـــذه 
 الحق�قة العقل�ة وتعزMز مقتضاها فقدم سعادة اآلخرة ال!اق�ة المؤHدة على متعة الدن�ا الفان�ة المؤقتـة.

للمــؤمن یؤ�ــد أنــه ذلــك الرجــل الــذ3 ال �شــغله النشــاb االقتصــاد3 وحــین �عــرض هللا الصــورة الراق�ــة 
عبد�ــة, وأن الــدن�ا فــي یــده التعظــ�م لهــا فــي قل!ــه, ألن نظــره الحق�قــي مرHــوb تعــن الغا�ــة الحق�ق�ــة ال

َرٞة َوَال َبۡيٌع َعن ِذۡكِر ٱ ِرَجالٞ  {هللا, ف�قول تعالى: بلحظة لقاء ِ َوإَِقاِم الَّ تُۡلِهيِهۡم ِتَجٰ َلٰوةِ َوإِيتَآِء �َّ   ٱلصَّ

                                      
 .77 ،القصص) 1(

 . 4، یونس) 2(

 .2، الملك) 3(

 .9) الروم:4(

 .7الروم:) 5(
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َكٰوةِ َيَخافُوَن َيۡومٗ  رُ ٱلزَّ   )1( } ا تَتَقَلَُّب ِفيِه ٱۡلقُلُوُب َوٱۡألَۡبَصٰ
ــ ل�ســت  المنزلــة والم�انــة الحق�ق�ــة عنــد هللا ه هللا تعــالى فــي مواضــع �ثیــرة مــن الــوحي علــى أنّ وMنّ!

لُُكمۡ  {, فقال س!حانه:!المظاهر المدن�ة الماد�ة بُُكۡم ِعندََنا ُزۡلَفىٰٓ  َوَمآ أَۡمَوٰ دُُكم ِبٱلَِّتي تُقَّرِ   )2(} َوَالٓ أَۡوَلٰ
لس�اســي فــي موضــع آخــر ف�قــول ســ!حانه: مــن نعمــة التم�ــین ا التعبد�ــةثــم یؤ�ــد تعــالى علــى الغا�ــة 

َلٰوةَ َوَءاتَُواْ { ُهۡم ِفي ٱۡألَۡرِض أََقاُمواْ ٱلصَّ كَّنَّٰ َكٰوةَ َوأََمُرواْ  ٱلَِّذيَن إِن مَّ  )3(}ِبٱۡلَمۡعُروِف َونََهۡواْ َعِن ٱۡلُمنَكِرۗ ٱلزَّ

تخلوا طائفـة مـن  وقد �شف هللا في مواضع �ثیرة تفاهة هذه المظاهر الماد�ة من وجوه متعددة, فال
آ�ات القرآن إال وفیها التنب�ه على حقارة الـدن�ا وأنهـا مجـرد لعـب, ولهـو, ومتـاع, وزMنـة, ونحوهـا مـن 

  ألوصاف �لها هو �ونها "لذة مؤقتة".األلقاب, والجامع بین هذه ا
�ل  yHاد القرآن أن یر�و��شف الوحي في مواضع متعددة عن قانون االنحراف في التارMخ, حیث �

الماد�ـــة"  الدنیو�ـــة مظهـــر مـــن مظـــاهر الخلـــل العقـــد3 واألخالقـــي !ـــه, أال وهـــو "االنبهـــار !المظـــاهر
َوتَ~~ذَُروَن   َب~~ۡل تُِحبُّ~~وَن ٱۡلَعاِجَل~~ةَ َك~~الَّ  {:لىوتعظ�مهــا وامــتالء القلــب !ــالتعل� بهــا, �مــا فــي قولــه تعــا

  )4( } ٱۡألِٓخَرةَ 
~~هُ  {:ز األخــرو3, �قولــه تعــالىانجــز الــدنیو3 واالانجــولــذلك �ثــرت موازنــة القــرآن بــین اال أَفََم~~ن َوَعۡدَنٰ

~~َع ٱۡلَحَي~~ٰوةِ ٱل~~دُّۡنَيا ثُ~~مَّ  اَوۡع~~دًا َحَس~~نٗ  ~~هُ َمتَٰ تَّۡعَنٰ ِقي~~ِه َكَم~~ن مَّ َم~~ِة ِم~~َن ٱۡلُمۡحَض~~ِرينَ  فَُه~~َو َلٰ وMبــین  )5(}ُه~~َو َي~~ۡوَم ٱۡلِقَيٰ
 �Mاإلنجاز الدنیو3 وطر �Mقین: طرMما قال تعالى: س!حانه أن هناك طر�َمن  {اإلنجاز األخرو3, 

 َه~ا َوَم~ا َل~هُۥ ِف~ي ٱۡألِٓخ~َرةِ نۡ َكاَن يُِريدُ َحۡرَث ٱۡألِٓخَرةِ نَِزۡد َلهُۥ ِفي َحۡرِثِهۦۖ َوَمن َكاَن يُِريدُ َحۡرَث ٱلدُّۡنَيا نُۡؤِت~هِۦ مِ 

   )6(} ِمن نَِّصيبٍ 

فــي ثــالث آ�ــات عجی!ــة مــن ســورة االســراء شــرح ســ!حانه وتعــالى معــالم هــذین الطــرMقین, فقــال عــن 
ۡلَن~~~~ا َل~~~~هُۥ ِفيَه~~~~ا َم~~~~ا نََش~~~~{ :طرMـــ� االنجــــاز الــــدنیو3  ~~~~ن َك~~~~اَن يُِري~~~~دُ ٱۡلَعاِجَل~~~~ةَ َعجَّ   آُء ِلَم~~~~ن نُِّري~~~~دُ ثُ~~~~مَّ مَّ

ۡدُحوٗر ا َلهُۥ َجَهنََّم َيۡصَلٰىَها َمۡذُمومٗ َجعَۡلَن األخـرو3 �ة التي تلیهـا وضـح طرMـ� االنجـاز ثم في اآل )7(} اا مَّ
ٓئَِك َك~اَن  ٱۡألِٓخَرةَ َوَسَعٰى لََها َسۡعيََها َوُهَو ُمۡؤِمنٞ َوَمۡن أََرادَ { فقال س!حانه: ۡش~ُكوٗر َفأُْوَلٰ ثـم  )8(}ا َس~ۡعيُُهم مَّ

ُٓؤَالِٓء  نُِّمدُّ هَٰٓ ُكّالٗ { عقب على المشهدین �لیهما بهذا التعقیب البل�غ: في اآل�ة الثالثة   ِمۡن ُؤَالِٓء َوَهٰ
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  )1(} َعَطآِء َربَِّكۚ َوَما َكاَن َعَطآُء َربَِّك َمۡحُظوًرا
المـوارد الحق�ق�ـة  وأنّ  ،�ـل مـا فـي هـذه الح�ـاة الـدن�ا إنمـا هـو متـاع وفي لغة حاصرة یبین تعـالى أنّ 

ــــر  ~~~~ُع { تعــــالى: هلــــو قفــــي الناضــــ!ة إنمــــا هــــي فــــي اآلخــــرة, �مــــا غی ~~~~ن َش~~~~ۡيٖء فََمتَٰ   فََم~~~~آ أُوِتي~~~~تُم ّمِ

ِ َخۡيٞر َوأَۡبَقىٰ  ن َشۡيءٖ  { أ�ضـًا:و�قول تعالى  )2(}  ٱۡلَحَيٰوةِ ٱلدُّۡنَيۚا َوَما ِعندَ ٱ�َّ ~ُع ٱۡلَحَي~ٰوةِ  َوَمآ أُوِتيتُم ّمِ فََمتَٰ

ِ َخۡيٞر ا ِعندَ َيا َوِزيَنتَُهۚا َومَ ٱلدُّنۡ    )3( .} َوأَۡبَقىٰۚٓ  ٱ�َّ
ـــاة ا ـــل الح� ـــدن�ا !أنهـــا لعـــب ولهـــو فـــي مقاب ـــة ف�قـــول وفـــي موضـــع آخـــر �صـــف ال لمســـتقبل�ة الحق�ق�

لَِّذيَن َيتَّقُوَنۚ أَفََال تَۡعقِ  ٞوۖ َولَهۡ  َوَما ٱۡلَحَيٰوةُ ٱلدُّۡنَيآ إِالَّ لَِعٞب   {:س!حانه   )4(}لُوَن َولَلدَّاُر ٱۡألِٓخَرةُ َخۡيٞر لِّ
وفــي مشــهد انتقــاص مــن تلــك الشخصــ�ات التــي امــتألت قلوHهــا فرحــًا ولهجــًا !ــالمنجزات والممتلكــات 

ۡزَق ِلَمن يََشآُء َوَيۡقِدُرۚ َوفَِرُحواْ ِبٱۡلَحَيٰوةِ ٱل~دُّۡنَيا َوَم~ا ٱۡلَحَي~ٰوةُ ٱل~دُّۡنَيا  :{سـ!حانه�قول  الماد�ة  ُ َيۡبُسُط ٱلّرِ ٱ�َّ

عٞ ِفي ٱۡألِٓخَرةِ    )5(}  إِالَّ َمتَٰ
ُكۡم َورَ  {هقول فيو�شیر تعالى  ۡلَنٰ ا َخوَّ �ـل هـذه الممتلكـات الماد�ـة  إلـى أنّ  )6(}  آَء ُظُه~وِرُكمۖۡ َوتََرۡكتُم مَّ

  سیودعها أصحابها مع أول خطوة في طر�M الح�اة المستقبل�ة 
االنســان فــي أو إن�ــار حــ�  وال �عنـي هــذا �لــه الزهــد فــي الـدن�ا والرهبنــة والتنصــل مــن نعــ�م الح�ـاة ،

ن الوجـود لـ�س ، علـى أن یـدرك أي الكون وسخر له ما ف�ه مـن خیـراتالتنعم !ما استخلفه الخال� ف
مترو�ــا لقــوانین آل�ــة صــماء عم�ــاء. فهنــاك دائمــا وراء الســنن اإلرادة المــدبرة، والمشــیئة المطلقــة... 

رض، آخـذ فـي االعت!ـار فطـرة هـذا موضـوع لهـذا اإلنسـان الـذ3 �عـ�ش فـي هـذه األ" فالمنهج اإللهـي
اإلنســان هــو هــذا  ..اإلنســان وطاقاتــه واســتعداداته، وقوتــه وضــعفه، وحاالتــه المتغیــرة التــي تعترMــه.

الكائن !عینه. !فطرته ومیوله واسـتعداداته، �أخـذ المـنهج اإللهـي بیـده لیرتفـع !ـه إلـى أقصـى درجـات 
تــه وفطرتــه ومقوماتــه، وهــو �قــوده فــي طرMــ� الكمــال المقــدر لــه !حســب تكوMنــه ووظ�فتــه، و�حتــرم ذا

تحقیـــ� غایتـــه ال!عیـــدة �مـــا �قـــع ألصـــحاب ...دون تعجـــل أو تعســـف فـــي  الكمـــال الصـــاعد إلـــى هللا
المذاهب األرض�ة الذین �عتسفون األمر �له في جیل واحد، وMتخطون الفطرة المتزنة الخطى ألنهم 

ي �ســـلكونها تقـــوم المجـــازر، وتســـیل ال �صـــبرون علـــى الخطـــو المتـــزن! وفـــي الطرMـــ� العســـوف التـــ
ــــم یتحطمــــون هــــم فــــي النها�ــــة، وتــــتحطم مــــذاهبهم  ــــدماء، وتــــتحطم القــــ�م، وتضــــطرب األمــــور. ث ال
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المصــطنعة تحــت مطــارق الفطــرة التــي ال تصــمد لهــا المــذاهب المعتســفة! فأمــا اإلســالم ف�ســیر هینــا 
یــل، ولكنــه ال ��ســرها وال هنــا، وMردعهــا مــن هنــاك، و�قومهــا حــین تم لینــا مــع الفطــرة، یــدفعها مــن

  )1(". �حطمها. إنه �صبر علیها صبر العارف ال!صیر الواث� من الغا�ة المرسومة..

وMبــین أن العمــل لآلخــرة ال�عنــى إهمــال الح�ــاة  إنــه دیــن �عمــل لآلخــرة مــن خــالل العمــل فــي الــدن�ا.
ُ ٱلدَّاَر ٱۡألِٓخَرةَۖ َوَال (الـدن�ا  ُ إَِلۡيَكۖ َوَال َوٱۡبتَغِ ِفيَمآ َءاتَٰىَك ٱ�َّ  تَنَس َنِصيبََك ِمَن ٱلدُّۡنَيۖا َوأَۡحِسن َكَمآ أَۡحَسَن ٱ�َّ

َ َال يُِح~~بُّ ٱۡلُمۡفِس~~ِدينَ  ِ ٱلَِّت~~ٓي أَۡخ~~َرَج ِلِعَب~~اِدهِۦ ( )2()تَۡب~~غِ ٱۡلفََس~~ادَ ِف~~ي ٱۡألَۡرِضۖ إِنَّ ٱ�َّ َم ِزيَن~~ةَ ٱ�َّ قُ~~ۡل َم~~ۡن َح~~رَّ

ۡز  ِت ِمَن ٱلّرِ يَِّبٰ َمِةۗ  ِقۚ قُۡل ِهَي ِللَِّذيَن َءاَمنُواْ ِفي ٱۡلَحَيٰوةِ ٱلدُّۡنَيا َخاِلَصةٗ َوٱلطَّ   . )3()َيۡوَم ٱۡلِقَيٰ
�مـا یـدعو هوهو دین �عمل إلصالح الح�اة الدن�ا بإقامة المن ، yاني الذ3 �أمر !العدل والقسـHج الر

ذ3 یــؤد3 إلــى فســاد الح�ــاة إلــى الجهــاد إلقامــة هــذا المــنهج ومنــع االنحــراف عنــه، ذلــك االنحــراف الــ
~َب َوٱۡلِمي~َزاَن ِلَيقُ~وَم ٱلنَّ~اُس (وٕالى وقوع الظلم على الناس  ِت َوأَنَزۡلَنا َمعَُه~ُم ٱۡلِكتَٰ َلقَۡد أَۡرَسۡلَنا ُرُسَلَنا ِبٱۡلَبيَِّنٰ

ِفُع ِللنَّاِس َوِليَۡعَلَم ٱ َ َق~ِويٌّ ِبٱۡلِقۡسِطۖ َوأَنَزۡلَنا ٱۡلَحِديدَ ِفيِه َبۡأٞس َشِديٞد َوَمَنٰ ُ َمن َينُصُرهُۥ َوُرُسَلهُۥ ِبٱۡلَغۡيِبۚ إِنَّ ٱ�َّ َّ�
   .)4() َعِزيز

ر !�ثیـر مـن �ـل بـاإلنسـان أك فالخـال� قـد �ـّرم وهو دین یجعل لإلنسان إیجاب�ة واسعة فـي األرض.
 ۡيتُهُۥَف~~إِذَا َس~~وَّ (تقــدیر عرفتــه ال!شــرMة مــن قبــل لإلنســان ومــن !عــد.. إنــه إنســان بنفخــة مــن روح هللا: 

~ِجِدينَ  وِح~ي َفقَعُ~واْ َل~هُۥ َسٰ َوإِۡذ َق~اَل (و بهـذه النفخـة مسـتخلف فـي األرض: .. وهـ)5()َوَنَفۡخُت ِفي~ِه ِم~ن رُّ

ٓئَِكِة إِنِّ~ي َجاِع~لٞ  ومـن شـأن الخالفـة اله�منـة علـى األرض والسـ�طرة  )6() ِف~ي ٱۡألَۡرِض َخِليَف~ةۖٗ  َربَُّك ِلۡلَمَلٰ
فیهــــا ، واســــتغالل الطاقـــات المــــذخورة فـــي الســــماوات واألرض ، التــــي  علیهـــا ، واإلنشــــاء والتعمیـــر

األرزاق رها هللا لإلنســـان مـــن أجـــل عمـــارة األرض ، والمشـــي فـــي مناكـــب األرض الســـتخالص ســـخّ 
ۡز (الم�نونة فیها الظاهرة  ِق~ِهۦۖ َوإَِلۡي~ِه ُهَو ٱلَِّذي َجعََل لَُكُم ٱۡألَۡرَض ذَلُوٗال َفٱۡمُشواْ ِفي َمَناِكبَِه~ا َوُكلُ~واْ ِم~ن ّرِ

ِت َوَم~ا ِف~ي ٱۡألَۡرِض َجِميٗع~ا  (. ومسخر له �ل ما فـي األرض: )7() ٱلنُُّشورُ  َوٰ ~َمٰ ا ِفي ٱلسَّ َر لَُكم مَّ َوَسخَّ

َق~ۡوٖم َيتَفَكَّ~ُرونَ  ~ٖت لِّ ِلَك َألَٓيٰ ۡنهُۚ إِنَّ ِفي ذَٰ المرحلـة التـي �قطعهـا علـى ظهـر هـذا الكو�ـب إنمـا هـي ف .)8()ّمِ
حـــي مـــأنوس، وعـــالم صـــدی� ودود. �ـــون ذ3 روح تتلقـــى وتســـتجیب، وتتجـــه إلـــى  رحلـــة فـــي �ـــون 
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ِۤ وَ (الخال� الواحد الذ3 تتجه إل�ه روح المؤمن في خشوع:  ِت َوٱۡألَۡرِض َطۡوعٗ  يَۡسُجدُۤ  ِ�َّ َوٰ   ا َمن ِفي ٱلسََّمٰ

لُُهم ِبٱۡلغُدُّوِ َوٱۡألَٓصالِ َوَكۡرهٗ  ُت تَُسبُِّح َلهُ ٱلسَّمَٰ (.. )1() ا َوِظَلٰ ن َشۡيٍء َوٰ ٱلسَّۡبُع َوٱۡألَۡرُض َوَمن ِفيِهنَّۚ َوإِن ّمِ

ِك~ن إِالَّ  .. أ3 راحـة، وأ3 سـعة وأ3 أنـس، وأ3 ثقـة �ف�ضـها  )2()الَّ تَۡفقَُه~وَن تَۡس~ِبيَحُهميَُسبُِّح ِبَحۡمِدهِۦ َوَلٰ
إلســالم وعل�ــه فــال عجــب أن �قــوم ا )3(علــى القلــب هــذا التصــور الشــامل الكامــل الفســ�ح الصــح�ح؟

علــى الــوحي القرآنــي الــذ3 هو،وحــده، الــدواء الشــافي لإلنســان والهــاد3 لــه فــي رحلــة عمــره القصــیرة 
ُل ِمَن ٱۡلقُۡرَءاِن مَ  ( على األرض تحضیرا للقاء رHه في اآلخرة   )4(.)ۡؤِمِنينَ لِّۡلمُ  َوَرۡحَمةٞ  ِشَفآءٞ ا ُهَو َونُنَّزِ

                                      
 .15الرعد، ) 1(

 .44االسراء، ) 2(

 بتصرف. ،12 ،1، ج في ظالل القرآنقطب، سید، ) 3(

 .82االسراء، ) 4(
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  ؟ال تعارض الدین لات حادةالدمقراطة العلمانة آ هل:  الم6حث الثالث
  

جـــون لمقـــوالت تســـتهدف التوفیـــ� والمف�ـــرMن الـــذین ینتحلـــون توصـــ�فات اســـالم�ة یروّ  !عـــض الكتـــاب
والتلفی� بین اإلسـالم والنظرMـة العلمان�ـة  تحـت ذرائـع شـتى، منهـا "أن الح�مـة ضـالة المـؤمن حیـث 

ا وغیـر ذلك...نسـوق ف�مـا یلـي نموذًجـوجدها فهو أح� بها"، ومنهـا القـول "أنـتم أعلـم !ـأمور دن�ـاكم" 
-3-2بتــارMخ لمحاضــرة التــي قــّدمها شــیخ راشــد الغنوشــي فــي االلهــذه الــدعاو3 �مــا شــرحها  ممــثالً 

، !مقـّر مر�ـز دراسـة اإلسـالم و الد�مقراط�ـة بتــونس حـول العلمانّ�ـة و عالقـة الـدین !الدولــة  2012
دبلوماســــّ�ة و الس�اســــیین وقــــادة !حضــــور العدیــــد مــــن الشخصــــّ�ات ال ،مــــن منظــــور حر�ــــة النهضــــة

ثــم نعقبهــا بــرد  )1(األحــزاب و غیــرهم مــن األكــاد�میین و الّناشــطین و ممثلــین عــن المجتمــع المــدني.
 تفصیلي في مقال نشرته مجلة الوعي البیروت�ة.

  

 راشد الغّنوشي حول العلمانّة محاضرة  - أ

ألمسّ�ة فرصة للحدیث لهذه أش�ر مر�ز دراسة اإلسالم و الد�مقراط�ة أن وّفر لي في هذه ا 
الصفوة المتمّیزة من رجال و نساء تونس و حّتى من خارجها. أنا لست !صدد أن أعّلم�م شیئا, 
فالموضوع الذ3 نتحاور ف�ه ل�س ف�ه تعال�م تقّدم و إّنما هو مطارحات تعّم� و مساعي لإلقتراب 

تمّر بها !الدنا, أن تجد فیها  قدر المستطاع من أرض�ة مشتر�ة �م�ن لنخبتنا, في المرحلة التي
 .عونا على إستعادة اإلجماع أو قل�ال من اإلجماع

الموضوع إش�الي, یتناول العالقة بین اإلسالم و العلمان�ة. هل هي عالقة تضارب و تخارج أم  
و القانون,  تداع�ات هذا السؤال هي العالقة بین اإلسالم و الح�م, اإلسالمن هي عالقة تداخل. م

یبدو أننا عندما نتحّدث عن العلمان�ة واإلسالم, �أّننا نتحّدث عن الواضحات هذه إش�ال�ات. و �لّ 
البّینات. بینما قدر من الغموض غیر القلیل و قدر من التعّدد في الفهم غیر قلیل أ�ضا یواجهنا 

مطروح  !حیث نحن لسنا أزاء علمان�ة واحدة بل أزاء علمانّ�ات, و �ذا اإلسالم ا�ضا !ح�م ما هو
 .)2(في الساحة نحن أزاء أكثر من إسالم واحد أ3 أكثر من فهم

                                      
وانظر محمد عبدالج!ار،  ،https://www.csidonline.org موقع مر�ز دراسة اإلسالم والد�مقراط�ة،) 1(

 Eة للنهوض الحضار .125، ص اطة بین العلمانة واالسالمالدمقر ، في الخار الدمقراطي ضرورة اجرائ

نعم هناك عدة مدارس ومذاهب ضمن النظرة العلمان�ة !حسب تعدد آراء أصحابها من الفالسفة، ولكن ) 2(
العلمان�ة، على شتى مذاهبها، تتف� على تحیید وتعطیل دور الرب الخال� عن  التدخل في تسییر شؤون المجتمع 

اإلنسان هو الرب �شرع ف�حلل و�حرم !حسب ما یوحي له هواه أو رغ!اته ونزاوته، و الجماعة والدولة، و تجعل من 
�ما سب� أن فصلنا خالل ال!حث. ومع أن هناك مذاهب ومدارس إسالم�ة !حسب تعدد اإلجتهادات في فهم 
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تبدو العلمانّ�ة و �أّنها فلسفة, و �أّنها ثمرة تأّمالت فلسف�ة جاءت لمناقضة و محارHة التصورات  
المثال�ة و الّدین�ة. األمر ل�س �ذلك, العلمان�ة ظهرت و تبلورت في الغرب �حلول إجرائّ�ة و 

و نظرMة في الوجود !قدر ما هي ترتی!ات إجرائ�ة لحل إش�االت طرحت في الوسy ل�ست فلسفة أ
األوروHي. أهّم هذه اإلش�ال�ات ظهرت !فعل اإلنشقاق البروتستنتي في الغرب, و الذ3 مّزق 
اإلجتماع الذ3 �ان یدور في إطار الكن�سة الكاثول���ة !ما فرض الحروب الّدین�ة في القرن 

ر. ه�ذا بدأت الِعلمانّ�ة أو الَعلمان�ة, حّتى الّلف� العرHّي ل�س ُمتََّف� عل�ه, السادس و السا!ع عش
فالّلف� األّول یبدو و �أّنه من الِعلم و األمر ل�س �ذلك, أّما الّثاني فهو من الَعالم و �شیر إلى �ّل 

  )1(.ما هو ُدنیو3 و هو اإلستخدام األقرب

!ات إجرائّ�ة إلستعادة اإلجماع الذ3 مّزقته الصراعات ّن العلمانّ�ة جاءت بإعت!ارها ترتیإقلت 
؟ رHّما أهّم هل نحن في حاجة للعلمانّة بإعت6ارها ترتی6ات إجرائّةالدینّ�ة. من هنا �أتي الّسؤال: 

, أ3 الدولة محایدة إزاء الد�انات و ال فكرة حّادة الّدولةف�رة في خالصة هذه اإلجراءات هي 
هذا ما إنتهت له  الدولة مجالها" العام" بینما الدین فمجاله "الخاص".س. تتدّخل في ضمائر النا

هذه اإلجراءات رغم أّنها إختلفت في عالقتها !الدین. في الوال�ات المّتحدة تدّخل الدین في المجال 
إال أّنه ی!قى هنالك تأثیر �بیر. فخطب الزعماء مشحونة  االعام تدخل واضح, فرغم أّن هنالك تمایز 

تصّورات الدینّ�ة, و خالل الحمالت اإلنتخاب�ة الدین مطروح و �ذلك الصالة في المدارس !ال
�ا أنشاها Mموضوع مطروح , موضوع اإلجهاض و عالقته !الدین, و ذلك في الحق�قة ألّن أمر

Hي في أورو!ا و المهاجرون اإلنجیلّیون الهار�و لذلك ُینظر إلیها ؛ن بدینهم من اإلضطهاد الكاثول�
 .أّنها أرض الم�عاد, األرض التي تتحق� فیها األحالم التي وردت في التوراة و اإلنجیل على

  
�ا هو الكن�سةMحزب في أمر Oوفیل الذ3 قال أّن أقو��ي الفرنسي توMر األمر� ،حتى أن المف

�انهم !طب�عة النفوذ الكبیر الذ3 تتمتع !ه الكن�سة, و الحال ل�س �ذلك في أورو!ا. فبینما الذین بإم
�ا �فوق عددهم Mفف�ه 5%, في أورو!ا قد ال یتجاوز عددهم 50أن یؤّموا الصالة في أمر %

و اإلرث  اإلرث الفرنسيو  ورظفي عالقة الدولة !الدین بین المنتراجع.و في أورو!ا هناك إختالف 

                                                                                                           
ة النصوص، إال أن هذه االجتهادات �لها تنطل� حتًما وحصًرا من فهم ما جاء !ه الوحي، ومن خرج عن دائر 

الوحي فهذا ال �عتد !ه. وعلى هذا فاألمر ل�س سّ�ان، �ما یرMد الشیخ الغنوشي أن یوحي، فالعلمان�ة هي منظومة 
 مستقلة بذاتها، واإلسالم دین ونظام للح�اة مستقل بذاته، وال ل!س في ذلك مطلًقا.

اآلخرة، فهل هناك أبلغ من هذه العقیدة إذا �ان یدرك !أن العلمان�ة تشیر الى العالم ، أ3 الح�اة الدن�ا، وٕان�ار ) 1(
في إن�ار ال!عث ومن ثم إن�ار الحساب ومن ثّم تعطیل معنى اإل�مان !الخال�؟؟ أول�ست هذه عقیدة !حد ذاتها، فلم 
هذه المحاولة لتشو�ش الموضوع ؟؟ وهل هذه المقدمة هي لتبرMر الخروج !النتیجة التي تزعم أن العلمان�ة هي 

 ئ�ة ح�اد�ة؟؟مجرد آل�ات  إجرا
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ن�ة ع الملكة بین السلطتین الزماألنجلوس�سوني, حیث �صل األمر في المملكة البرMطان�ة أن تجم
الدین�ة. الفصل الكامل و الكبیر هو الذ3 �عرفه اإلرث الفرنسي !سبب المصادمات التي حصلت و 

في تارMخ فرنسا بین الدولة التي أنشأها الّثائرون و اإلرث الكنسي الكاثول��ي. حّتى في أورو!ا 
 اا أكثر تأّثر و رHّما لقدرنا نحن !ما أّن نخبتن،إذن, نحن لسنا إزاء تجرHة واحدة في العلمان�ة 

!علمانّ�ة خصوصّ�ة في الحق�قة حّتى في المنظور الغرHي هي خصوص�ة فرنس�ة, حیث ُ�قَصى 
و لذلك الدیني !�ل رموزه ال ین!غي  ؛الهوّ�ة الدین من المجال العام و تعتبر الدولة نفسها حارسة

3 لم �قبل غطاء الرأس أن یتدّخل في المجال العام, و هذا الذ3 جعل فرنسا البلد الوحید مثًال الذ
هناك أزمة في أ3ّ بلد أوروHي آخر حول موضوع الحجاب. و  O !النس!ة للمرأة المسلمة, بینما ال نر 

ما ذلك أّال !سبب خصوص�ة العالقة بین الدولة و الدین في خصوص�ة التجرHة الفرنسّ�ة في هذا 
 .الموضوع

  
أبدعه النظر العلماني على هذا المستوO هو  نحن بدورنا لسنا إزاء مفهوم واحد, رHّما أهّم إجراء

ال ین!غي أن تتدّخل  حّ�اد�ة الدولة, أ3 أّن الدولة هي الّضامنة لكّل الحرMّات الدینّ�ة و السّ�اس�ة و
لصالح هذا الطرف أم ذاك. نحن نتساءل ما إذا �ان اإلسالم في حاجة لمثل هذا اإلجراء؟ أ3 

 ؟حّ�اد�ة الدولة إّزاء الد�انات

سالم منذ نشأ جمع بین الدین و السّ�اسة, بین الّدین و الدولة. فالّرسول عل�ه الّسالم هو اإل 
مؤسس الدین و مؤسس الدولة في نفس الوقت, و �انت الب�عة األولى لمجموعة المدینة الذین 

لجماعة قدموا إلى مّ�ة ب�عة دینّ�ة أن یؤمنوا !اËّ و رسوله, لكن الب�عة الّثان�ة �انت أن �حموا ا
المسلمة حتى !سیوفهم إن هوجَمت المدینة. و هذا التعبیر مهّم جّدًا �ون هذا الم�ان �ان ُ�طلُ� 

لى أّن اإلسالم ل�س دینّا فقy و عالمدینة !ما یدلُّ بوضوح  عل�ه إسم یثِرب و أص!ح �حمل إسم
لمدینّي أو الحضار3ّ, إّنما �حمل معنى حضارMًا. فهو نقلة للّناس من مستوO ال!ادّ�ة إلى المستوO ا

ر روا  ،و لذلك أُعُتِبَر من الك!ائر التبّد3ِ !عد تحضُّ !معنى أًنه أص!ح �عتبر إثمًا على الذین تحضَّ
َر األمصار, حی ،أن �عودوا إلى ال!ادّ�ة أنشأ  ثما حّل اإلسالمو لذلك ال عجب أّن اإلسالم مصَّ

عرب. فحیثما إّتجه اإلسالم أنشأ المدن, ى !أقدم مدینة أنشأها الفاتحون الظو!الدنا تح ،المدن
و  ،والمدینة التي أنشأها الّرسول عل�ه الّسالم تُدلُّ عن أّن اإلسالم دین حضارة و ل�س دین بداوة

یت !ال مدینة و التي تستح� هذا اإلسم بجدارة, و بجدارتها لحمل  لذلك فإّن أّول مدینة أنشأها ُسمِّ
متناحرة من مستوO بدو3 إلى مستوO حضار3 أ3 مستوO هذا اإلسم أن نقلت تلك الق!ائل ال

  .الدولة

و �ان النبّي هو الذ3 �صّلي !الّناس في المسجد, �ان إمامَا للّدین و في نفس الوقت �ان إمامًا 
للس�َّاسة �قضي بین الّناس و �ان �قود الجیوش و �عقد المعاهدات و �قوم !�لِّ اإلجراءات. من 
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ل ما نزل في المدینة أن أنشأ  أهّم و أّوِل اإلجراءات في هذا الّصدد و التي تهمُّنا هو أّنُه أوَّ
المسجد و اإلجراء الثاني هو أن أنشأ دستورًا إسمه الصح�فة. سي مصطفى! ( في إشارة إلى 
مصطفى بن جعفر رئ�س المجلس التأس�سي الذ3 �ان ضمن الحضور) عند�م سواب�. هذه 

الّدساتیر في العالم تضّمنت جملة مواثی� بین المهاجرMن و الصح�فة التي هي رHّما من أقدم 
الق!ائل الیهودّ�ة من سّ�ان المدینة الذین إعَتبَرتهم ائلهم والذین إعتبرتهم ُأمَّة و األنصار !مختلف ق!

�ذلك ُأمَّة �ش�ِّلون أمًَّة من دون الّناس وهنا الحدیث ل�س عن أّمة الدین و إّنما عن أّمة السّ�اسة. 
و  ،و محّمد عمر االحدیث عن طر�M محّمد سل�م العوّ أهّم مصطلح طرحه الف�ر اإلسالمي  وهذا

 .هو التمایز بین الدیني و السّ�اسي مقابل مفهوم الفصل بین الدین و السّ�اسة
  

ففي هذه الصح�فة التمایز واضح بین الدیني و الس�اسي, فالمسلمون أمة عقیدة والیهود أمة 
مفهوم األّمة  هو و هذا ،و ما ت!عهم من المشر�ین �مثلون أّمة من دون الّناسأّما جمعهم  ،عقیدة

حتى إذا إختلy األمر أح�انًا  ،الس�اسي. و ظّل هذا التمایز واضحًا في سلوك الّنبي عل�ه الّسالم
وهو مجال لإلجتهاد. أح�انًا �ان  ،سبیله التقّید و اإللزام و بین ما هو س�اسي ،بین ما هو دیني

مر یختلy على الصحا!ة ف�سألون النبي عل�ه السالّم هل هذا وحي ملزم أم هو رأ3 و مشورة؟ األ
و عندئذ  ،�ان �قول هو مجال للرأ3 و المشورة او إذا �ان س�اس� ،فإذا �ان األمر وح�ًا قال ذلك

 صلى هللا عل�ه وسلمقد یختلفون معه في الرأ3. ففي أكثر من مّرة األصحاب خالفوا الّرسول 
و الشیخ الطاهر بن عاشور فّصل تفص�ًال جّیدًا بین ما سّماه مقامات  ،بإعت!اره رئ�س للدولة

النبي. للنبي مقامات, فإن �ان في مقام النبوة فهذا مقام التلّقي و الّطاعة, أّما إذا �ان في مقام 
ّن الموقع قائد الج�ش و الس�اسة فقد یختار للج�ش موقعا و �أتي صحابي �قول له وّ£ أرO أ

 .اآلخر أفضل, و !الفعل النبي یتنازل عن رأ�ه و �أخذ برأ3 هذا الصحابي
  

رون النخل, فقال(!ح�م أنه قادم على قوم في المدینة وهم یتبّ  صلى هللا عل�ه وسلممّرة مّر النبي 
 من مّ�ة و ل�س في تجرHته شيء من الزراعة) ما أرO هذا مفیدًا أن تضعوا هذا الشيء. فظّن أهل
المدینة أو قسم منهم أّنه وحي فلم یتبِّروا النخل تلك السنة فأتى ش�صًا أ3 ُمرًا. فسألوه: لماذا أمرتنا 
بهذا؟ فقال: أنتم أعلم !أمور دن�اكم. فل�س من مهمة الدین تعل�منا أسالیب الزراعة و أسالیب 

العقل مؤهل فیها إلى الصناعة و حتى أسالیب الح�م و �یف ندیر الدولة ألّن �ل هذه تقنّ�ات, و 
. مهّمة الدین أن یجیبنا عن القضا�ا الكبرO التي )1(أن �صل إلى الحق�قة من خالل تراكم التجارب

                                      
واقع األش�اء الماد�ة والظواهر الطب�ع�ة، أما في الح�م الق�مي على الشيء:  مدار العقل ال!شر3 هو في فهم) 1(

متى ��ون حالًال أو حراًما، و على الفعل االنساني متى یجوز أو ال یجوز، أو یجب أو �حرم، فأّنى للعقل ال!شر3 
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  تتعّل� بوجودنا, أصلنا, ومصیرنا و الغا�ة التي ُخلقنا ألجِلها وأن �عطینا نظام ق�م و م!اد� التي 
  )1(.التي نسعى إلیها �م�ن تمثل توجیهات لتف�یرنا و سلو�نا و ألنظمة الدولة

  
!معنى  ،إذن اإلسالم منذ نشأته وعبر إمتداده التارMخي لم �عرف هذا الفصل بین الدین و الدولة

إقصاء الدین عن الح�اة. و ظّل منذ العهد النبو3 و حتى یومنا هذا المسلمون متأّثرون قل�ًال أو 
م و تعال�مه موجهات الستلهموا من اإلس�ثیرًا بنظرتهم إلى أنفسهم على أّنهم مسلمین و ین!غي أن �

لح�اتهم المدنّ�ة مع !قاء التمییز واضحًا. هذا التمییز بین ما هو دیني و ما هو س�اسي واضح 
حیث إعتبروا األخیر مجال نظام الع!ادات زوا بین نظام المعامالت و حتى عند الفقهاء, فالفقهاء میّ 

هذا ؟)4ر�عات و ال!عض اآلخر 3!عضها ف�ه ماذا صلوات؟ ل 5الصوم,لماذا نصّلي(الصالة,التقّید
و العقل غیر مؤّهل في هذا المجال, ففي مجال العقائد و الع!ادات العقل  ،مجال الثوابت و التقّید

غیر مؤّهل ألن یدرك الحق�قة. ولكن مجال المعامالت هو مجال ال!حث عن المصلحة, ألّن 
لفقهاء الك!ار من الّشاطبي إلى ابن عاشور أّن اإلسالم جاء لتحقی� مصالح الع!اد �ما أقرَّ ا

المقصد األسنى لنزول الرِّساالت هو تحقی� العدل و مصالح الّناس, هذه المصالح تتحق� من 
هات, مقاصد, م!اد� و ق�م الّدین. لذلك ظّل هنالك مجال  خالل إعمال العقل في ضوء موجِّ

و هذه تمثل المتغّیرات, بینما ما هو عقائد3 و للمعامالت �عرف تطّورًا مستمرًا و منه نظام الدول 
 .شعائر3 و ما هو ق�مي أخالقي �مثل الثوابت

  
أو آخر في ممارساتها, و  إذن عبر التارMخ اإلسالمي �انت الدولة متأثِّرة !اإلسالم على نحو

                                                                                                           
من هذا ال!حث. وHدیهي أّن العقول  183ص ،ة الح� الطب�عينقض نظرM :راجعأن �صدر هذه األح�ام؟؟ 

 ال!شرMة تتناقض في الح�م على الشيء، ال بل حتى عقل الشخص نفسه یرO !الغد خالف ما رأه !األمس.

، مطلعها قوله تعالى: {�ا أیها وقد وردت في شأن (الدین)أطول آ�ة في القرآن الكرMم ) ماذا �قول الغنوشي في 1(
وا إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمى فاكتبوه} ومختتمها قوله س!حانه: {واتقوا هللا و�علم�م هللا وهللا !�ل الذین آمن

التداین حاجة إنسان�ة ال غنى للناس عنه، وهو من أعظم أس!اب رواج المعامالت؛ . ف)282شيء عل�م} (ال!قرة:
داین)، ل�ظهر مواه!ه في التجارة، أو الصناعة، أو ألن المقتدر على تنم�ة المال قد �عوزه المال، ف�ضطر إلى (الت

الزراعة؛ وألن صاحب المال قد ینضب ماله اآلن، بید أنه قادر على تحصیله !عد حین، فإذا لم یتداین اختل نظام 
ماله، ما یؤد3 !التالي إلى اختالل النظام المالي للمجتمع، ومن ثم شرع هللا تعالى للناس (التداین) ت�سیرًا 

و غیر هذا �ثیر... وما ق�مة  التهم، واستثمارًا لطاقاتهم، وٕا!قاء للمجتمع محافظًا على نشاطه وحیوMته.لمعام
النظام والق�م إن لم تجد سبیلها الى التنفیذ العملي؟؟ وما الحاجة الى دور الرسول في تعل�م األمة والعالم شؤون 

  س تدبیر الوسائل واآلل�ات العمل�ة للتطبی�؟دینها، إذا �ان األمر مجرد ق�م ومثل عل�ا، ثم یترك للنا
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ّ�ة ال القانون �سنُّه ال!شر في ضوء الق�م اإلسالم�ة �ما �فهمونها, و مع ذلك ظّلت الدول إسالم
, وٕاّنما هي إجتهاد !شر3 قد یوافقه (من الوحي)!معنى أّن قوانینها و مسالكها و تراتیبها وحیّ�ة

إجتهاد و یخاِلُفه آخر. مع ذلك ظّلت الدولة تمارس قدرًا من الحّ�اد حّتى أّنه حدث في الدولة 
�رون أّن اإلمام مالك العّ!اسّ�ة أن أرادت الدولة أن تتدّخل في فرض فهم لإلسالم على األّمة. یذ

طلب إل�ه المنصور و قال له: لقد �ُثَرت اإلختالفات واإلجتهادات المنبثقة من الّدین الواحد حّتى 
ُخِشَي على تشتُّت األّمة, و طلب منه المنصور جمع �ل هذه األقوال في منظور واحد, و فعًال 

ور أّ�ما إعجاب حتى أراد أن بین مختلف األقوال. فأعجب !ه المنص اً معا�تب �تاب الموّطأ ج
�ون القانون الُملِزم لكلِّ اُألّمة اإلسالمّ�ة. لو أّن مثّقفًا من مثّقفینا في هذا العصر إرتضت الدولة �

ال حّتى نسلم. اإلمام مالك فزع إجتهاده قانونا لها لكان أسعد الّناس, ل�س �ل المثّقفین !طب�عة الح
المؤمنین! فقد تفّرق أصحاب رسول ّ£ في األمصار و معهم وقال: ال تفعل �ا أمیر  هاله األمرو 

علم �ثیر وهذا ما بلغني أنا فدِع الّناس و ما یختارون. فظّل لشمال إفرMق�ا مذهب, وألهل مصر 
 .مذهب, و ألهل الّشام موقف آخر

ذه اب �ن�سة في اإلسالم ال ی!قى سوO حرMّة اإلجتهاد, و ستتعدد !طب�عة الحال هألّنه في غ� 
غیر أّننا إذا أحتجنا إلى سنِّ قانون في  ،و ال ضیر في ذلك ،اإلجتهادات المنبثقة عن نفس المن!ع

د ال بدَّ لنا من آلّ�ة, و لعّل أفضل آلّ�ة توّصل إلیها ال!شر الیوم هي اآلل�ة  ِظلِّ هذا التعدُّ
اإلجتهاد الیوم ل�س إجتهادًا الد�مقراط�ة و اآللّ�ة اإلنتخابّ�ة التي تفرز ممثِّلین لألّمة !ما یجعل 

و ذلك في غّ�اب �ن�سة تمثل المقّدس فوق  ،فرد�ًا و إّنما جماع�ًا �قوم !ه ممثلو األّمة المنتخبون 
األرض, و ل�س هناك من ناط� بإسم القرآن و اإلرادة اإلله�ة. اإلرادة اإلله�ة تجّلیها الوحید في 

الل إحتكار إمام أو حزب أو ل تدافعها و ل�س من خاألّمة التي تعبِّر عن اإلرادة اإللهّ�ة من خال
 ،و هو مثّقف �بیر ،و لذلك اإلمام أحمد �انت له ثورة معروفة أّنه في عهد اإلمام المأمون ؛ دولة

والتي ،فّ�ر في جمع األّمة على رأ3 واحد !عد أن الح� تشتُّتها و �ان قد تأّثر !مدرسة المعتزلة
رسة عقل�ة و لكن �ثیرًا ما أصحاب العقول تغّرهم عقولهم و یرMدون رغم أّنها إشتهرت على أّنها مد

أن �فرضوا منتوجات عقولهم على الّناس, و فعًال المأمون قّرر أن �فرض تفسیرًا معّینًا للقرآن على 
الّناس و فهمًا معّینًا للعقیدة اإلسالمّ�ة. و �انت ثورة اإلمام أحمد أن رفض تسلyُّ الدولة على 

ب و لكن في النها�ة إستطاع أن یؤلِّب الرأ3 العام على الدولة حتى تراجع الّدین, ف أضُطِهَد و ُعذِّ
المأمون عن ف�رته و ظلَّ العالم اإلسالمي الیوم عاَلمًا ال تس�طر عل�ه أ3ُّ �ن�سة, و ظّلت أقطار 

 )1(.تت!ع هذا المذهب و أخرO ذاك دون أن �سلَّم للدولة !أّن لها سلطان على الّدین

                                      
بین صن�ع اإلمام مالك واإلمام أحمد للدعوة إلى تحرMر الدولة من الدین؛ ف�ل من اإلمام مالك  ال وجه للداللة) 1(

واإلمام أحمد رفض محاولة الحاكم فرض نظرة واحدة وٕالزام الناس بها. في حال اإلمام مالك فقد أدرك رحمه هللا 
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لذلك اإلش�ال الغرHي تمحور حول ��فّ�ة تحرMر الدولة من الّدین مّما أّدO إلى ثورات �بیرة لنیل 
ر الّدین من الدولة و نمنعها من  هذه الغا�ة, بینما وجه من وجوه اإلش�ال�ة عندنا هو �یف نحرِّ

مین !أن �قرأوا القرآن و التسلyُّ على الّدین و أن �ظلَّ هذا األخیر شأنًا مجتمعّ�ًا متاحًا لكل المسل
�فهموا ما شاؤوا و ال !أس في التعدد الذ3 �فرض قدرًا �بیرًا من التسامح. أّما إذا إحتاج المسلمون 
إلى قانون فاآللّ�ة الد�مقراطّ�ة المعاصرة هي خیر تجسید لق�مة الّشورO في اإلسالم !حیث اإلجتهاد 

 )1(.ي الّشعبحینئذ ال ��ون فرد�ًا بل جماعّ�ًا من قبل ممّثل
  

اب الكن�سة, رHّما إخواننا الّش�عة فقy هم الذین عندهم ف�رة المؤّسسة الّدینّ�ة, في تراثنا غ� مهمٌّ جداً 
في العالم السّني ال توجد مؤسسة دین�ة و توجد فقy مؤسسة علماء و هؤالء !طب�عتهم مختلفون و 

القوانین و النحتاج إلى عالم واحد و إّنما إلى آراؤهم مختلفة. و !الّتالي نظلُّ نحتاج إلى آلّ�ة لسّن 
جملة العلماء و المثقفین یتداولون في مناخ من الحرMّة و في النها�ة مؤّسسة التشرMع هي الوحیدة 

                                                                                                           
الفقه اإلسالمي، و غناه بتعدد االجتهادات واألفهام !حسب مبلغ علم الصحا!ة والتا!عین، فلم �قبل من سعة 

المنصور أن یلزم الناس !ما وصل إلى اإلمام مالك من علم. وأما اإلمام أحمد فقد وجد في سعي المأمون لفرض 
استعمال سلطة الحاكم ، فضال عن غ�اب فهم ظني في أمر العقیدة وٕالزام الناس !ه على وجه القطع تعسفًا في 

الدلیل الشرعي المسوغ الجتهاد المأمون في القول بخل� القرآن. وهذا وذاك ال �عن�ان !حال الدعوة إلى جعل الدولة 
ح�اد�ة تجاه الدین، ول�س هذا !موضع اخت�ار فالشرع فرض على الحاكم التقید بتطبی� أح�ام الشرع وعدم الخروج 

للحاكم أن یتبنى من االجتهادات ما یراه أنه األصوب أو األقوO، مع حرمة اقت!اس التشرMع من أ�ة عنها، وٕان �ان 
دائرة خارجة عن دائرة اإلسالم. وعلى من زعم أّن المنصور أو سواه من الخلفاء احتكموا إلى شرMعة غیر شرع هللا 

�ق�م الحجة على تخرصاته، وٕاال فال معنى  من قانون روماني أو فارسي أو سواهما من الشرائع الوضع�ة، عل�ه أن
لهذا الزعم الفاسد.ففي آل�ة الد�مقراط�ة المزعومة �شرع "ممثلو" الشعب !حسب األهواء والعقول ال!شرMة القاصرة، 
أما في النظام اإلسالمي فالتشرMع ال �قوم إال على أساس ما جاء !ه الوحي من دلیل معتبر في الكتاب والسنة، و 

 ك فساقy ومرفوض.ما سوO ذل

، فلم ال نعتصم !شرع رHنا وقد أغنانا عما منا جدال !قوله إن الد�مقراط�ة هي خیر تجسید آلل�ة الشورO لو سلّ ) 1(
ال «عن جابر بن عبد هللا، قال: قال رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم: في سواه؟؟؟ وقد روO اإلمام أحمد في مسنده 

لن یهدو�م، وقد ضلوا، فإن�م إما أن تصدقوا ب!اطل، أو تكذبوا !ح�، فإنه لو  تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فإنهم
، )468 ،ص22،مسند جابر بن عبدهللا، ج مسند أحمد (» �ان موسى ح�ا بین أظهر�م، ما حل له إال أن یت!عني

؟؟ وما هو وجه فإذا �ان رسول هللا نهانا عن سؤال أهل الكتاب،فهل یرضى لنا سؤال عقول ال!شر القاصرة الملحدة
الش!ه بین المجلس التشرMعي الوضعي الذ3 یخضع ف�ه أعضاؤه للضغوطات الس�اس�ة والشخص�ة والذین یرجحون 
جان!ا من التشرMع أو یرفضونه بناء على األهواء والمقای�س ال!شرMة القاصرة ،والتشرMع اإلسالمي المستند إلى 

 نصوص الوحي من �تاب وسنة؟؟
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لة لسّن القانون ألّنها منتخ!ة  .)1(المخوَّ
  

تّ�ارات إسالمّ�ة  هذا الحوار الجار3 الیوم في !الدنا بین تّ�ارات علمانّ�ة قد ننعتها !المتشّددة و
فة, أحدهما یرMد فرض إجتهاد في اإلسالم من فوق و !أدوات  أ�ضا قد تنعت بنفس اإلسم و الصِّ

أّما التّ�ار اآلخر یرMد تجرMد الدولة من �ّل تأّثر !اإلسالم, و یرMد تجرMد القانون و برامج  ،الدولة
األمر, �مجتمعنا الذ3 ال یّتجه إلى التر�Hة و الثقافة من �ل تأثیر دیني في مجتمع, أغرب ما في 

عّنا ما  ااإلنحصار الدیني. �ما هو الحال في العالم �له حیث �عرف صحوة دینّ�ة, و ل�س !عیدً 
قامت !ه الكن�سة الكاثول���ة من دور في تطوMر أورو!ا الشرقّ�ة إنطالقًا من القس البولوني ال!ا!ا 

إلي منصب الّرئاسة حیث �حتاج إلى دعم القس  الدین في إ�صال بوتین و دور ،جون بول الثاني
األكبر لألرثوذ�س. ففي زمن �شهد ف�ه العالم صحوة دینّ�ة, وال س�ما العالم اإلسالمي هناك من 
�عترض أل3ّ تأثیر للدین على س�اسات الدولة التعل�م�ة والثقاف�ة. في الحق�قة, نحن لسنا !حاجة 

و لم یب� !سبب نفوذ الدولة و لكن !سبب  ،دین نخ!ةألن �فرض اإلسالم ألّنه دین شعب و ل�س 
ما یتمّتع !ه من قبول عام لدO معتنق�ه, و الدولة في �ثیر من األح�ان �انت �ًال على اإلسالم. 
ف�ما قلت, الكثیر ممن ینتمون للتّ�ار اإلسالمي و غیرهم یخشون من تحرر الّدین من الدولة و أن 

 الدولة تعلِّم األئمة؟ لماذا تتح�م في المساجد؟یترك الدین شأنًا شعب�ًا. لماذا 
  

فموضوع حّ�اد الدولة ف�ه قدر غیر قلیل من المغامرة, إذا �ان المقصود من موضوع فصل الدین 
عن الس�اسة هو أن الدولة منتوج !شر3 و الدین تنزٌُّل إلهي �ما �ان التمییز واضحًا عند المسلمین 

�اسي, لكن إذا أردنا الفصل !المعنى الفرنسي أو ت!عًا للتجرHة األوائل بین ما هو وحي و ما هو س
المار�سّ�ة فقد نقدم على مغامرة تضرُّ !اإلثنین. إن تحّرر الس�اسة من الدین هو تحوMل الدولة إلى 
ماف�ا و اإلقتصاد في العالم إلى نهب, و الس�اسة إلى نوع من الخداع و الدجل و هذا ما إنتهى 

جرHة الغرHّ�ة, رغم !عض إیجابّ�اتها, فالسّ�اسة العالم�ة أص!ح یتحّ�م فیها إل�ه األمر في الت
مجموعة من السماسرة المالّیین المالكین للمال و !التالي لإلعالم و �س�طرون في النها�ة على 

 .السّ�اسّیین
  

 حاجة الّناس إلى الّدین حاجة عم�قة ألّن اإلنسان في حاجة إلى موجهات روحّ�ة و موّجهات
ق�مّ�ة, عندما تختلy عل�ه األمور �حتاج إلى مفهوم الحالل و الحرام و أن �مّیز بینهما. و في 
غّ�اب �ن�سة تحتكر النط� بإسم الحالل و الحرام ی!قى المجال للتداول بین الشعب و النخب, عبر 

                                      
من هذا ال!حث للداللة على أن التشرMع هو ما جاء !ه الوحي ول�س ما تفتقت عنه  145-144) انظر ص 1(

 عقول ال!شر.
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  .المف�رMن و وسائل اإلعالم

�ضا قد ��تسي خطورة ألّنه قد تقع هذا التحرر أ ،عندما یتحّرر الدین من الس�اسة و الدولة
عن دورات اإلنتغام في المجتمع فالسبیل إذا إلى معادلة  .إنفالتات و یخرج األمر عن محاله

تضمن فیها حّرMات الناس و حقوقهم، ألن الدین جاء من أجل ضمان حقوق الناس و حّرMاتهم، 
الس�اسة و نحتاج إلى ض!y  فلتحقی� ذلك نحتاج إلى الرجوع إلى موضوع التمییز بین الدین و

ماهي ثوابت الدین و ماهي متغّیراته؟ نحتاج إلى أن ��ون المشّرعون متشّ!عین !ق�م الدین حتى إذا 
أرادوا أن �شّرعوا فال �حتاجون إلى وصا�ة من وزارة األوقاف و ال وصا�ة من علماء ألّنهم 

ون ال عن اإلكراه الخارجي و إّنما متش!عون بهذه الق�م. و �ذلك سائر الس�اسیین فهم �ّلهم �صدر 
عن قناعتهم ألّنه ال ق�مة أل3 ممارسة دین�ة تصدر عن اإلكراه. ال فائدة من تحوMل الناس عبر 
أدوات الدولة القهرMة من عصاة إلى منافقین فا" س!حانه و تعالى خل� الناس أحرارا ف�م�ن 

 .الس�طرة على ظواهر الناس لكن ال فعل ذلك على بواطنهم
  

لذلك رأینا نموذجین في موضوع الحجاب مثال، حجاب تمل�ه الدولة و أخرO تمنعه. و قد حصل 
معي في بلد إسالمي حینما �نا في المطار �ّل النسوة في الطائرة �ّن محج!ات و !مجّرد إقالع 

أن الطائرة سقطت األحج!ة. فهذا فشل ترHو3 حق�قي ألّن وسائل التر�Hة في تلك الدولة لم تستطع 
تضمن التدّین إّال عبر وسائل القهر. في بلد آخر مثل الذ3 �ّنا نح�اه �انت المرأة تمنع بوسائل 

 .الدولة أ�ضا القهرMة من أن تعّبر عن نفسها في المظهر الذ3 ترMد فهذا فشل و ذاك فشل
  

ا تقد�م ، أّما الدولة فمهّمتهالدین مداره األساسي ل�س أدوات الدولة وٕانما القناعات الشخص�ة
ّما قلوHهم و أ،الصحة الجّیدة و المدرسة الجّیدة لناس قبل �ّل شيء �مواطن الشغل و الخدمة ل

و لذلك أنا عارضت �ّل سبیل إلكراه الناس على أ3ّ أمر و طرحت موضوعا ؛ تدّینهم فأمرها "
حّرMة الناس شائ�ا في !عض المواطن و هو ما �سّمى !الرّدة !معنى أّن مهّمة الدولة أن تحّد من 

في اإلعتقاد. إذا �ان مبدأ ال إكراه في الدین متفقا عل�ه فقد دافعت عن مبدأ الحّرMة في 
اإلّتجاهین: حّرMة الولوج في الدین و مغادرته ألّنه ال معنى لتدّین �قوم على اإلكراه، ال حاجة 

یتعّزز صّفها بإضافة من لألّمة اإلسالم�ة !مناف� ی!طن الكفر و �ظهر اإل�مان و اإلسالم ألّنه لم 
هذا القبیل. فالحرMّة هي الق�مة األساس�ة الّتي یلج بها اإلنسان دار اإلسالم، فالناط� !الشهادتین 

و لذلك فالدولة منتس!ة لإلسالم !قدر ما  ؛3 �قوم عن وعي و بّینة�عّبر عن قرار إخت�ار3 و فرد
ّنه ل�س هناك مثل هذه المؤسسة تحرص على أن تتماثل !ق�مه دون وصا�ة من مؤسسة دین�ة أل

في اإلسالم بل هناك شعب و أّمة �قّرران لنفسهما عبر مؤسساتهما ماهو الدین، فأعظم ق�مة في 
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 )1(.اإلسالم هي ق�مة الحّرMة
   

 ،لو بیني و بین الناسلذلك عندما أعرض أهل مّ�ة عن الدین إقترح علیهم النّبي خ�ارا آخر أن خّ 
تاج أن یهاجر و �غادر وطنه !ما أّن دعوته �انت بتلك القوة و النفوذ ما و لو فعلوا ذلك لما إح

 Oو لذلك �عتبر المسلمون حّجة اإلسالم قّو�ة و ال �حتاج  ،إستطاعوا أن یواجهوها !أطروحة أخر
أن �مارس اإلكراه على الّناس فعندما �قول صوت اإلسالم هاتوا برهان�م إن �نتم صادقین، هذا 

في واد ال أن�س له و إّنما �طرح هذا المسلم تحّد�ه في قلب الصراع الف�ر3 و  التحّد3 ال �قال
   .الس�اسي

فجانب �بیر من المناقشات و الجدل الذ3 یدور في !الدنا الیوم هو إلت!اس في المفاه�م حول 
و  )2(العلمان�ة و حول اإلسالم في نفس الوقت. و لو إستبّنا أن العلمان�ة ل�ست !الفلسفة اإللحاد�ة

و لذلك عبد الوهاب المسیر3 في ؛إّنما هي إجراءات و ترتی!ات لضمان حرMّة المعتقد و الف�ر
�تا!اته مّیز بین علمان�ة جزئ�ة و علمان�ة شاملة مثل النموذج ال�عقوHي في تارMخ فرنسا و الذین 

خصوص�ة شّنوا حرHا على القساوسة و رفعوا شعار:"إشنقوا آخر ملك !أمعاء آخر قس�س".و هذه 
و هناك �ذلك  ؛)3(فرنس�ة و ل�ست العلمان�ة بإعت!ارها ترتی!ات إجرائ�ة لضمان الحرMّة في المجتمع

                                      
م !أن الشعب هو مصدر السلطات یواز3 مقولة الس�ادة للشعب !حیث ��ون هو المرجع األعلى في عالز هذا ) 1(

ن في موقع الرب في التشرMع، هذه هي العلمان�ة !عینها التي تضع اإلنسا و ،تقرMر ما یراه صالحا"عبر مؤسساته"
 وقد سب� لنا االستفاضة في !حث مسألة الس�ادة في الفصل الثاني فیرجع إل�ه.في هذا خروج عن الدین مطلقا.و 

ُ َوَرُسولُهُۥٓ أَۡمًرا أَن يَُكوَن لَُهُم ٱۡلِخيََرةُ ِمۡن أَۡمِرِهمۗۡ َوَال مُ  َوَما َكاَن ِلُمۡؤِمنٖ ( َوَمن يَۡعِص  ۡؤِمَنٍة إِذَا َقَضى ٱ�َّ

ٗال  َ َوَرُسولَهُۥ َفقَۡد َضلَّ َضَلٰ بِينٗ  ٱ�َّ ِ ُحۡكمٗ أََفُحۡكَم ) (36(األحزاب،   امُّ ِهِليَِّة َيۡبغُوَنۚ َوَمۡن أَۡحَسُن ِمَن ٱ�َّ ا ٱۡلَجٰ

َقۡومٖ  والف�ر  ،و!النس!ة للحرMة المزعومة انظر اش�ال�ة الحرMات بین الف�ر الوضعي)50المائدة، ()يُوقِنُونَ  لِّ
من هذا ال!حث.وٕاذا �ان الشعب هو من �قرر ما هو الدین فما هي الحاجة إلى الرسل؟  196اإلسالمي، ص 

س!حانك إن هذا بهتان عظ�م. وهل یلجأ الشعب إلى التصوMت لتقرMر الدواء الناجع لمعالجة مرض ما، أو لتقرMر 
ي العلم من أهل الطب والهندسة؟؟ أما في التحلیل المخطy الهندسي الناجع لبناء مهم؟؟ أم أنه یترك األمر ألول

والتحرMم فیلجأ الى التقرMر !التصوMت !األكثرMة؟ فعالم ُ�حاسب الناس یوم الدین؟؟ إنا " وٕانا إل�ه راجعون حین 
 �صدر هذا القول عمن �فترض !ه ق�ادة الناس إلى شرع رHهم، فماذا ترك للعلمانیین و للمستشرقین؟؟

 .250، ص سالم من العلمان�ة والد�مقراط�ةإللحاد !عینه. انظر !حث موقف ابل هي اإل) 2(

ال �عقل أن الغنوشي لم �سمع أو �قرأ عن حظر ) وهل ضمنت د�مقراط�ة الغرب حرMة الع!ادة للمسلمین؟ 3(
المآذن أو حظر بناء  وتحظر الطهر والعفاف، الخمار على المسلمات في د�مقراط�ة فرنسا التي تب�ح �ل المو!قات

وغیر ذلك �ثیر من ممارسات القوم الد�مقراطیین في الغرب  ،في سو�سرا  التي تب�ح حرMة الع!ادة إال للمسلمین
هم وضاللهم على لحادإلعرضون صفحا عن فرض ح�ومات الغرب ضد اإلسالم والمسلمین، فالغنوشي وأمثاله �ُ 

 ا ��ون إكراها وMورث نفاقا عنده، ف�ا س!حان هللا!!!تطب� أح�ام الشرع في !الد المسلمین فهذ المسلمین، أما حین
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غموض في اإلسالم !حیث هناك من �عتقد �أّن اإلسالم سینتصر إذا صادر حّرMات الّناس و 
تعالى فرضت الصالة و الص�ام و الحجاب !القّوة، فهذا فشل و ل�س نجاح ألّن هللا س!حانه و 

 .إعتبر النفاق أكبر جرMمة، !حیث المنافقین في الدرك األسفل من النار و هو أسوأ فئة من الناس
  

أن هذه ال!الد  و ،قبل مبدأ المواطنةت!ما أّن ثورتنا نجحت في اإلطاحة بد�تاتور ین!غي علینا 
و هم جم�عا !غّض  ،ل�ست ملكا لزMد أو لعمر أو لهذا الحزب أو ذاك و لكّنها ملك لكّل مواطنیها

م إن �انوا ذ�ورا أو إناثا، اإلسالم �مّتعهم و أعطاهم الحّ� أن هالنظر عن معتقداتهم أو أجناس
�ونوا مواطنین یتمتعّون بنفس الحقوق: !أن �عتقدوا !ما شاءوا ضمن إطار إحترامهم ل!عضهم �

   .)1(لبرلمانو أن یتصّرفوا وف� القانون الذ3 هم �سّنونه عبر ممّثلیهم في ا ،ال!عض
و أرجو أن أكون قد المست !عض  ،هذا مبلغ فهمي و تقدیر3 للعالقة بین اإلسالم و العلمان�ة

 .القضا�ا األساس�ة و ش�را جزMال

  

 دحض نظرMة راشد الغنوشي "العلمانة إجراءات عملة ولست فلسفة معادة للدین"! - ب 

، ولكون لغنوشي، نورده بتمامه ألهمیتهآراء اعلى  مفصالً  رداً  )2(نشرت مجلة (الوعي) البیروت�ة
اآلراء التي عبر عنها الغنوشي هي ممثلة لطیف من الكتاب المضبوعین !األف�ار الغر�Hة، والذین 

أو �حاولون التخفیف من وطأة العلمان�ة بدعوتهم إلقامة ،صراحة القت!اس العلمان�ة الغر�Hةیدعون 
  ة.الدولة المدن�ة ذات المرجع�ة اإلسالم�

!ش�ل خاص،  اإلسالم و العلمان�ةالعلمان�ة والدین !ش�ل عام و  العالقة بین الشیخ راشد تناول"
 ؟تضارب و تخارج أم هي عالقة تداخل : هل هي عالقةعالقةطارحا سؤاال حول طب�عة تلك ال

�ّل و  ،اإلسالم و القانون  ،العالقة بین اإلسالم و الح�م حول تداع�ات هذا السؤالإضافة لمناقشة 
في  غیر القلیل التعّدداإلبهام و  من اقدر  .وقدم الشیخ راشد لموضوعه !أن هناكش�ال�اتاإلهذه 
و �ذا اإلسالم ا�ضا  ،لسنا أزاء علمان�ة واحدة بل أزاء علمانّ�ات أننا!حیث بهذا الخصوص " الفهم

واعتبر ". نحن أزاء أكثر من إسالم واحد أ3 أكثر من فهمف ،!ح�م ما هو مطروح في الساحة
و �أّنها ثمرة تأّمالت فلسف�ة جاءت لمناقضة و  ،تبدو العلمانّ�ة و �أّنها فلسفةالغنوشي !أنه ف�ما "

                                      
ن المستند الشرعي في تروMجه لهذا المفهوم تمنینا لو أن الغنوشي شرح مراده !المواطنة؟؟ أو على األقل بیّ ) 1(

 جراءات ح�اد�ة!!!إنها أالعلماني المستورد من عقیدة فصل الدین عن الح�اة التي یرMدنا أن نتشرHها تحت زعم 
 . 218، صش�ال�ة الدولة الوطن�ة بین الف�ر الوضعي والف�ر اإلسالميإ:من الفصل الثالث الم!حث الرا!عجع را

  . مجلة الوعي، "الغنوشي راشد دحض نظرMة) الحسن،حسن، "2(
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العلمان�ة ظهرت و تبلورت في ، وأن األمر ل�س �ذلك فإن محارHة التصورات المثال�ة و الّدین�ة
ترتی!ات إجرائ�ة لحل  نهامؤ�دًا مرارًا أ ،"فلسفة أو نظرMة في الوجودال �الغرب �حلول إجرائّ�ة 

   .متعلقة !طب�عة الدولة ودورهاإش�االت 

  .العلمانة ال تتناقض مع اإلسالم وخلص الغنوشي استنادا إلى هذا الفهم 6أنّ 

  Oبر�  یجب دحضها: وفي هذا مغالطة 

 لقد عمد الشیخ راشد في !حثه على تثبیت نقطة تعدد األفهام لإلسالم والعلمان�ة ابتداء، لیختار - 
أ3 إیجاد إجماع بین العلمانیین واإلسالمیین حول مفهوم –ا !ه یتناسب مع مراده ا خاًص لنفسه فهمً 

الدولة والدین. وُ�عتبر هذا المنهج خطأ وخطرًا في آن معًا، إذ ال �م�ن لل!احث عن الحق�قة أن 
المقصد  حتى مع افتراض نبل - �ضع غا�ة له، ثم یبدأ بتأوMل المعط�ات لتفسیرها !ما یخدمها 

والغا�ة. فاألمم ال تنهض !التلفی� أو التوفی� المصطنع بین األف�ار المتناقضة، وٕان �انت مثل 
هذه المحاوالت تهد� من وتیرة الصراع أح�انا، لكنها تراكمه وتؤجله لینفجر الحقا !أش�ال مختلفة. 

ي الواقع، حتى من جهة أخرO فإن المطلوب هو طرح األف�ار والعقائد و�شفها �ما هي تماما ف
یتبین الناس الح� من ال!اطل، وال �صح تز�Mفها أو تزMینها أو خلy األمور فیها !حال، إذ �سبب 

 هذا تشو�شا واضطرا!ا في الف�ر و!التالي ف�ما یجب اتخاذه من قرارات متصلة !ه.

ت ارتكب الشیخ راشد خطأ مفصل�ا في إصراره على تقد�م العلمان�ة في �ونها مجرد إجراءا - 
عمل�ة، ال ثمرة فلسفة وتأمالت ف�رMة تناقض الدین. ففي هذا الوصف محاولة واضحة لاللتفاف 

غ�ة القفز منه إلى الهدف المعلن ابتداء، أ3 إیجاد إجماع بل وتضی�عه !ُ  ،على الموضوع وتمی�عه
بل  ارها،�ما أراد الشیخ إظه �ترتی!ات إجرائ�ة في الغرب العلمان�ة لم تأتفي فهم یتجاوز أزمة! ف

مع جاءت لتكرMس وجهة نظر جدیدة تناقض  التي نتجت عن العلمان�ة إنما �ةئالترتی!ات اإلجراإن 
  .حول عالقة الدین !الدولة والمجتمعوجهة نظر الكن�سة 

هي أن العلمان�ة ولدت  ،من مفارقات نظرMة الشیخ راشد !أن ال تضارب بین العلمان�ة والدین - 
وعلى دورها الفاعل في إرهاق ال!الد والع!اد في عصور ،اد الكن�سة أصال �ردة فعل على استبد

لشدة تسلy الكن�سة وتعسفها في استعمال الدین لفرض سلطانها على الح�اة ،وصفت !الظالم 
و!ات اإلنسان ف�ه عبدا  ،لغي معه العقلقد بلغ ظلم الكن�سة حدًا أو . العامة والخاصة للناس

اإلنسان وألغى قدرته على اإلبداع  مات حیو�ةفي هذه األرض، فأ إلنسان مثله یدعي تمثیل اإلله
ر العقل اانفجمما أدO !النتیجة إلى  وحوله إلى �ائن بلید مستسلم لمن �ستغله أ!شع استغالل.

بوجه �ل ما �م�ن أن  نفجار العقلدO إلى اأالقائمین علیها، �ما 3ِّ قیٍد للكن�سة و أل!�راه�ة مطلقٍة 
   .لك القید أم !اطال�قیده، حقا �ان ذ
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ال التوفی� بینها  ،المفترض !أ3 مف�ر إسالمي هو دحض العلمان�ة و�Hان شذوذها وتفاهتها - 
إذ أنها دعت إلى تحرMر اإلنسان ف�ما جعلته عبدا  ،وHین اإلسالم. فتهافت العلمان�ة !اد للع�ان

لعنان للعقل ف�ما لم للشهوة أو إلنسان آخر �حدد له الح� من ال!اطل، �ما دعت إلى إطالق ا
تستند هي أصال في وجودها إلى العقل، إنما ر�نت في وجودها لردة الفعل على التسلy الدیني 
الكرMه في أورو!ا. فلم ُ�ِقم أصحابها الحجة على صحة مذهبهم الجدید في الف�ر، ذاك المذهب 

أل3 !حث یرyH دور الذ3 �فصل وجود اإلنسان في الح�اة عن سبب وجوده فیها، وMتن�ر !التالي 
اإلنسان في هذه الح�اة !سبب وجوده فیها، وال ی!الي مطلقا بتحدید عالقته !ما هو قبل !ما هو !عد 
و!ما هو أثناء وجوده. �ما أنهم لم �قوموا بنقض المس�ح�ة �دین، إنما قاموا !التهجم علیها 

  ظالم !اسمها. وانتقاصها واالستهزاء بها، من خالل ما ارتك!ه ممثلوها من فواحش وم

س�ح�ة ابتداء ثم لقد اندفع فالسفة العلمانیین �ملؤهم الحقد والكراه�ة الشدیدة على الكن�سة والم - 
یلغي العقل و�عطله لصالح فئة تدعي أنها تمثل  -أ3 دین–بزعم �ون الدین على �ل دین آخر،

 - للدولة، لیبدأ العقل  هللا على األرض، فحجروا على الدین بین جدران الكن�سة وأخضعوها ورجالها
تشرMع منظومة وضع�ة للح�اة  - من غیر تبني مرجع�ة تحدد معنى ودور اإلنسان في هذا الكون 

تناقض فیها �ثیر من قوانین الیوم ما تم تشرMعه !األمس حتى !ات الح� وال!اطل نسب�ا في �ل 
  شيء. 

إلنسان في هذا الكون، رغم اعتمدت العلمان�ة مبدأ عدم الم!االة !السجال في قض�ة وجود ا - 
ة جوانب الح�اة !عیدا مصیرMة هذا السؤال وت!عات اإلجا!ة عل�ه، لتعتمد الف�ر اإلجرائي في �اف

لذلك �انت اإلجراءات هنا معبرة عن فلسفة جدیدة مغایرة لفلسفة الدین التي تحدد  عن أ3 مقدس؛
اة، وغدت العلمان�ة تشرع قوانین دور اإلنسان في الح�اة وتضع له تشرMعات تنظم شؤونه في الح�

وس�اسات ومعالجات تع�س ف�را ینبذ الكن�سة وتعال�مها، و�قصیها عن المجتمع والدولة !عد أن قام 
أهم  فصل الدین عن الح�اةبتشوMهها وHتهش�مها وتهم�شها وHتعم�م ذلك على �ل دین. بهذا غدا 

ین مسلما !ه لدO العلمانیین، معتبرMن ذلك معالم العلمان�ة. و!ات اعتماد مبدأ فصل الدولة عن الد
  مسألة ال �صح المساس بها البتة، وفي �ل ذلك مناقضة �ل�ة لإلسالم.

ثمة ذرMعة �حاول العلمانیون ومن تأثر بهم تسو�M ف�رة فصل الدین عن الدولة من خاللها وهي  - 
لة !فلسفة أو وجهة نظر ما، مفهوم "ح�اد الدولة"، رغم أن هذا المفهوم لم �عن یوما عدم عالقة الدو 

على الع�س من ذلك فإن الصراع الس�اسي بین مختلف األحزاب للوصول للح�م وٕادارة الدولة إنما 
هو لتفعیل وجهة نظر على حساب أخرO سواء في الس�اسة أو االقتصاد أو التعل�م أو العقو!ات 

اإلدارة جزء ال یتجزأ منها، فمهمة  أو الثقافة الخ. فالدولة لم تكن یوما مجرد جهاز إدار3 وٕان �انت
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الدولة هي رعا�ة المجتمع وض!y عالقاته المختلفة ورسم س�اساته داخل�ا وخارج�ا !حسب ما 
یتصوره القائمون علیها. وف�ما ینشد المسلمون وضع دینهم موضع التطبی�، إذ ال خ�ار لهم في 

یهاجمون ذلك !شدة وMدعون إلى  ذلك عقائد�ا وٕاال انتفت عنهم صفة اإل�مان، تجد العلمانیین
�مرجع�ة  جرائياإل ف�رتحیید الدین أو المقدس تماما عن الدولة. بهذا تكون العلمان�ة قد اعتمدت ال

لها !عیدا عن مرجع�ة �ل ما هو مقدس ول�س بوصفها إجراءات تقن�ة أو إدارMة محضة، أ3 أنها 
ى مما �م�ن أن �عمل اإلنسان ف�ه عقله تأخذ تشرMعاتها وأنظمتها وقوانینها من غیر مرجع�ة أعل

  من م�ادین الح�اة، وHهذا ینتفي الخضوع " أو التسل�م له !أنه أعلم وأح�م.

!حث  حالت دون  ، والتيالعدائ�ة للمس�ح�ة ةالردإن العلمان�ة و�ل ما بني علیها هي نتاج ف�ر  - 
وجوده وف�ر مصیر الح�اة  الذ3 هو ف�ر سبب الوجود ورسالة الفرد في ،الف�ر العقد3 لإلنسان

. هذا المنع �ان حاجًة من !طالنهاوهو العقیدة التي تقوم علیها األد�ان !غّضِ النظر عن أحقیتها 
ألعداء المس�ح�ة ألنه لم ��ن لعدائیتهم مرجع�ًة ف�رMة تسمح ال!حث الف�ر3 في ف�ر عقیدة 

. و!سبب الضرورة إلى الكن�سة سوO الشعور !الظلم والقهر والحاجة لالنعتاق من سلطان اإلنسان
إیجاِد أرض�ٍة بدیلة للف�ر العقد3 افترضوا أنَّ عدم !حث العقیدة الالزمة لإلنسان هو بذاته أرض�ة 

جم�ع األف�ار الفلسف�ة األورو�Hة التي  فإنلذلك  ؛دینتصلح مرجع�ة ف�رMة ألف�ارهم ال!عیدة عن ال
الشتراك�ة واالجتماع�ة واألخالق�ة أف�ارًا ل�س لها نشأت عنها األف�ار الد�مقراط�ة والرأسمال�ة وا

لم تنشأ عن قناعات ف�رMة في سبب الوجود اإلنساني بل ترسخ وجودها إذ أنها مرجع�ة ف�رMة. 
!الفرض السلطو3 الدائم، حتى الیوم ال أحد �م�نه أن �فرض ال!حث الفلسفي على ما �سمونه 

والتي یدعون العالم !أسره إلى تبنیها واعتمادها  سائدةالف�ر العلماني الذ3 هو ف�ر الد�مقراط�ة ال
  .في أنظمة الح�م

 !أ3 منبٍر إعالمي إن هشاشة الف�ر العلماني وما ارت!y !ه من أنظمة ح�م د�مقراط�ة، ال تسمح - 
لنقض الفلسفة الغر�Hة وتقد�م اإلسالم بد�ًال �نظاِم ح�اة منه  أو أكاد�مي أو مؤسسة !حث�ة مؤثرة

�انت نتیجة ال!طش  - العلمان�ة –ها رغَم أنونظام فرد  ونظام مجتمٍع ونظام عائلة نظام دولة
أنها ثورة لفرض حرMة  ت عناوMنها تتلخص فيو�ان ،!العقل اإلنساني كنسي (!اسم المس�ح�ة)ال

السلو��ة بل و!س�اساتها و!قوانینها في �ثیر  إال أنها !ممارستها اد،االعتقالتف�یر و العقل !ال!حث و 
�ن�سة القرون الوسطى، مع اختالف !الوسائل واألسالیبال تقل !طشًا !العقل مَن  األح�ان، من.  

  هو  ءات عمل�ة إلدارة الدولة التي یجب أن تتمتع بـ "الح�اد"هي إجراالعلمان�ة  القول !أن إنّ  - 

ف�ر !مرت!y !سبب عدم وضوح الفرق بین ف�ر الح�اة وف�ر الح�م وHین ف�ر اإلجراء. ف�ر الح�م 
د الهدف أو الغا�ة التي  الذ3الح�اة  للتعامل مع الوقائع واألحداث لزم إیجاد اإلجراء الالزم ت�حدِّ
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د ص�اغة الح�اة بواقعها وطرMقتها وغایتها!حسبها واإلجراء هو الذ3 �فرض  ،. فالف�ر هو الذ3 �حدِّ
ین الذ3 �حظر عل�ه الد ِمن من �ل ما یخالفها، وفي العلمان�ة �حمیها هذه الص�اغة و�حمیها

    . فرض قدسیته في المجتمع والدولة سواء �ان مس�ح�ة أو إسالما

هذا الف�ر اإلجرائي الذ3 تدع�ه العلمان�ة �شمل �افة مناحي  هل فات الشیخ راشد أنّ  ومن ثمّ  - 
على المسلمین حصر دینهم !الع!ادات الفرد�ة فقy، وهذا  الح�اة العامة وأش�الها، ما �عني أنّ 

ثمة  قض لمسلمات اإلسالم وأح�امه. �ذلك فعلى فرض التسل�م !ادعاء الشیخ الغنوشي !أنّ منا
تعددا لألفهام سواء لإلسالم أو العلمان�ة، فهل یوجد فهم واحد معتبر لإلسالم یرضى !فصل الدین 

عزله أو جعله !مرت!ة الخاضع للدولة أو لغیرها! أم یجب أن ��ون هو الحاكم علیها!؟ وهل  أو
ما جاء اك فهم واحد للعلمان�ة �قبل بتح��م شرع هللا واعت!ار أ3 شرع سواه جاهل�ة و�فرا !حسب هن

ِ ُحۡكمٗ أََفُحۡكَم { في اآل�ات القطع�ة الداللة ِهِليَِّة َيۡبغُوَنۚ َوَمۡن أَۡحَسُن ِمَن ٱ�َّ ٱۡلُحۡكُم إِالَّ  إِنِ { )1(،} ا لِّقَۡومٖ ٱۡلَجٰ

ِ أََمَر أَالَّ تَۡعبُ  ِكنَّ أَۡكثََر ٱلنَّاِس َال يَۡعلَُمونَ ِ�َّ يُن ٱۡلَقيُِّم َوَلٰ ِلَك ٱلدِّ ٓ إِيَّاهُۚ ذَٰ بَِمآ أَنَزَل َوَمن لَّۡم يَۡحُكم  { ،)2(} دُٓواْ إِالَّ

ِفُرونَ  ٓئَِك ُهُم ٱۡلَكٰ ُ َفأُْوَلٰ  )3(.} ٱ�َّ

خالف معتقداته أو من المعلوم لكل مطلع على اإلسالم !أنه �عتبر أن أ�ة فلسفة أو ف�ر ی - 
وٕان  ا أو غیره،ا إجرائ�ً شرائعه هو زMغ وضالل وابتعاد عن الح�، سواء �ان فلسفة شاملة أو ف�رً 

سب إل�ه، ف�یف إذا �ان ینبث� عن وMخالفه ش�ال أو مضمونا مردود ولو نُ  ل�س من دین هللا �ل ما
  تصورات مناقضة ومعاد�ة له �العلمان�ة!

ضح !أن اعتماد الف�ر اإلجرائي ومفهوم ح�اد�ة الدولة لدO العلمانیین ا ول�س آخرا، من الواأخیرً 
التي تنص على أنه دین منه دولة، وعقیدة ینبث�  ،سقy من اإلسالم أهم بده�اتهومن تأثر بهم تُ 

من مقتض�ات اإل�مان !اإلسالم، و��في في ذلك  والتحاكم إل�هلشرع نظام ح�اة. فالح�م !ا عنها
ُموَك ِفيَما َشَجَر َبۡينَُهۡم ثُمَّ َال َيِجدُواْ ِفٓي أَنفُِسِهۡم َحَرجٗ َوَربَِّك َال يُ فََال  {قوله تعالى ا ۡؤِمنُوَن َحتَّٰى يَُحّكِ مَّ ا ّمِ

  .)4(}اَقَضۡيَت َويَُسلُِّمواْ تَۡسِليمٗ 

                                      
 .50، المائدة) 1(

 .40، یوسف) 2(

 .44، المائدة) 3(

 .65، النساء) 4(
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  خاتمة
مة تت!ع ال!حث الجذور التارMخ�ة والف�رMة للدولة المعاصرة التي عمل الغرب على فرضها على األ

اإلسالم�ة، طورًا تحت الزعم أن اإلسالم ال �ملك نظامًا س�اس�ًا حدیثا �ستط�ع مواجهة حاجات 
العصر المتغیرة، و طورًا تحت زعم أن النظام الد�مقراطي العلماني ال یتناقض مع اإلسالم، وأنه 

لمسلمین في ثمرة التجارب ال!شرMة العالم�ة التي تشترك فیها اإلنسان�ة ومن ثم فال ضیر على ا
إنما قدم مثال عل�ا و خطوطا عرMضة  بزعمهم، في أحسن األحوال،اقت!اسه والعمل !ه.فاالسالم 

ال أداة ح�اد�ة تحق� هذه المثل على خیر إللق�م األخالق�ة المراد تحق�قها، وما النظام الد�مقراطي 
  وجه.

عل�ه وسلم أقام الدولة اإلسالم�ة من خالل العودة إلى السیرة النبو�ة تم تب�ان أن الرسول صلى هللا 
فور هجرته إلى یثرب، !�امل أجهزتها وأر�انها. فاإلسالم لم ��تف برسم المعالجات والنظم 

ح�ام التي ترO شؤون الفرد والجماعة ، بل رسم الطرMقة الشرع�ة العمل�ة لوضع هذه األح�ام واأل
تقوم على السمع والطاعة من قبل  والنظم موضع التطبی� العملي، فأوجب م!ا�عة الخل�فة ب�عة

الرع�ة على أن ینض!y الحاكم !السهر في تطبی� أح�ام الشرع، ف�ال الطرفین یخضع لح�م هللا. و 
�ما أن الشرMعة هي  �ان. اأ� ،في هذا النظام الس�اسي الفرMد تكون الس�ادة للشرع ول�س ل!شرٍ 

جماعة، �ما تحدد مسؤول�ة الجماعة، ممثلة التي تحدد حقوق األفراد ف�ما بینهم وواج!اتهم تجاه ال
  !الدولة، تجاه األفراد.

وتعرض ال!حث !التفصیل لتب�ان المنطلقات الف�رMة التي ارتكز علیها النظام الس�اسي المعاصر 
في الدول الغر�Hة. هذه المنطلقات التي ع�ست صراعا ضروسًا بین الط!قات  المتنفذة المتح�مة 

ن ال!حث في تارMخ نشوء Hها من تضارب في المصالح واألهواء. وHیّ في المجتمع، على ما �شو 
الف�ر العلماني الس�اسي أن الفصل بین الدین والح�اة أدO إلى نتائج �ارث�ة في المجتمع الغرHي، 
!حیث انعدمت الق�م الروح�ة في رعا�ة شؤون الناس، فارتكزت س�اسة الدولة الوضع�ة على 

  لة !أن الغا�ة تبرر الوسیلة، مهما �انت خس�سة.القاعدة الماك�افیل�ة القائ

هذه القاعدة هي التي فتحت ال!اب لتغول السلطة الس�اس�ة الحاكمة التي ترسم ما یخدمها من 
 yعات وس�اسات، وحتى ما توصفه !الحقوق العامة تبین !الواقع أنها تضرب بها عرض الحائMتشر

ة الدولة المعاصرة الى ما �سمى !النظام !حجة المصلحة العل�ا. وفي هذا �له تستند شرع�
و �قوم الزعم  الد�مقراطي الذ3 هو أداة الخضاع غالب�ة أفراد المجتمع لمصالح األفراد المتنفذین.

الد�مقراطي على مقولة "ح�ومة الشعب من الشعب وٕال�ه"، بید أن الحقائ� تنط� !أن الح�م هو 
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خرقة م�ذو!ة تستعمل مط�ة إلخضاع الغالب�ة  لألغن�اء أصحاب الثروات، وما الد�مقراط�ة إال
  لمصالح األقل�ة.

و!عد عرض النظرMات الغر�Hة المتعددة في طب�عة النظام الس�اسي المنشود، ومراجعة نشؤ الدولة 
االسالم�ة  خلصت إلى تب�ان الفارق بین النظام الوضعي الذ3 �ع�س قصور واضع�ه من ال!شر 

ألح�ام الشرع�ة التي نزل بها الوحي. فال �عرف للعرب أنهم أشادوا والنظام االسالمي المستند إلى ا
حضارة أو اقاموا نظاًما س�اس�ًا ُ�عتد !ه قبل اإلسالم؛ وٕانما أص!حوا رسل دعوة وهدا�ة للعالم !ما 

  حملوه من رسالة اإلسالم التي أكرمهم هللا بها.

رون من جمود الف�ر عندهم مما ولكن نتیجة الضعف الذ3 طرأ على المسلمین والذ3 جاء نتیجة ق
أدO بهم إلى التخلف عن ر�ب االنسان�ة، فس!قتهم  الشعوب الغر�Hة في مضمار النهضة 
الصناع�ة التي أدت إلى اختالل موازMن القوO الحضارMة والماد�ة، مما دفع !�ثیر من نخب 

ن یدعو إلى المسلمین إلى الشعور !الضعف والعجز أمام التحد3 الغرHي، فظهر من بینهم م
ل و ذهب !عضهم إلى الدعوة لحصر اإلسالم !الشؤون اقت!اس الحضارة الغر�Hة !عجرها وHجرها، ب

الكهنوت�ة التعبد�ة في محاولة الستنساخ التجرHة العلمان�ة الغر�Hة. وقد استعرضت !التفصیل 
المسلمین الذین  الحلقات المتتال�ة للغزو الف�ر3 الغرHي وأثره في إعادة ص�اغة عقل�ة النخب من 

سهوا عن عظمة اإلسالم ورسالته العالم�ة. �ما �شفت عن الدور القذر الذ3 قام !ه أصحاب 
من  النصارO والمسلمین ، الذین عملوا للتروMج والتم�ین للدعا�ة االستعمارMة  )1(الطابور الخامس

لعلمان�ة للغرب التي هدفت إلى الطعن والتش��ك !أح�ام اإلسالم ،و تزMین قذارة الحضارة ا
االستعمار3. و�ان من أعظم الكوارث التي حّلت !األمة االسالم�ة هدم دولة الخالفة االسالم�ة، 

  على ما �ان �عترMها من عوامل ضعف وانه�ار في أ�امها األخیرة.

وتناولت !التفصیل مفهوم الس�ادة الذ3 �عتبر ر�یزة النظام الس�اسي الغرHي، والذ3 یزعم أن 
ي للشعب ممثال بنوا!ه في السلطة التشرMع�ة التي تشّرع "!اسم الشعب"، فإرادة الشعب الس�ادة ه

هي القانون الملزم الذ3 تقوم أجهزة الدولة بتنفیذه. وHینت فساد هذا المفهوم من الناح�ة الواقع�ة، 

                                      
ت العلوم الس�اس�ة واالجتماع�ة نشأ أثناء الحرب األهل�ة األس!ان�ة الطابور الخامس مصطلح متداول في أدب�ا )1(

أحد قادة  )امیلیو موال(وأول من أطل� هذا التعبیر هو الجنرال  ،م واستمرت ثالث سنوات 1936التي نشبت عام 
طابوًرا خامًسًا فقال حینها إن هناك  ،و�انت تتكون من أرHعة طوابیر من الثوار ،القوات الوطن�ة الزاحفة على مدرMد

من  ،التي �انت ذات میول مار�س�ة �سارMة ،�عمل مع الوطنیین لج�ش الجنرال فران�و ضد الح�ومة الجمهورMة
داخل مدرMد و�قصد !ه مؤMد3 فران�و من الشعب، و!عدها ترسخ هذا المعنى في االعتماد على الجواس�س في 

 ar.wikipedia.org/wwwموسوعة و��یبید�ا االلكترون�ة الحرب ال!اردة بین المعس�رMن االشتراكي والرأسمالي.
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لتشرMع �ما بینت تناقضه مع النظرة اإلسالم�ة التي تجعل الس�ادة للشرع ول�س لمخلوق أ�ا �ان، فا
  من تحلیل وتحرMم هو للخال� ال غیر.

غ�ة تفتیت وحدة األمة لمنظومة الدولة الوطن�ة المعاصرة التي فرضها الغرب !ُ  تعرضتُ �ما 
وHینت تناقضها اإلسالم�ة عبر زراعة لوثة العصب�ة الوطن�ة التي تناقض اإلسالم جملة وتفص�ال. 

تثیر العداوة  بین الناس نحطةعلى را!طة م م العصب�ة الوطن�ةمع النظرة اإلسالم�ة، إذ تقو 
، والتنافس المذموم وراء ما �سمى المجد الوطني ولو على حساب الشعوب األخرO !غیر وجه ح�

بخالف الرا!طة اإلسالم�ة التي تقوم على العقیدة اإلسالم�ة التي !طب�عتها تت�ح بناء مجتمع 
  إنساني لجم�ع ال!شر، دون اشتراb رقعة من األرض.

�المسلمین، في  أبناء ما قامت !ه الدول االستعمارMة، مستعینة !أدواتها من!التفصیل  ما !حثتُ 
و فرض منظومة القانون الوضعي المدني الذ3  ،إقصاء الشرMعة اإلسالم�ة عن الح�اة الیوم�ة

دور عبدالرزاق السنهور3 في عن !التفصیل  یناقض التشرMع اإلسالمي !أسسه وفروعه، و�شفتُ 
القانون المدني الغرHي. وهذا ما مّ�ن الدول الغر�Hة من التخلي عن االحتالل العس�ر3 نقل 

المف�رMن على حراسة ما فرضته  الم!اشر، !عد أن اطمأنت إلى قدرة عمالئها من  الس�اسیین و
بل و�حارب من �عمل الستئناف  ،قصي اإلسالم عن الح�اةمن نظام علماني مستورد من الغرب �ُ 

  سالم�ة.الح�اة اإل

لة التي أراد الغرب منها اقتضى ال!حث التوقف !التفصیل عند لغة المصطلحات المضلّ  و قد
التروMج ألف�اره العلمان�ة ، واله�منة !التالي على النقاش الف�ر3 الس�اسي في المنطقة، بهدف 

لمق�اس إست!عاد االسالم من دائرة ال!حث ، وحصر المرجع�ة !الف�ر الغرHي المستورد، وجعله ا
ومن هذا القبیل الجدال المغرض للح�م على قبول المفاه�م واألف�ار التي تص�غ العقل�ة الس�اس�ة. 

وتنفیره من  ،ال لتضلیل الرأ3 العامإم مدن�ة، وما هذا أحول طب�عة الدولة وهل هي دولة دین�ة 
�رة الحاكم !أمر تستحضر في الذهن ف، إلسالم�ة تحت زعم أنها دولة دین�ة !غ�ضة اف�رة الدولة 

هللا، ما ُ�عد طغ�انا على ح� الناس في اخت�ار حاكمهم وٕاخضاعه لألمة التي هي مصدر 
  السلطات.

ال!حث �شف عن األصول العقد�ة للدولة الوضع�ة المعاصرة، وأنها تقوم على  زHدة القول إنّ 
وتفص�ال. فال  تتناقض مع اإلسالم جملة والتي، أساس عقیدة فصل الدین عن الح�اة العلمان�ة

تالٍق بین الدولة الوضع�ة التي تضع اإلنسان(أو حفنة من الناس) في موضع الرب الخال�، 
والدولة اإلسالم�ة التي تقوم على أساس العبود�ة التامة لخال� الكون، والذ3 أنزل الكتاب شفاًء 

ة بإح�ام رHّاني، ورحمًة للمؤمنین، متضمًنا المعالجات التي تنظم ح�اة الفرد والجماعة والدول
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فالعقیدة العلمان�ة تستعبد ال!شر  ومتضمنا اآلل�ات العمل�ة لوضعها موضع التطبی� والتنفیذ.
!اخضاعهم لشهوات ورغ!ات ومصالح حفنة من األفراد المتسلطین !غیر وجه ح�، مهما حاولوا 

الشعب !الشعب إل!اسه لبوس الشرع�ة المزMفة ف�ما أسموه الح�م الد�مقراطي القائم على "ح�م 
وللشعب"، فهذه خرقة �اذ!ة هي في واقعها أفیون مخدر �فرض على الغالب�ة الخضوع لألقل�ة 

  المتح�مة، والتي تنشيء من األوضاع والتشرMعات ما یخدمها.

�ما �شف عن أن المواجهة الف�رMة الدائرة هي إستمرارMة للمواجهة مع القوO االستعمارMة، التي 
اإلسالم�ة !ا!عادها عن شرMعة رHها و تكبیلها !قیود الف�ر الغرHي، الذ3  تستهدف إضعاف األمة

ا رهینة الت!ع�ة للحضارة الغر�Hة، وMدخل في هذا الس�اق محاوالت !عض المنض!عین !الف�ر !قیهیُ 
والذین تنقصهم الثقة !الوعد الرHاني في حتم�ة ه�منة الدین على العالم، فیروجون لمقوالت  ،الغرHي

  بلبوس إسالمي زائف. الوسy التوف�ق�ة مع الحضارة الغر�Hةالحلول 

إل�ه من توض�ح هذه المفاه�م واإلش�ال�ات ف!فضل هللا س!حانه وتوف�قه،  ف�ما صبوتُ  قتُ فّ فإن وُ 
  وما اعترO ال!حث من قصور أو خطأ فمن نفسي القاصرة.

َن ٱۡألَۡمِر َف ى (قال تعال َك َعلَٰى َشِريَعٖة ّمِ َّبِۡع أَۡهَوآَء ٱلَِّذيَن َال يَۡعلَُمونَ ثُمَّ َجعَۡلَنٰ    )1(.)ٱتَّبِۡعَها َوَال تَت

                                      
 .18 ،الجاث�ة) 1(
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  اآلاتفهرس 

  الصفحة                           آل�ةا

ٰى ِ!ِه ُنوًحا َوالَِّذ3 َأْوَحْیَنا ِإَلْ�كَ  یِن َما َوصَّ   47      َشَرَع َلُكْم ِمَن الدِّ

  285-166- 47          اُثمَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشِرMَعٍة مَِّن اْألَْمِر َفاتَِّ!ْعهَ 

   47            ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُ�ْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا

  62        َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ال َتُقوُلوا َراِعَنا َوُقوُلوا اْنُظْرَنا

  163- 93- 63              اتََّخُذوا َأْحَ!اَرُهْم َوُرْهَ!اَنُهْم َأْرHَاً!ا ِمْن ُدوِن £َِّ 

ْثُلُكمْ ُقْل ِإنَّ     68              َما َأَنا َ!َشٌر مِّ

ِ َفَقِد اْسَتْمَسَك ِ!اْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى َّËْؤِمْن ِ!اMُُفْر ِ!الطَّاُغوِت َو�  68    َفَمْن َ�ْ

   68          َوَما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَ!َالُغ اْلُمِبینُ 

   68            َفِإنََّما َعَلْ�ك اْلَ!َالغ َوَعَلْیَنا اْلِحَساب

 O72          مَّا َأَفاء £َُّ َعَلى َرُسوِلِه ِمْن أَْهِل اْلُقَر   

  87            َهـَذا َ!َالٌغ لِّلنَّاِس َوِلُینَذُروْا ِ!هِ 

اِلَحاِت َ�اَنْت َلُهْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس ُنُزالً    89    ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

 89        ْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمنٌ َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَ�ٍر أَ 

ْنَساَن َلِفي ُخْسرٍ       89           َواْلَعْصِر ِإنَّ اْإلِ

  90           َ�ْسَأُلوَنَك َماَذا ُیْنِفُقوَن ُقْل َما َأْنَفْقُتْم ِمْن َخْیرٍ 

   90        َ�ْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلُهْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّیَِّ!اتُ 

ِ َوالرَُّسولِ َ�ْسَأُلوَنَك عَ  َّËِ 90        ِن اْألَْنَفاِل ُقِل اْألَْنَفاُل   

  265- 260-216- 95  لَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِ!اْلَبیَِّناتِ 

Oْم ِمنِّي ُهًد�   260- 208-105- 95  َفِإمَّا َ�ْأِتَینَُّ

  281- 95                " ِإْن اْلُحْ�ُم ِإال
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  95          ْيءٍ َ�ُقوُلوَن َهْل َلَنا ِمَن اْألَْمِر ِمْن شَ 

  95          َوَال َتُقوُلوا ِلَما َتِصُف َأْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب 

- 166- 163-162- 95  َوَمْن َلْم َ�ْحُ�ْم ِ!َما َأْنَزَل £َُّ َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ 
167 -281  

  - 167-163- 95        َوَمْن َلْم َ�ْحُ�ْم ِ!َما َأْنَزَل £َُّ َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُمون 

  167-163- 95        َوَمْن َلْم َ�ْحُ�ْم ِ!َما َأْنَزَل ُهللا َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

  165-161- 96          َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِلُ�َطاَع ِبِإْذِن £َِّ 

  96        َما َ�اَن ِلَ!َشٍر َأْن ُیْؤِتَ�ُه £َُّ اْلِكَتاَب َواْلُحْ�َم َوالنُُّبوَّةَ 

  167-163- 96      ُقْل َ�ا أَْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلى َ�ِلَمٍة َسَواٍء َبْیَنَنا َوHَْیَنُ�مْ 

  163- 96            َوَال َیتَِّخَذ َ!ْعُضَنا َ!ْعًضا َأْرHَاً!ا

  212- 208-108                    ُهَو َأْنَشَأُكْم ِمَن اْألَْرضِ 

  216-208—212- 210- 108    ي َجاِعٌل ِفي اَألْرِض َخِل�َفةً َوإِْذ َقاَل َرHَُّك ِلْلَمَالِئَ�ِة ِإنِّ 

 ًOْم ِمنِّي ُهد�  212- 108        ُقْلَنا اْهِ!ُطوا ِمْنها َجِم�عًا َفِإمَّا َ�ْأِتَینَُّ

   109            َوُهَو الَِّذ3 َجَعَلُكْم َخَالِئَف اَألْرضِ 

الةَ  نَّاُهْم ِفي اْألَْرِض َأَقاُموا الصَّ َّ��اةَ  الَِّذیَن ِإن مََّ   263 - 216- 109  َوآَتُوا الزَّ

  109          َیْهُدوَن ِ!َأْمِرَنا َلمَّا َصَبُروا َوَجَعْلَنا ِمْنُهْم َأِئمَّةً 

  109      َوَجَعْلَناُهْم َأِئمًَّة َیْهُدوَن ِ!َأْمِرَنا َوَأْوَحْیَنا ِإَلْیِهْم ِفْعَل اْلَخْیَراتِ 

  163- 159- 115            َوَأْن اْحُ�ْم َبْیَنُهْم ِ!َما َأنَزَل £َُّ 

  163- 159- 116        َوَرُسوِلهِ  £َِّ  ِإَلى ُدُعوا ِإَذا اْلُمْؤِمِنینَ  َقْولَ  َ�انَ  ِإنََّما

ِ الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَ!اِدهِ  َم ِزMَنَة £َّ    262- 118          ُقْل َمْن َحرَّ

اَر اْآلِخَرَة َوَال َتْنَس َنِص  ْنَ�اَواْبَتِغ ِف�َما آَتاَك £َُّ الدَّ   259- 208- 118      یَ!َك ِمَن الدُّ

  161- 159         َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َأِط�ُعوا £ََّ َوَأِط�ُعوا الرَُّسولَ  

َزۡعتُۡم ِفي َشۡيءٖ  ُسولِ إَِلى ٱفَُردُّوهُ  َفإِن تََنٰ ِ َوٱلرَّ َّ�         160 -162  

ُسوُل َفُخذُوهُ    164- 160            َوَمآ َءاتَٰىُكُم ٱلرَّ
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  164- 160- 160      َقَضى £َُّ َوَرُسوُلُه َأْمًرا َما َ�اَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذاوَ 

- 163- 161- 160  َبْیَنُهمْ  َشَجرَ  ِف�َما ُ�َح�ُِّموكَ  َحتَّى ُیْؤِمُنونَ  الَ  َوَرHِّكَ  َفالَ 
167 -281  

  163- 162- 160          £َِّ  ِإَلى َفُحْ�ُمهُ  َشْيءٍ  ِمنْ  ِف�هِ  اْخَتَلْفُتمْ  َوَما

  164- 160        ِإَلْ�كَ  ُأْنِزلَ  ِ!َما آَمُنوا َأنَُّهمْ  َیْزُعُمونَ  الَِّذینَ  ِإَلى َترَ  َأَلمْ 

  166- 162- 160    ُ�ْحِی�ُ�مْ  ِلَما َدَعاُكمْ  ِإَذا َوِللرَُّسولِ  Ëَِِّ  اْسَتِجیُبوا آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها َ�ا

  168- 165        ِد َما َتَبیََّن َلُه اْلُهَدOَوَمْن ُ�َشاِقِ� الرَُّسوَل ِمْن َ!عْ 
َم ِدينٗ  ۡسَلٰ   170   اۚ ٱۡلَيۡوَم أَۡكَمۡلُت لَُكۡم ِدينَُكۡم َوأَۡتَمۡمُت َعَلۡيُكۡم نِۡعَمِتي َوَرِضيُت لَُكُم ٱۡإلِ

نٗ  َب تِۡبَيٰ ۡلنَا َعَلۡيَك ٱۡلِكتَٰ   170          َشۡيءٖ ّلِ ا لِّكُ َونَزَّ

ِهِليَِّة يَبۡ أََفُحۡكَم  ِ ُحۡكمٗ ٱۡلَجٰ   281- 166-3      يُوقِنُونَ  ا لِّقَۡومٖ غُوَنۚ َوَمۡن أَۡحَسُن ِمَن ٱ�َّ
ِم بَۡل ُهۡم أََضلُّ َسِبيًال    207          إِۡن ُهۡم إِالَّ َكٱۡألَۡنَعٰ

�ِتَب َعَلْ�ُ�ُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلىُ            209  

ِ ِمْن َ!ْعِد ِإ�َماِنِه ِإالَّ َمْن أُ  َّËَفَر ِ!ا��َمانِ َمْن َ   210     ْكِرَه َوَقْلُ!ُه ُمْطَمِئنٌّ ِ!اْإلِ

  207            الَِّذیَن َ�َفُروا َیَتَمتَُّعوَن َوَ�ْأُكُلونَ 

 ِ   212          قُۡل إِنَّ َصَالِتي َونُُسِكي َوَمۡحيَاَي َوَمَماِتي ِ�َّ

ُ ٱلدَّاَر ٱۡألِٓخَرةَۖ َوَال تَنَس َنِصيبَكَ    265- 262- 211      ِمَن ٱلدُّۡنَياۖ  َوٱۡبتَغِ ِفيَمآ َءاتَٰىَك ٱ�َّ

   215          َوْلَ�ْشَهْد َعَذاَبُهَما َطاِئَفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِنینَ 

ْسالمُ  ِ اْإلِ یَن ِعْنَد £َّ   215            ِإنَّ الدِّ

ْسالِم ِدینًا َفَلْن ُ�ْقَبَل ِمْنهُ وم    215          ْن َیْبَتِغ َغْیَر اْإلِ

  215          ُقوا £ََّ َح�َّ ُتقاِتهِ �ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اتَّ 

ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَ!ْحرِ     216        َوَلَقْد َ�رَّ

ِ فََال تَۡقَربُوَهاۗ  تِۡلَك ُحدُودُ    213              ٱ�َّ
َماَواِت َواألْرِض َوَما ِفیِهنَّ َوُهَو َعَلى ُ�لِّ َشْيٍء َقِدی ِ ُمْلُك السَّ َّËِ ٌ217    ر  

ِ ِإَلْ�ُ�ْم َجِم�ًعا    217        ُقْل َ�ا َأیَُّها النَّاُس ِإنِّي َرُسوُل £َّ

  263- 217          اْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها َوُ�ُلوا ِمْن ِرْزِقهِ ف
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   217        انَتِشُروا ِفي اَألْرِض َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل £َِّ فَ 

ِلُق ُكّلِ شَ  ُ َربُُّكۡم َخٰ ِلُكُم ٱ�َّ   217            ۡيءٖ ذَٰ

   218            َوَأْنِفُقوا ِممَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفیَن ِف�هِ 

  218          آَنْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشًدا َفاْدَفُعوا ِإَلْیِهْم َأْمَواَلُهْم 

ِ الَِّذ3 َآَتاُكمْ    218            َوَآُتوُهْم ِمْن َماِل £َّ

  218              ْدَفُعوا ِإَلْیِهْم َأْمَواَلُهمفا

  218              ُ�ْمِدْدُ�ْم ِ!َأْمَواٍل َوHَِنینَ وَ 

  218              َلُكْم ُرُءوُس َأْمَواِلُكمفَ 

   218              َوَما ُ�ْغِني َعْنُه َماُله

  228          ظالمي أنفسهم  ن الذین توفاهم المالئ�ةإ

   228        ُقْل ِإْن َ�اَن آَ!اُؤُ�ْم َوَأْبَناُؤُ�ْم َوإِْخَواُنُ�ْم َوَأْزَواُجُ�مْ 

ِ َجِم�ًعا َوَال َتَفرَُّقو َوا     228           اْعَتِصُموا ِ!َحْبِل £َّ

   228         َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َ!ْعُضُهْم َأْوِلَ�اُء َ!ْعضٍ 

   229          ِإنََّما َوِل�ُُّ�ُم £َُّ َوَرُسوُلُه َوالَِّذیَن آَمُنوا

  229           ۡعٍضۚ َكفَُرواْ بَۡعُضُهۡم أَۡوِلَيآُء َب َوٱلَِّذيَن 

یِن َفَعَلْ�ُ�ُم النَّْصرُ     226          َوإِِن اْسَتْنَصُروُ�ْم ِفي الدِّ

  230    نَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوهاَجُروا َوجاَهُدوا ِ!َأْمواِلِهْم َوَأْنُفِسِهْم ِفي َسِبیِل £َِّ إِ 

  234          اۚ  ٗٔ ۡؤِمٍن أَن يَۡقتَُل ُمۡؤِمنًا إِالَّ َخطَ َوَما َكاَن ِلمُ 

اِلَحاتِ     261        َوَعَد £َُّ الَِّذیَن آَمُنوا ِمْنُ�ْم َوَعِمُلوا الصَّ

  261          َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواِإلْنَس ِإال ِلَ�ْعُبُدونِ 

  262            ٱلَِّذي َخلََق ٱۡلَمۡوَت َوٱۡلَحَيٰوةَ ِليَۡبلَُوُكمۡ 

�اُنوا َأَشدَّ ِمْنُهْم ُقوَّةً َ              262  

ْنَ�اَ�ْعَلُموَن ظَ     262            اِهًرا ِمَن اْلَحَ�اِة الدُّ
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  262              ٱۡلَخۡلَق ثُمَّ يُِعيدُهُۥ إِنَّهُۥ َيۡبدَُؤاْ  

ْنِس َأَلْم َ�ْأِتُكْم ُرُسٌل ِمْنُ�مْ     262        َ�ا َمْعَشَر اْلِجنِّ َواْإلِ

  262            َواِحًدا ِإَلًها ِلَ�ْعُبُدوا ِإالَّ  ُأِمُروا َوَما

   260        یِهْم ِتَجاَرٌة َوال َبْ�ٌع َعْن ِذْ�ِر £َِّ ِرَجاٌل ال ُتْلهِ 

�ْم ِعْنَدَنا ُزْلَفىُHُ    263        َوَما َأْمَواُلُكْم َوال َأْوالُدُ�ْم ِ!الَِّتي ُتَقرِّ

�ال َبْل ُتِحبُّوَن اْلَعاِجَلَة  َوَتَذُروَن اآلِخَرةَ َ          263   

   263          ِق�هِ َأَفَمن َوَعْدَناُه َوْعًدا َحَسًنا َفُهَو ال

  263        َمن َ�اَن ُیِرMُد َحْرَث اآلِخَرِة َنِزْد َلُه ِفي َحْرِثهِ 

  263              َمْن َ�اَن ُیِرMُد اْلَعاِجَلةَ 
  263          َوَمْن َأَراَد اآلِخَرَة َوَسَعى َلَها َسْعَیَها 

�ال ُنِمدُّ َهؤُالِء َوَهؤُالِء ِمْن َعَطاِء َرHِّكَ ُ          264  

ن َشۡيءٖ َوَمآ أُوِت  ُع ٱۡلَحَيٰوةِ ٱلدُّنۡ  يتُم ّمِ   264        يَا َوِزينَتَُهاۚ فََمتَٰ

   264            وما الح�اة الدن�ا اال لهو ولعب 

   264              وفرحوا !الح�اة الدن�ا

   264              وتر�تم ما خولناكم 

   265          فاذا سوMته ونفخت ف�ه من روحي 

ِ ٱلَِّتيٓ  َم ِزيَنةَ ٱ�َّ ۡزقِۚ  قُۡل َمۡن َحرَّ ِت ِمَن ٱلّرِ   265     أَۡخَرَج ِلِعَباِدهِۦ َوٱلطَّيَِّبٰ

   265              واذ قال رHك للمالئ�ة 

    265            هو الذ3 جعل لكم االرض ذلوال

  265        وسخر لكم ما في السموات وما في  االرض

   266          و" �سجد من  في السموات واالرض

    266              س!ح له السموات الس!ع ت

   266          زل من القران ما هو شفاء ورحمة ونن
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  النبوة األحادیثفهرس 

  الصفحة                              الحدیث

  63      فاتََّ!عوهم ،حالللِهم ایرَُّموا علبلى، إنَّهم َأَحلُّوا لهم اْلحراَم وح

  63      صدقت،ولكن �انوا �حلون لهم ما حرم هللا ف�ستحلونه

  93          أحدهم  إذا خرج ثالثة في سفر فلیؤمر

  93          األرض من !فالة ��ونون  لثالثة �حل ال

  93              إن أحب الخل� الى هللا

  149- 94            عروة لتنقضّن عرO االسالم عروة

  96          نِقكَ ع ِمن اْلَوَثنَ  اهذ حْ اطر  َعِد3َّ  ا�

  112        ُأمرُت أن أقاتل الناس حتى �قولوا ال إله إّال هللا

  113            ف��م الصالةقال: ال، ما أقاموا 

  113        وأن ال نناِزع األمر أهله إّال أن تروا �فرًا بواحاً 

  113            إّال أن تكون معص�ة هللا بواحاً 

  113          تكون النبّوة ف��م ما شاء هللا أن تكون 

  118          أال �لكم راع و�لكم مسئول عن رعیته

  163            من عمل عمال ل�س عل�ه أمرنا

  163           رائض فال تض�عوهاإن هللا فرض ف

  173          على السمع والطاعةهللا  نا رسولَ !ا�عْ 

  173          !ا�عت رسول هللا على السمع والطاعة

  173            ثالثة ال ��لمهم هللا یوم الق�امة 

  231- 173            ومن !ا�ع إماما فاعطاه صفقة یده

  174        من خلع یدا من طاعة لقي هللا یوم الق�امة 

  174              ن أمیره شیئا من �ره م
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�انت بنو اسرائیل تسوسهم األنب�اء          174  

  175              أفضل الجهاد �لمة ح�

  175              سید الشهداء حمزة

  175              أال من ولي عل�ه وال

  175            ستكون أمراء فتعرفون وتن�رون 

   176- 113        !ا�عنا على السمع والطاعة في منشطنا وم�رهنا

  176        رأوا الظالم فلم �اخذوا على ید�ه إن الناس إذا

  176          فإذا أمر !معص�ة فال سمع وال طاعة 

  177        أفضل الجهاد �لمة عدل عند سلطان جائر

  177              �ا معاذ افّتان أنت

  177            إذا أم أحد�م الناس فلیخفف

  178              أال من ظلم معاهدا 

  214          مثل القائم على حدود هللا والواقع فیها

  218      ما أكل أحد طعامًا قy خیرًا من أن �أكل من عمل یده

  229- 227- 214        تعاطفهم و تراحمهم و توادهم في المؤمنین مثل

  229            ل�س منا من دعا إلى عصب�ة

�  229              البن�انالمؤمن للمؤمن 

  229          المسلم أخو المسلم، ال ُ�ْسِلُمُه وال �ظِلُمهُ 

  922         في سبیل هللا، قاتلوا من �فر !ا"اغزوا !اسم هللا

  231- 89          لخل�فتین فاقتلوا اآلخر منهماإذا بو�ع 

231     على رجل واحد یرMد أن �ش� عصاكم من أتاكم وأمر�م جم�ع
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  فهرس األعالم

  أ

  51            سعد الدین ،براه�مإ

  220- 30-25-5            مصطفى �مال ،تاتوركأ

  258-156- 88- 48              أسد ،محمد

  146- 22            األفغاني ،جمال الدین

  24              أنطون، فرح

  ب

  59            البدر3، عبدالعزMز

  194- 10              بدو3، ثروت

  128              یوسف ،!عدراني

  176-90-92—20          أبو !�ر،ابن أبي قحافة الصدی�

  32            اللورد رثر، أ بلفور

  203- 101              بنتهام، جیرMمي

 135- 134- 130- 126              جان، بودان  

 - 143- 49-51—40- 35            نابلیون  ،بونابرت

151 -182 -222  

  31              فرانسوا ،ب��و

  ت

  106            وMنستون  ، تشرشل

  227- 146- 145- 144            التونسي ،خیر الدین

  260- 93      أحمد بن عبدالحل�م بن عبدالسالم،ابن ت�م�ة
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  ج

  58            ، عبدالقاهرالجرجاني

  243- 204              جفرسن،توماس

  157- 114            الجوMني ،ابو المعالي

  42              هامیلتون ، جیب

  ح

 152- 69              حبیب، رفی�

  147- 31- 25              الشرMف، حسین

  148              حسین، طه

  32           عبدهللالملك  ،الحسینبن ا

  41            محمد محمد،حسین

  خ

  249- 171-123- 10              الخالد3، محمود

  20            ابن الخطاب، عمر

  37            (!اشا)حمدأخش!ة ،

  155- 154            عبدالوهاب، خالف

- 116- 115-114- 98   ،عبدالرحمن ابن خلدون 
174 -261  

  ر

  22            رضا، محمد رشید

  104            فرMدرMك روزفلت،

-141- 133-122- 79- 78- 76            جان جاك،روسو

142 -187 -192 -217-242 -243 -  

  157- 154          الرMس ،محمد ض�اء الدین
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  س

  147- 31              مارك ،سا��س

  22            سل�مان القانوني،السلطان

  248- 246- 101- 100              آدم ،سمیث

- 39- 38- 37- 36- 10            عبدالرزاق، السنهور3 
40 -41 -42 -43 -44 -154  

  16                سولون 

  

  ش

  24              شمیل، أمین

  24              شبلي ،شمیل

  114            ،عبدالكرMم الشهرستاني

  ص

  22            �عقوب ،صّروف

d  

  225- 146- 145- 144          رفاعة رافع ،الطهطاو3 

  ع

  168- 156- 57- 56- 55- 54- 52            علي ،عبدالرازق 

  164- 140              عبده، محمد

  33              محمد ،علي

  35- 21              عمارة، محمد

  266- 163            العوا، محمد سل�م

  

  غ
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  148              الغزالي، محمد

- 277- 267-169- 13  راشد ،الغنوشي
278 -281    

  117- 70            الثاني،االمبراطورغلیوم 

  ف

  46            فرانس�س ،فو�و�اما

  33- 32              د�فید ،فروم�ین

  53            محمد ،ابو الفضل

  

  ق

  92              القاسمي، ظافر

  88- 56            یوسف ،القرضاو3 

  210- 166-161- 87              سید ،قطب

  

  ك

  144            إ�فیلین مر، اللوردو �ر 

�ل�ستن                15  

�ونفوشیوس              14  

  32            هرHرت ، اللوردشنرت�ی

  99            جون مینارد،�ینز

  

  ل

  41- 40- 39- 38- 36              دواردإ ،المبیر

  139-137- 78- 77- 76              جون ،لوك 
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  46              برنارد ،لو�س

  138- 117            لو�س الثامن عشر

  136-117- 70            لو�س الرا!ع عشر 

  117- 70            لو�س الخامس عشر

  م

�ارل ،مار�س              254- 213- 100  

  56            ابو العال،ماضي 

  133 - 126- 124              ماك�افیلي، ن�قوال

  19            حمد الفاتح،السلطانم

  22            شاهین ،م�ارMوس

  148            محمد بخیت، المط�عي

  23              سالمة ،موسى

  157            محمد یوسف،  موسى

  216            المودود3، أبو األعلى

  215- 157- 117- 114  بو الحسنأالماورد3، 

  134            مونت�س��ی�ه، شارل

  

  ن

  163- 58- 10            النبهاني ،تقي الدین

  48- 24              عبدهللا، الند�م

  21              نمر،فارس

  ـه

  49            ،صاموئیلهنتنجتون 
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  105              رMكإ ،هوHزHاوم

  128- 127            هنر3 الثامن، الملك

- 135-122- 78- 77- 76  هوHز، توماس
136 -137 -138 -139-
141 -183 -193 -242  
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ثبت الموضوعات                      
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  5 ..........................  ........................................................  المقدمة

Eالفصل التمهید   

   15 ...................والدولة االسالم�ة لمعاصرةة ا: الس�اق التارMخي لنشاة الدولالم!حث األول 
  م!حث الثاني:  الغزو الغرHي ضد العالم اإلسالمي منذ القرن التاسع عشرال

  21.............................................هدم الخالفة اإلسالم�ة.إلى                    

  على المنطقة  المعاصرةالم!حث  الثالث:  فرض ص�غة الدولة الغر�Hة 

   30.............................................!عد هدم الخالفة.اإلسالم�ة                    

  45.........................الدین�ة والدولة المدن�ة........ الم!حث الرا!ع: في الجدل حول الدولة

  

  واقع الدولة من حیث الحد والماهة والمقاصد.:الفصل األول

  72 ..................................اللغة واالصطالحيف الدولة: في رالم!حث األول: تع

  75................لمعاصرة( في الف�ر الغرHي) ........الم!حث الثاني: أصل نشأة الدولة ا

  82...........................................ة: أساس نشأة الدولة اإلسالم�الم!حث الثالث

   98. ...........وفي الدولة اإلسالم�ة... المعاصرة لدولة مقاصد الح�م في ا را!ع:ال الم!حث

  

  الفصل الثاني :في مسألة السادة
     121 ..................................المعاصرةنظرMة الس�ادة في الدولة :   الم!حث األول
  130 ............................................فالسفة الفكر السياسي الغربي:   المبحث الثاني

 143..........سالم�ةإلمفهوم الس�ادة  والسلطة الس�اس�ة العل�ا في الدولة ا   :الم!حث الثالث   

  ش�الاتإ الفصل الثالث: مفاهم و 
  180...............: نظرMة الح� الطب�عي والقانون الطب�عي في الف�ر الغرHيالم!حث األول   

  187 ..........ح� الطب�عي.................................: نقض نظرMة الالم!حث الثاني   

  200 .................والف�ر اإلسالمي لعلمانيان الف�ر بیش�ال�ة الحرMات إ: الم!حث الثالث   

     221.............والف�ر اإلسالمي لعلمانيابین الف�ر ش�ال�ة الدولة الوطن�ة إ :الم!حث الرا!ع   

  

  عن العلمانة والدمقراطة : الفصل الرا6ع
  237........ص�اغة الدولة العلمان�ة الحدیثة................: الثورة الفرنس�ة و الم!حث األول  

  254.........من العلمان�ة و الد�مقراط�ة ..................: موقف اإلسالم  الم!حث الثاني  
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