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 قديمت
 

ه، مثل شععوي  بعه د عت كتابع  بثقل الوجوب وضغطه في شيئ كتبت   ما شعرت  

  .ن العربيفي دتد من البلتا اليوم الجايي  األحتاثب ومثيالتها المتعلق  هذه الصفحات
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وايات حع ى إليه معند  د  ما أ  بالربيع العربي وأنا أشايك فيم ذ انطالق ما سمي ف
دلميعع  وفععحفي  حععوض الموضععو ، وجافعع  فععي جوانبععه ال ععردي  الفقهيعع ، إح اسععا 

 لععذات ي يحتمععل، وإدياكععا بععذن هععذا الواجععو باوجطععويا القةععي  بالواجععو واألمانعع 

ير تعذ  ألن  و .اآلن ولعي  دعتا والبيعان ألن ال اس يريعتون الجعواب ؛التذجير وي التمهل
 الجواب سيكون أيةا في يومه، أو في األيام الموالي  له.

معن  مصعر  اتصل بي شعاب 2011ودلى سبيل المثاض: في بتاي  شهر فبراير

فقت هجمت دلي ا  اكتبوا، تكلموا، ،يا موينا تحرير بالقاهرا، وقاض لي: أسعفوناميتان ال
 ،فعي فعفوف ا بلبلع  ت  ، فذحعت   فتعا ال لفيين وبعض فقهعا  داي اإ ال يوخ بعض فتاوى

، دلعى ال ظعام لخعرو لوتحعري   وايدتصعامات، لمظعاهراتلبما ت اد  به معن تحعري  

أو فتوى  - مقاض دلى كتاب  تلك الليل  في و و و...، فعكفت   ووجوب طاد  ولي األمر،
 حتععى ولع  أسعتر  لع  أنع ، و1: )وجعوب دع ض العر ي  المصعر  ومحاكمتعه بع عوان -

 ...أيسلتهو أنهيته

دعن  - دلى ق اا الج يرا -وكذلك حي ما تحت ت  في برنامج )ال ريع  والحياا  
م ععا ل وأحكععام شععردي  تخععث فقععه الثععويا، اتصععل بععي الكثيععرون مععن شععتى الععتوض 

ن ت معد عا الحعر  وأ حع العربي ، وم ه  بعض اإجوا ال وييين، وقالوا: لقعت يفععت  

دلعي شعبهات أجعرى  تثعاي فعي طعريقه  ه عا درضعوا  ع   طريق ا دتدا من اإشكايت.
  ...، فكتبت د ها وتكلمت فيها بما تي روه اك

 بابألسع إي أو دقعت لقعا ، مقعاضكتاب  دن طلو حواي أو  ولذلك ل  أكن أدتذي 

 قةعي لأدتعذي ل ف عي بعذن ا ك تفي هذه الحال   حتىو .ي أجت معها حيل  دابرا قاهرا
لعى معا د فالن، ولي  د ت  ما أضعيفه التكتويد ها كتو  أو ،فالن ا ال يختكل  فيه قت

لو فال ولكن إذا داد الط .، وقت كفاني دير كفا ي  ا، دلى أساس أن الوجوب فيهقاله

 .الطلو جيوبت أن أ
ا وطلبو (مركز نماء للبحوث والدراسات) منوحي ما اتصل بي اإجوا الكرام 

أن   ي إيع    علع  ي   ،لثئورة(مئا ععئد او أسئلل  الثئورة)م ي أن أكتو وأجيو دعن بععض 

 .ىوم اكل  أجر ،    بعت ذلك أبحث دن حل لم كل  الوقتبما طلو م ي أقبل وأتعهت
  فروض فما دام اإجوا القا مون دلى المرك  قت دي وا... فقت جرجِت الم ذل  من حي

 الكفاي  إلى حي  فروض العين.
ا كان األجل المم عو    أفعال لعي قصعيرا هعيالمعتا التلعك ، ومحعتودا لعي ولـم 

كلعه ي  معا ي يعتيكو المي وي ي ي قط بالمع عوي، إي أن أقوض: لي ل  يبقفراغ،  افيه

وإنمعا هعو  معا فعي اإمكعان،يقبعل م عه فليترك بعةه، وما ي يتذتى فيه التمام واإتقعان، 
 . آحرين اامي مع، أو هو سه  أيمي به ينجرآ ينهما مرك به مع سه  أشت

 بفةععل هععذا الطلععو عع  تعععالى وتوفيقععه،  هفبفةععل  فمععن  ، ومععا بكعع  مععن نعمعع

  . أسلل  الثورة، جا ت هذه الصفحات وهذه اآليا  حوض )الكري 
 {، َرعَّنَا ََل تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسينَا أَْو أَْخَطأْنَا}

 وآجر ددوانا أن الحمت هلل يب العالمين.

                                                
بع وان )فقه ايحتجا   ن رته داي الكلم  مع مواد أجرى في الموضو  ضمن كتيو يوجت - 1

 .والتغيير 
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 الفقه السياسي اإلسالمي

 لمراجع ل تهجاحومدى  
 

هععو اجتهععاد ب ععر  وفععياد   -دمومععا  - ممععا ي شععك فيععه أن الفقععه اإسععالمي

كييفا ي دو  فيها الفه  وايست باط من نصوص الوحي، مع ال ظر في الواقع ت ،ب ري 

 وحي أو  د افعر: العله وت  يال لألحكعام الم عت بط  دليعه. فالفقعه إذاش يت عكل معن  ال ع
 ال ر  الم  ض، والواقع المعيش، وذات الفقيه الم ت بِط.

أحكامعععه ومقافعععته، فععع ن فهمعععه و نصوفعععه وإذا كعععان العععوحي معصعععوما فعععي
 .يصيو ويخطئ  وك و ب ر  ، بل هو اجتهادوايست باط م ه لي  دمال معصوما

 خيصعه تتفعاوت فعي إدياكعه وت الواقع المععيش ف ن -ومن باب أولى  -وكذلك 

وتكييفععه دقععوض  ال ععاس وتقععتيراته ، بمععن فععيه  الفقهععا . وتبعععا لععذلك يتحععتد الكثيععر مععن 
. ومععن هععذا البععاب قععاض ابععن القععي  المرتبطعع  بععالواقع والمتععذ را بععه اجتهععاداته  وفتععاويه 

ح ععو تغيععر األ م عع  واألمك عع  بفععي تغيععر الفتععوى واجتالفهععا  بل ععان الفقهععا :  فصععل  

 1... وا تواألحواض وال يات والع
ه  باترمععمعن جهع   الثعع  فع ن الفقهعا  متفععاوتون فعي ذواتهع  وقععتياته  الفكريع  و

  فعععي اجتهعععاداته هتععذ ير ه األمعععويهعععذ واحعععت مععن العلميعع  وم عععالكه  الم هجيعع . ولكعععل

 .في ذلك ه  قت يكون لها تذ يرباد  ه  وطِ . بل حتى أجالق  ونتا جه 
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 تعا  إلعى مراجععات م عتمرا،ومن ه ا فعالم تو  الفقهعي ايجتهعاد  دمومعا يح
وقعععت نعععث  ، وهعععو آكعععت وأحعععرى.  الالحقععع  ععع مفعععي األه وأوانعععه، أو حي عععسعععوا  فعععي 

  نا لعع هرضععت دليعاألفعوليون دلععى أن المجتهعت إذا اجتهععت فعي نا لعع ،  ع  بعععت معتا د  

 مما ل ، فعليه أن يجتد ايجتهاد لها وي يكتفي باجتهاده ال ابق. 
 هذا دن الفقه بصف  دام .ف

لفقعه ال ياسععي دلعى وجععه الخصعوص، فهععو ي عتغل ويجتهععت فعي م ععاحات أمعا ا

 معر رات هعيو ،يخةعع لمعر رات إضعافي هعو    وأقةي  هي دوما متحرك  متغيرا، 
 . جرىاأل الفقهي  مجايتالمما في  أشت وطذا

اض ال صعوص واألحكعام المتعلقع  بهعذا المجعنجعت أن ال ردي ،  في جانو األدل 

 آلمعراا كال صعوص ه؛وديعر   وي عمل هعذا المجعاض   عموم والكليع ،بال يت   ، أكثرهاقليل 
د ععت  بال ععويى، وبالعععتض واإح ععان، والحكعع  بمععا أنعع ض  ، والععرد إلععى   ويسععوله

نععات، وأدا  األما والوفععا  بععالعهود، ولعع وم الجمادعع ، أولععي األمععر، الت ععا  ، وطادعع ِ 

 ... عععلمين ودعععامته واألمعععر بعععالمعروه وال هعععي دعععن الم كعععر، وال صععع  أل مععع  الم
دش الرديع ، وايحتجعاب دونهعا، وأكعل أمعواض ودن  الظل ، وكال صوص ال اهي  دن

ععـالدععن ال ععاس بالباطععل، و  ، وال ععطط فععي اسععتعماض، واتبععا  الهععوىوالخيانعع  ،ك ـم 

 ال لط ...
ويلحق بهذه ال صوص ما استخلصه العلما  من مقافت وقوادت شعردي  يجعو 

قادععتا و الةععروييات الخمعع ، حفعع  مقتةععاها: مثععلدلععى الععويا حفظهععا والعمععل ب

 .تصره دلى الردي  م وط بالمصلح ال
 تفصععيلي  أحكععام هععي امععأكثععر م هعع وموج ِ  هاديعع  ،دامعع  وقوادععت فهععي مبععاد 

ومع ى هذا أن األحكعام والمتطلبعات التفصعيلي  فعي هعذا المجعاض  .لحك ا ونظامِ  لل ياس 

ولعذلك قعاض  .1والتععايه تجربع  وال عويىلالجتهعاد وال -ب  ب  كبيرا جعتا  - متروك  
 .2 ي  دن م الك القطع، جلي  دن متايك اليقينرِ ومعظ  م ا ل اإمام  د  الجوي ي:  

 واجبعا، أمعرا للفقه ال ياسي وايجتهاد المتجتد ع  التا م المراجتكون من ه ا ف

 .ومقبوي افقط سا غ لي و
أو نراجع أنف  ا فيه ديعر دلى أن المراجع  ي تع ي بالةرويا أن ما نراجعه 

سلي  أو دير فحي ، أو فيه جلل أو  لل ويحتعا  إلعى تصعحي ، بعل المراجعع  ت عمل 

                                                
صت. فالتعايه بهذا المع ى أجعث أد ي بالتعايه ما يتعايه دليه ال اس بودي ويختايونه بق - 1

من العره. العره ي  ذ ويتقبله ال اس ويمةون دليه بصويا تلقا ي  تتييجيع . أمعا التععايه ففيعه 

تفاه  وتوافق وتعراض، وهعذا ي يعذتي دعادا إي بععت نقعاو وت عاوي  ع  توافعق. ودلعى هعذا األسعاس 

فععطالحاته ، أمعا فععي مجععاض فعالعره ايجتمععادي يصعل  مرجعععا ل عرون العامعع  فععي مععامالته  وا

ال ياس  والحك  فهو ي يصل  وي يكفي، ألن العره ال ياسي قت يص عه ويفرضه دتد محتود من 

ن حوله ، بما يختم دوله  ودا الته  الحاكم     ي تتو ويمةي، أحو من أحو وكعره ، الحكام وم 

دي، فلعذلك ي بعت فعي من كره. وهذا ي يعطي م رودي  وي حجيع  كعالتي يعطيهعا الععره ايجتمعا

  المجاض ال ياسي من  التعايه  ي مجرد  العره .
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أو لع   ،طابقعا لواقع عالع  يععت م فقط حتى ما هو فحي  في نف ه، فال  ل مانه، ولك ه
 ن ا ومتطلبات أحوال ا.ايعت كافيا ل م

ادات يجتهععع يل والتتمعععي والتععععت والت قعععي  فالقيعععام بالمراجعععع  والتصعععحي  ،وإذاش 

 عل.ا ل  نفبل الحر  كل الحر  إذ دلما  ا ال ابقين لي  فيه حر ، ي دلي ا وي دليه .
 

 فصل المقال فيما عين الشرع والتاريخ من اَلتصال واَلنفصال.

ي بعت أن  في موضو  الفقعه بصعف  دامع ، وفعي الفقعه ال ياسعي بصعف  جافع ،
سععع  اب ال يات عععت اولهعععا الفقهععا  وك   ومصععطلحات اه ععاك قةعععايا وأفكعععاي ن تبععه إلعععى أن

 هعيوفعي تصعانيفه ،  متتاول  ومتواي ع ال ردي  واألحكام ال لطاني ، وأفبحت مادا 

 التععي لع ظ  واألدعراهل ،ظرفعيفكعر   وت ظعي  توفععي لي عت أكثعر معن  فعي الحقيقع 
 ا. ففععي هععذا الصع   مععن القةععايحركعع  التعاييخل ها الممايسع  الفعليعع تا وفعع عهتدافع

وتصععرفات  واألفكععاي يمتعع   التععاييخ بال ععر ، أو بععاألحرى يمتعع   تععاييخ الم ععلمين

ه ر  خ وتعذ يبالمرجعي  اإسالمي  والثقاف  اإسالمي . وقت يكون نصيو التايي الم لمين،
 فيها أكثر من نصيو ال ر  وأدلته.

بها معظ  ما تةم ته كتو ال ياس  ال ردي  وأبوا دلى -بتفاوت  - فهذا يصتق

 الماويد ابن قتيب  والجوي ي والغ الي و :نقوض هذا دن مرلفات المرلفات الفقهي . في
 يق والقلق  ت  وابعن األ والطرطوشي وابن جلتون وابن جماد  والفرا  وابن تيمي 

 وديره .

 فععي قةععايا: وي ظععرون ويكتبععون حععين يتحععت ون العلمععا  والمفكععرون فهععري 
 ، ودعنوحقوقعه وطادتعه ودن فعالحيات اإمعامالخالف  والملك، وأهل الحل والعقت، 

م ودععن جلععع اإمععا ال ععويى والبيععع ، ودععن الععو ايا واإمععايا، والحجابعع  والكتابعع ،

ت ي  العهوتتبير المالي  العام ، ودن وي ،ودن نظام القةا  ونظام الح ب  وانخالده،
ط  ن سعل، ودعأحكعام البغعاا ودعن وو ايا التفعويض وو ايا الت فيعذ، لمتغلو،وإمام  ا

معن  هعا... حين يتحت ون في هعذه القةعايا وأمثالالحاك  هل هي دن ويي  أم دن وكال 

  ل ومعاالواقع الما استلهام بين ويم جون يجمعون دادا ، ف نه شرون ال ياس  والحك 
 ه،بعي ي عم   اي عم  بعه ومع ، ومعاإفالحا وتكمعيال وما يتطلبه ويمايسه فعال، يج ته

، مععن جهعع   انيعع ، وبععين المعي عع    وتصععوياته  وتجععربته مععن جهعع ، وبععين تقععتيراته
 ث .إليه من جه   ال رشتاألدل  ال ردي  وما ت ع  به وتو المباد  إلى ه التفات

 الملكيعع  أن ت تحةععر ونعتععره أن الممايسعع  التاييخيعع  للععتوض أيةععا وي مفععر

اكعاا ألنمعاط الحاكم  دبر التعاييخ اإسعالمي، فيهعا الكثيعر معن التعذ ر وايقتبعاس والمح
التي أسقطتها الفتوحات اإسالمي . بمع ى  األنظم  ، بما فيها تلكالحك  ال ا تا يومذاك

 .القيصعري  والك عروي  أنها حتى بعت أن أسقطتها استمرت تذجذ من أساليبها وتقاليتها

ومن ذلك هذا التحذير المبكر من دبت الرحمن بن أبي بكر الصتيق يضي   د هما:  
فقعاض دبعت العرحمن بعن أبعي  .أبي بكعر ودمعرس       :قاض مروان ،ع معاوي  يب هلما باي 

 .1   هرقل وقيصرنَّ سُ  :بكر
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وهذه المكونعات المختلفع   إلى التميي  بين هذه المقامات وجوبا ونحن متدوون 
 قام مامكل  ، وإدطا ِ للفكر ال ياسي اإسالمي وللممايس  ال ياسي  في تاييخ اإسالم

ا كعان فمعا كعان أفعله سع   الخلفعا  الراشعتين لعه مقامعه المعلعوم، ومع ن مقعاض.ي اسبه مع

 اوالعوي الحكام ما كان من قبيل ما س   ه، وه المذمومأفله س   هرقل وقيصر فله مقام
ات معن ب عكعان بتفادالته وفراداته، وكذلك معا  ، وفاده التاييخبتتبيره  وتفكيره 

نه ، وتعايكه  مع قةايا واقعه  وحاجات  ما فكر المفكرين والعلما ، ومن تما جه 

ع معع، ف تعامععل معععه كمععا نتعامععل والتععراث التععاييخي مععن قبيععل التععاييخ يعععت فهععذا كلععه
حيثمعا ن فالحكمع  ضعال  المعرم - وقت نقتب  م ه ن تفيت م ه ونعتبر به، بحيث التاييخ،

 لي  شردا ل ا.  أبتا ولك ه - وجتها فهو أحق بها

ع  فعي أدلع  ال ععري والمفكعرين اإسععالميين العلمعا  نظععر بعاب وأمعا معا كععان معن
عث  م  ي   واست باطه  م ها، فهذا هو الذ  رجعذ  ي ،  ع األدلع  وبم عاهج ايسعت باط بعذاتِ  ح 

 وي شك أن هذا الق   الثالث أكثره فحي  ومقبوض. .م ه ويرد 

ين ا بعمعا أد يعه بفصعل المقعاض فيمع هعو فصل بين هذه المقامات،وال تميي الفهذا 
حتى ي نخلعط شعرد ا  فهو فصل ضروي ، ال ر  والتاييخ من ايتصاض واينفصاض

ظعي  دفصل هذا   أقتب  من ابن القي  فذقوض:ه ا و .ل ا دي ا التاييخ   وي نتخذ   ،بتاييخ ا

م ق  من الحر  وال وجو  أ  ، وقع ب بو الجهل به دلط دظي  دلى ال ريع  ،ال فع جتا
 لمصعال  ياعل  أن ال ريع  الباهرا التي في أدلعى يتعو ما ي   ،ما ي سبيل إليه وتكلي ِ 

 ... تذتي به

ى، فالفصل بين ال ريع  ومكوناتها من جه ، والتاييخ ومكوناته من جه  أجر
اسععي لترا  ععا فععي الفقععه ال ي والغربلعع  يريح ععا ويرفععع د ععا الحععر  فععي مبععتأ المراجععع 

فعي  ويت والمقعرياتيت من المقوديره. ويريح ا ويرفع د ا الحر  حين نذتي إلى دت

 ، أو فف  القتاس  كما يقاض.  د ها فف  الحجي  والل ومهذا الفقه ف   
 

 المراجع  اليوم..

ذكرت قبل  أن فقه ا ال ياسي يحتا  دوما إلى المراجع ، سوا  في حي ه أو بعت 
  ععا فقه ععا وترا ن  كععو إليهععا  اف ضععأ. فعع ذا وذكععرت ايدتبععايات التععي تحععت  ذلععك ، مانععه

الخععام   ينرجععع إلععى مععا بععين القععرنيومرلفاتععه،    مفرداتععه وقةععاياهبمعظعع ،ال ياسععي
والثعععامن الهجعععريين، وأن عععا اآلن فعععي القعععرن الخعععام  د عععر، أديك عععا أن المراجععععات 

 ، وي ت عتث ي إي معا كعان شعردا م صوفعا، شعاملالمطلوب  ي بعت وأن تكعون دميقع  و

ل ا دن ذلك الفقه لي  مجرد متا  م ي  أن ما يفص وإذا استحةرنا .1فحيحا فريحا
طويل  تعت بمئات ال  ين، بل تفصل ا د ه أيةا التطويات ال ودي  الها ل  التي درفتها 

 والت ععريعي  مجتمعات ععا والعععال  مععن حول ععا، فععي كافعع  المجععايت واألفعععتا: ال ياسععي 

صععععع ادي  وايجتماديععععع  والماليععععع  وايقتصعععععادي  واإداييععععع  والعلميععععع  والثقافيععععع  وال
دلععى نطععاق  ،والتوافععلي ... أفلععي  هععذا وحععته موجبععا للمراجععع  والتجتيععت والمال معع 

 واسع؟

                                                
 و فعيأ ،وسعالم  انعقادهعا ت عكيلها دواديفي الم كوك  وايتفاقات أد ي أنه: حتى اإجمادات - 1

 للمراجع  والتمحيث. هداجةإيجو داجل  أيةا فيما ،  ويواجها حكايتها فح 
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 بي  جعالض   نذتي أجيرا إلى اله ا ال ياسي  الكبرى، التي درفتها الم طق  العر
م ، ومعععععا  العععععت جاييععععع  فعععععي هعععععذه ال ععععع   2011هعععععـ/1432ال ععععع   الم صعععععرم  )

: ما أس دليها تطلقوهي اله ا التي أ   ،، وست تمر إلى ما شا   م 2012هـ/1433)

ت ا قت ك فهذه اله ف جت أن ... اك العربيـرـ  ، والحوالربيع العربي العربي ، الثويات  
 معن الةعع  والقصعوي والتخلع  والخلعل فعي الفقعه ال ياسعي لعتى مرسعف  دن وجعوه

مل العوا لىالعلما  ال رديين ومن القادا اإسالميين. فانةاه هذا العامل إ الكثير من

وجبع  ، بعل الماألجرى الموجبع  للمراجعع  ال عامل  والعميقع  للفقعه ال ياسعي اإسعالمي
ا معل نف عهإدادا ب ا ه وفيادته وتحيي عه. ف معا أن نبعادي... وإمعا أن تتحعوض تلعك العوا

  إلى دوامل  داديٍ  إقصا ه وايستغ ا  د ه.

تهعععادات وفعععيادات واج أن ه عععاك مراجععععاتٍ  -ومعععا ي بغعععي  -وه عععا ي ن كعععر 
 لكثيعععر معععن قةعععايا الفقععه ال ياسعععي، قعععام بهعععا دععتد معععن الفقهعععا  والمفكعععرين معافععراش 

اسع  لتجتيعت  فقعه ال ي جيعتا وبتايع  المعافرين. وهي ت عكل يفعيتا قيمعا اإسالميين

 ، دلعى دعراي معا ظهعر معن  فقعه سعالمياإتسعتوي  الفقعه ال  ال ردي  ، أو لتذسي 
 أكثععر أهميععع  هعععو الفقعععه التسععتوي  إن األقليعععات . بععل ايقتصععاد اإسعععالمي ، و فقععه

 وجطويا، وأجتي بالع اي  والمباديا. 
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 المتغلب إمام 

 عين نظري  الوكال  ونظري  الوَلي  
 

 أهميعع  لكونهععا ذات   -مععن أمثلعع  المراجعععات الةععرويي  المحتاجعع  إلععى الح عع  
بيععع  سععلط  الحععاك  ومصععتيها، بمع ععى: هععل م ععذل  ط -تذسي ععي  فععي فقه ععا ال ياسععي 

تةعى الحاك  حين يتمكن من ال لط  ويمعايس الحكع  دلعى األمع ، هعل يتعولى ذلعك بمق

قوقه، ح: هل وييته نابع  م ه وهي حق من الوكال  أم بمقتةى الويي ؟ بعبايا أجرى
 وكعيالن وب عا  دليعه: هعل الحعاك  يكعو أو هي نابع  من األم  التي توليه وتوكله د هعا؟

 ؟له دليه  بوييته الم تحق  ولي دليه  هو أم بتوكيله ، دن ال اس

 توليعهو أما نظري  الوكال  فتقوض: إن الحاك  وكيل دن األمع ، فهعي التعي توكلعه
ه مباشرا أو بواسط  أهل الحل والعقت. وهعو ي عتمت م عروديته فعي الحكع  وفعالحيات

 .، أ  من األم هوكلون مفيه م

   لعهأن الحعاك  يحكع  بمقتةعى الوييع  الم عتحق يع ، فمرداهعانظريع  الويوأما 
ش  كويي  األب دلى أب ا عه القافعرين، فوييته ،د ت توليه الحك  هعو لهع  ف فمتعى كعان أبعا

، فهعو وفعي يي  الوفعي دلعى معن هع  تحعت وفعايتهه ، ومثل ذلك أيةا وليولي د

 .فةه ويضاه  وقبوله  أو ي يادته إ دون ادتبايد ه  وولي دليه  
الحاك ، هو األفل األفيل البين في القعرآن  ومما ي شك فيه أن القوض بتوكيل

وهععو   .وأمئئرهم رئئورى عيئئن مفهععو مقتةععى قولععه تعععالى )  الصععحاب .وال عع   ودمععلِ 

وهعو معا سعاي  .، التعي تع عي ايجتيعاي والتعاقعت الطعوديفكرا البيع ل الحتمي ىمقتة  ال
مقتةعى العقعل والفطعرا  هعوو خالف  الراشعتا.قوه في كل فترات الدليه الصحاب  وطب

 دليه جمادع  أهعل العلع  ممعن يعتعت بهع  قعتيما وحعتيثا.هو الذ  و .والبتاه  والمصلح 

قاض العالم  ابن داشوي:  ول  يقل أحت من دلما  اإسالم إن الخليفع  ي عتمت قوتعه معن 
أمرين: إما البيع  من    تعالى، وإنما أطبقت كلمته  دلى أن الخالف  ي ت عقت إي بذحت

لمن يراه فالحا. وي يخفى  ،ه األم من األم ، وإما بالعهت ممن بايعت أهل الحل والعقت
 مععن الطععريقين ياجععع لألمعع ؛ ألن وكيععل الوكيععل وكيععل... وي جععاله أن حكعع  ال  أن ك عع

الوكيععل، إي فععي امت ععا  الععع ض بععتون سععبو مععن األسععباب المبي عع  فععي  الخليفعع  حكعع   

 1من كتو الفقه وأفوض التين مواضعها 
ويب ى دلى هذا األفل أن وييع  الحعاك  وسعلطته إنمعا تعذتي وت عتمت شعرديتها 

ل له أن يقيت سلط  الوكيل وفالحياته، وله أن من توكيل األم  وتفويةها، وأن الموك ِ 

كمعا أن للوكيعل أن . ، وله أن يجعلها إلى أجعل م عمىي هي وكالته وي حبها من الوكيل
دقعتا، وسعموا القعا مين  ولهذا سموا اإمامع  والخالفع  ف ه وي تقيل من وكالته.يع ض ن

دقعت  هعو دقت اإمام ، وأه  معا يحلونعههو  هري  هوأه  ما يعقت الحل والعقت. بها أهل  

                                                
ملحق بكتاب )اإسالم  – 6-5نقت دلمي لكتاب اإسالم وأفوض الحك  لبن داشوي، ص  - 1

 .ن ر و ايا الثقاف  القطري  –سل ل  كتاب التوح   –وأفوض الحك  لعلي دبت الرا ق 
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قل عا: الخلعع   ؟)أ  اإمعام  فع ن قيعل: فمعن يخلععه : الجوي ي قاض إمام الحرميناإمام . 
 .1 إلى من إليه العقت  

لععي   وأن   أمععا نظريعع  القععوض بالوييعع  اإل اميعع  القا معع  مععن طععره واحععت،و

 -فقهيعا و م يععا  - فقععت حعاوض بععض المتعذجرين للطعره اآلجعر إي أن يعذدن ويطيعع...
وييعع  ك وييعع  الخليفعع  دلععى األمعع  وادتبععروا واسععفقاهععا تخريجععا متكلفععا دريبععا، تخريج  

هعي أن هعذه ال ظريع  دجيلع  طاي ع  دلعى !! ولكن الحقيق  2القافرين األب دلى أب ا ه

، ولعي  لهعا معن سع ت سعوى األمعر الواقعع وضعغطه والفقعه اإسعالمي الثقاف  اإسالمي 
، وتتماشعى أكثعر معع نظريع  تتماشى مع مذهو ال يع  في اإمام  إن كانته، و وإيحا

مععن    - بع دمه  -سعلطته  وفعالحياته     الثيعوقراطي، العذ  ي عتمت أفععحابهالحكع

  .عالىت
تغلعو ل عرد   إمامع  الم واسععا البعاب فعت  هعذه ال ظريع  ايتكا  دلى المه  أن

لتعاقعت او ال عويى ت م اوي  للويي  ال ردي  القا م  دلىعلج  ، حتى سلطتِه المطلق و

ري  د ت أفحاب نظ م ها استحال  الع ض ،دليها بعتا أموي تتفوق حتى ي، بلا ضالر
ب ا عه، أيع لعه أحعت دعن وييتعه دلعى  أن يع ض نف ه وي نيمكن أ ألن األب ي الويي ؛

 ي  يمكعنبي معا الوييع  ال عويي  ال عرد فكذلك ويي  ال علطان، فهو وليه  متى الحياا،

 أتعت ذههع بفةل نظريع  الوييع و .. فمن له العقت له الخلعفيها الع ض كما أشرت قريبا
 غلبين.دلى الم لمين دهود كثيرا ولي  فيه  سوى الحكام المت

إذا لع  يكعن لهعا إي  باطلع ، وهعيفي األفل وييع  إمام  المتغلو الحافل أن ف 

 .والقرف   أنوا  الغصو من انودي تعتو أن تكون  دلب  القوا وال ال ،
الفقهععا  يتعععاملون مععع ه ععاك أسععباب وسععياقات وظععروه هععي التععي جعلععت  لكععن  

 ي، أذكر م ها:واإقرا ويعترفون لها ب و  من القبوض إمام  المتغلو

كعون قعت القا مع ، وت قت يذتي هعذا المتغلعو بععت أن ي عود التفكعك والعوهن التولع    .1
التعععرض للخطععر مععع  ،دجلععت أو بععتأت تععتجل فععي مرحلعع  الفوضععى والت ععيو

الععذ  يخععر  الععبالد مععن هععذه . فحي ئععذ يكععون المتغلععو الخععايجي ب ععبو ذلععك

 فاحو نجتا وإنقاذ، وي بتيل د ه. الوضعي 
 سععتافمبععالف فععي المظععال  وال حكعع   )أو نظععام   المتغلععو ليعع ي  حاكمععاوقععت يععذتي  .2

 ، حتععى ضععج ال ععاس م ععه، وأفععب  حكمععه ظلمععات بعةععها فععوق بعععضوالععتما 
، وتغييعععر يفعععع المظعععال مععع  وت حيععع  الظل  . فيعععذتي المتغلعععو بوضعععاقوا بعععه ذيدعععا

 وحف  الحقوق والحرمات. الم كرات،

 داجلععي بععين طععرفين آجععرين أو وقععت يععذتي تغلععو المتغلععو بعععت انق ععام واقتتععاض .3
هعا  اينق ام وايقتتاض. فيعرى الفق ذلك ، وقت يكون هو طرفا فيأطراه أجرى

وح ع   إي بتغلو أحت أطراه الصرا  وي مخر  ويرى ال اس جميعا أي حل

ب ، فيرحبون بالمتغلو أيا كان، لكعون تغلبعه يةعع حعتا للحعرالمعرك  لصالحه
 األهلي  وما فيها من معاناا.

                                                
 58ص الغيا ي - 1
 - 637ك  المطير ، صللتكتوي حا ،انظر في ذلك  كتاب: تحرير اإن ان وتجريت الطغيان - 2

   1/2009ط
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را ِفعفي معظ  هذه األحواض، ف ن المتغلو دادا ما تكون له قادتا شععبي  م او .4
ت حعله شوك  بتعبيعر الفقهعا ، أو دصعبي  بتعبيعر ابعن جلعتون . وهعذا فعي أ : )

 قتيا من ال ردي ، تةاه إلى ما سبق ذكره.  هذاته يعطي

 ، حيععث كععان العع دي  المتغلععو يععرب وهععذا إنمععا ي طبععق دلععى متغلبععي أيععام  مععان
 معرك  بقعوا أنصعايه ودعتده  ودعتته  ومعتى تةعحيته ... أمعا اليعوم فكثيعر معنال

 حكام ععا المتغلبععين، إنمععا تغلبععوا دلععى شعععوبه  ودلععى جصععومه  بععالقوا الخايجيعع 

 ا ...والتد  الخايجي؛ فهذا س ته أمريكا، وذاك س ته يوسيا، واآلجر ف عته فرن 
  غلعوالت ي ي ظعرون إلعى  ،الذين تععاملوا معع إمامع  المتغلعو ودموما فالفقها 

 و شععردي  البقععا  فيععه،أ ،دلععى أنععه فععي ذاتععه يعطععي شععردي  ايسععتيال  دلععى الحكعع 

ه بعأنهع  يقبلعون  اولك ه  يعتبرونه حال اضعطراييا، والةعرويا تقعتي بقعتيها. كمع
 الةريين. ال رين وأج    هو أهون مجيئه أو بقاؤه حين يكون

و نف عه هعردي  لمتغلو البت . وأمعا إذا انقلعو ف ذ ل  يكن شي  من هذه األسباب، فال ش

 ا عه،ظالما مف تا، فاجرا متجبرا، وأفعب  ال عواد األدظع  معن ال عاس كعايهين لعه ولبق
بجميععع المعععاني، ولعع  يبععق لععه إي الغصععو  يادبععين فععي ديععره، فقععت انتهععت شععرديته

 .كما تتين تتانإذاش: ف، ووالعتوان

ه غلععو الععذ  اسععتتو لععه األمععر، شععبيفموقعع  الفقهععا  الععذين يجيعع ون إمامعع  المت
،  ععروطالأحعت  فيعه العذ  نقعث أو اجتعل العقععت ال كعا  الفاسعت، وهعو دقعت بمعوقفه  معن

لعتجوض يف عخ قبعل اف ،ابتعتا  ي شعردي  لعه أنعه هذا ال كعا حك  اإشهاد. ف وأكالصتاق 

 اا أيةوهكذ يمةي وي عتره بآ ايه ونتا جه.ف ونهحصح ِ بعت التجوض ي    وي تهي، ولك ه
 اتادتبععاي دلععى قععا  وكععل هععذا  شععذن البيععع الفاسععت إذا فععات المبيععع  وتغيععرت حالععه...

فهعععذا  ؛دلععى الحكعع  المتغلععو العع دي  اسععتيال . فهكععذا ي تخفععى مصععلحي وموا نععات 

 تتلفعجا، للم عتولي األمعر واسعتتو ذلعك وقعع لكن إذاباطل ابتتا ، ومم و  ايستيال  
  الح ابات والموا نات...

، يعطونعه شععبي  معا وشعردي  معا ه معن أنصعاي ومريعتينل ع  عاك معافمن جه : ه

ي ظعل فعه اك الحياا الطبيعيع  التعي انتظمعت و، ال  ا  في الغلب  وح  ِ وه اك نجاحه 
عوحكمه،  ال عاس  تِ ر  ه اك ما قت يكون له من م ايا وإيجابيات أدانته دلعى العتمكن وأد 

  بتذييته أو ال كوت دليه.
مفتوحعا  عتعره بعه، ف عيبقى البعاب  األمعر للمتغلعو ولع  ي  بالمقابل: لعو لع  ي عل  و

 فععي -أو يعععود  -دلععى م يععت مععن ال عع ا  والقتععاض والفوضععى، وه ععاك احتمععاض أن يععذتي 

 ال هاي  من هو مثله أو أسوأ م ه.
تغلو فهذا هو م طق الفقها  وهذه هي موا ناته  المصلحي  في قةي  إمام  الم

 بت وسل  ال اس بها.وسبو ادترافه  ب رديتها إذا استت

ا لعه سعقط مع ،وقام ال اس دليعه ،نف ه إلى ف اد وظل  حك  المتغلوآض  لكن إذاو
 معن ولعي األمعرلألن العع ض يمكعن أن يقعع حتعى  وجو انع اله أو د له.ف، من شردي 

  ي؟والبغ إلى الف اد بالغلب  والقهر،    آض أمره   بمن تولىبحقه وأتاه من بابه، فكي

فقعاض الجمهعوي: إنعه ت ف عخ  ،ق بعت انبعرام العقعت   صو    ف  مام إذا ن  اإ قاض القرطبي: 
د قامع  الحعتومعام إنمعا يقعام إنه قت  بعت أن اإخلع بالف ق الظاهر المعلوم، ألإمامته وي  
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إلعى ديعر ذلعك  ،يتام والمجانين وال ظعر فعي أمعويه واستيفا  الحقوق وحف  أمواض األ
 موي وال هوض بها.قعته دن القيام بهذه األق ي  وما فيه من الف  .م ذكرهمما تقت

ا  إنمعا لع  جله، أي تعرى فعي ايبتعتن فاسقا أدى إلى إبطاض ما أقي  ألفلو جو نا أن يكو

 .1 جل أنه يرد  إلى إبطاض ما أقي  له، وكذلك هذا مثلهعقت للفاسق أليج  أن ي  
 الخععرو    -ه بتجايبععه وتطوياتععه ووسععا ل - دلععى أن ععا اليععوم فععي  مععن يتععي  ل ععا 

لععال  ابصف  كامل  ونها يع  معن دهعود الحكعام المتغلبعين. فال عا ع اآلن فعي معظع  دوض 

ابعه ويكعون انتخ ن الطعرق المتععايه دليهعا،معا مع ودساتيره أن الحاك  ي  تخو بطريق 
  ودلعى أسعاس الت امعات دسعتوييويتولى الحك  لفتعرا معي ع ،  من بين دتا مرشحين،

أن  تلكعل بلع كعن أن يععاد انتخابعه معرا أجعرى وأي يععاد. ويمكعنوسياسعي  معي ع .  ع  يم

معن  )كعوييتين تب ى ايجتياي الذ  يةع حتا أقصى لفترا الر اس  أل  ي ي  ي تخوي
 .أو ا  تي د را س   مثال  ،د ر س وات

 لمياسع ومما تتةم ه التساتير أيةا: الت صيث دلى طريق  إقال  الحاك  ونقل سلطته 

  حايت العج  أو اينحراه أو ايتكاب األجطا  الج يم ...في  ،إلى ديره
بعتض الخعرو   ،معن م صعبه إجعرا  الحعاك  حعق ن ال عوب ومرس اتها معنوهكذا تمك  

ي يععذت ت معظع  دول عا يلعادليعه. يخعر  الحعاك  ب عالم لعه ول ععبه. نع حن لألسع  معا  

 . ومععالمععوتأو ا بالقتععل يععذهبوني بالقتععل، و إي نو  يبق ععي القتععل، وواسععط  ب حكامهععا إي

 : أحكمك  أو أقتلك .ه شعاي حكام اض د تنا 

 

 

 
 

 

 أهل الحل والعقدومسأل  لشعوب ا ردو
 

و مصطل  اجتهاد  شردي من جه ، تعاييخي ه  الحل والعقدأهل مصطل   

هعا، يمكعن تذسي عها دليهعا وت عويغها بشردي   ي تعتم أفوي فكرافال من جه  أجرى.

م هعا شعردا، فهعي ولعي  ه عاك معا يم عع  ،  يضعي   دع ه جاف  من دمعل الصعحاب
 ل حعاضولك ها دلى ك   في مجاض الحك  وال ياس ،اجع تمثل إحتى الصيف الت ظيمي  ال

 ها. لي ت م صوف  ي باسمها وي بهيئت

 المشكل في فكرة "أهل الحل والعقد" يكمن في أمرين: 

لهعا  ضع الت فيذ، ول  توضععهو أنها ل  ترجذ مذجذ الجت، ول  توضع مو :األوض

 . وفعي يعاته  ِ وتم   فيغ  ت فيذي  مل م ، فبقيت محصويا فعي أذهعان الفقهعا  ومرلفعاته 
نف ه،  كله إلى الحاك  ه أهل الحل والعقت، ولكن أمر نو  من أح ن األحواض قت يوجت

بععا  بععين ات ِ  هاجتيععاي، وبععين است ععايته  ودععتمها هاجتيععايلهعع ، و بمععا فععي ذلععك اجتيععايه

 .!والعقت ي بيت أهل الحل ... بمع ى أن الحل والعقت كله بيت ال لطانم ويته  ودتمها
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توي لع الفعلعي إللغعا لخعذت وسعيل  ات   ،: هو أن فكرا  أهل الحعل والعقعت الثاني
 وتكعون الفكرا . فبتض أن تطبقواستبعاد أ  أ ر لها في تتبير شرونها األم  وم ويتها

ا تلغععى بمقتةععاه نظريعع  حجعع  مجععرد   دا األمعع ، أفععبحت  دععن إياالمعع ظ   هععي التعبيععر

 هك  بعذمر، بتدوى أن أهل الحل والعقت يقومون مقامها، بي ما الواقعع هعو أن الحعااألم 
 .يقوم مقام الجميع هو الذ 

ألفل معن افي  وه اإماماجتياي الخليف  أو  ذنبوالتذكيت  ي بت من التذكيروه ا 

لكعل  معان  بح عو ايسعتطاد  واإمكعانالحعق  وهعي تمعايس هعذا حق األم  قاطبع ، 
 مةت س   الخلفا  الراشتين.  هذا . ودلىومكان

فع ععت اجتيععاي الخليفعع  األوض أبععي بكععر يضععي   د ععه، كععان اجتمععا  ال ععقيف  

 ،فعالنو أحت إن ايجتمعا  جعاص بفعالن مفتوحا لكل من حةر من الم لمين، ول  يقل
. ومع ذلك وجت من ال اس من فيه من شا  ، بل حةره من شا  وتكل بهري  جاص أو

دمعر   عرد  التعي تمعت بهعا، فعرد دلعيه فجا يع  والنظعرا لل ،ادتبر بيع  أبعي بكعر فلتع 

امرؤ أن يقوض إنما كانت بيع  أبي بكعر فلتع   ن  غتر  ال ي   ف بقوله الحاس : يضي   د ه
معن تقطعع األد عاق ولي  م ك   ،ولكن   وقى شرها ،أي وإنها قت كانت كذلك ،وتمت

دعن معن بعايع يجعال      أدلن قعرايه التسعتوي  التعاييخي بقولعه: . إليه مثل أبي بكر

 1 ع هو وي الذ  بايعه تغرا أن يقتالفال يباي   ،دير م ويا من الم لمين
تطلعع ال ععاس  إلععى حتععى اطمعذن ،ود عتما معرض أبععو بكعر أجععذ ي عاوي وي عاوي

    بايعه ال اس. ،ت إليههِ ، فع  ويضاه  به ويدبته  فيه جميعا إلى دمر

بعععين   والتعععرجي الموا نععع ِ معععن  فيهعععا معععا جعععرىو ثوفعععي توليععع  الخليفععع  الثالععع
ِ  نِ ي  ح  المرش    ع  يضي   د هما، قاض ابن كثيعر:   دفان  بنِ ودثمان   بن أبي طالو دلي 

  أويجمععع ي ،نهععض دبععت الععرحمن بععن دععوه يضععي   د ععه ي ت ععير ال ععاس فيهمععا

سعرا  ،شتاتا مث ى وفرادى ومجتمعينأقياده  جميعا وأس ال اس وويؤ الم لمين برأ 
ض الولععتان فععي ذوحتععى سعع ،لععى ال  ععا  المخععتيات فععي حجععابهنإحتععى جلععث  ،وجهععرا

يعام ألعى المتي ع  فعي معتا  ال ع  إدعراب معن الركبعان واأل د  رِ وحتى سذض من ي   ،المكاتو

ي مععا ي قععل دععن دمععاي إ ،فععان  دثمععان بععن ديفلعع  يجععت ا  ععين يختلفععان فععي تقععت ،بلياليهععا
 2    بايعا مع ال اس ،بي طالوأشايا بعلي بن أنهما أوالمقتاد 

بيععان بال ، ي بععت مععن الت ويععه مععن اينتفاضعع  ال عععبي  العربيعع اليععوم ونحععن فععي و
 صعادي دعن م عيخ البيعان القت جا  فعي في هذا الموضو . فلأل هر ال ري   ال افع

 :ما يلي  لم افــرا الحراك العربي والمثقفينبيــان األ هـر ) بع وان األ هر

عتمت  شردي  ال  لط  الحاكم  من الوجه  التي ي  والتستويي  دلى يضعا ال  ععوب، ت    
ٍ ي ت   في ن اه  وشفافي  ديموقراطي ، بادتبايه  ل  ِي  ، من جالض اقترا  د  واجتيايها الحر 

ي   لما سبقت بعه تقاليعت الب  البتيل العصر  الم ظ   شعيتا، وطبقشعا لتطعو  ي ع ع  اإسعالمي  الر 

عع  وإجرا اتععه فععي الت ولعع  الحتيثعع  والمعافععرا، ومععا اسععتقر  دليععه الع ععره  ن ظ عع  الحك 
ععل طات الت ععريعي  والت فيذيعع  والقةععا ي ، والفصععلِ  الحاسعع   التسععتوي  مععن تو يععع ال  

قاب  والم ا ل  والمحاسب ، بحيث تكون  ألم   هي مصتي ابي ها، ومن ضبط وسا ل الر 
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. وقعت د ي    كثيعر  معن ال  لطات جميعشا، وهي مانح  ال عردي  وسعالبتها د عت الةعرويا
ت ععب ِثين  ب  ععو  الفهعع  لريعع  القرآنيعع  الكريمعع :  الحك ععام دلععى تع يعع  سععلطته  المطلقعع  م 

لين ِسي اق ها متجاه ،{4/59-أَِطيُعواْ الّلَه َوأَِطيُعواْ الرَُّسوَل َوُأْوِلي الأَْمِر ِمنُكْم }

إِنَّ  }ال  رطي المتمث ِل في قوله تعالى قبل ذلك في اآلي  التي ت بق هذه اآلي  مباشعرا: 

ههِِ  أَن  ههُنم َِههيَْ  النَّ َْ كَ ََ َُا  ههِ َوإِ ََ ِل َْ
ُْْم أَن ُدههْ اواْ الأََمَِ ههِِى إَِلههَ أَ الّلهَه ََههُُْمُر

ِل  ِْ ِْلَعهه ِِ هواْ  َُ عا يجعععل اإجعالض ب ععروط ،{4/58 -َدْحُك عع  ود عت م   مم  إقامعع   أمانع  الحك 

دشا شععرديبا لمطالبعع  ال عععوب للحكععام ب قامعع  العععتض، ومقاومتهععا للظلعع   ِ ععو  العععتض فيععه م   
وايسعتبتاد، ومعن قععاض معن فقها  ععا بوجعوب الصعبر دلععى المتغلعو الم ععتبت معن الحكععام 

ا دلى سالم  األم  من الفوضى والهر  والمر   فقعت أجعا  فعي الوقعت نف عه  –حرفش

إذا تحققت القتيا دلى ذلعك وانتفعى احتمعاض الةعري واإضعراي  ،الم تبت الظال  د ض
   1ب الم  األم  ومجتمعاتها 

أن يكونعوا معن  وهع  إمعا .ي بت مع ه  وي د عى دع ه المه  أن أهل الحل والعقت  

يه ا األم ععا  دلععى أحكامهععا، أو مععن أهععل المعععان لمقتةععياتهيمبي ععال دلمععا  ال ععريع 
انوا من كإن  ه د  انوابليكونوا  ي ي د ى د ها، وإما أن يختايه  ال اسوالخبرات الت

أو  مجعرد أفعتا لي عوا  . وفي جميع أحعواله  فهع  والمكان  في المجتمع أهل ال دام 

وي فعي  أو ديون للحاك . وهذا يقتةي أي يكون له يت دليه ، ي فعي اجتيعايه ، أبواق
 يواتبه ، وي في دمله .

ن أهل الحل والعقت دلى هذا ال حو، فع ن وجعوده  ي يلغعي األمع ، إذا كاوحتى  

 هعا وي يلغي دويها وحقهعا فعي تقريعر معا تريعته معن اجتياياتهعا ومصعالحها، متعى أمك

  ذلك.
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 الثورة والفتن 

 
 بذنها - العلما  وأتباده  بعض وجاف  من - ما دويضت هذه الثويات اكثير

  .ما يروى..ك  الفت   نا م  لعن   من أيقظهاو) ،تقود إلى الفت   أنهامجرد فت  ، أو 
 درابوما محله من اإ ؟وما المقصود به :الفت   جع  مفهومامر لذلك ي بت من

 ؟في موضود ا

متععتدا يطعوض  معلوم أن الفت   ويدت في القرآن الكري  وال    ال بوي  بمععانٍ  
لتظهعر  إدجعاض العذهو ال عاي   : فمع عاهو  للكلمع  اللغع فذما األفعلاستقصاؤها وبيانها. 

. ومثل هذا المع ى وايد في القرآن الكري  في حق اإن عان العذ  1 جودته من يدا ته

ه من جبيثه وجيته من يديئه. وهذه هي الفت ع  ب  ي ِ ليظهر معتنه، ويتمي  ط   بال تا ت فتني  
وقععت تكععون بععالخير  ،والةععروهععي قععت تكععون بال ععر  التععي يبتلععي   تعععالى بهععا العبععاد.

عن  داقبع . وفي الحالتين واإنعام.  ي تكون داقبتها ألهل الخير والصعبر إي جيعرا وح   

 وهذا ال و  من الفتن هو ي م من لوا م الحياا وحكمتها.
  عانالتعي تكعون معن اإن فهعي -وهي موضعود ا  - المذموم  شردا وأما الفت  

 لععقم   تجععر إلععى إيقععا  فععي أحععواضا وأالوقععو   مع اهععاول ف ععه أو لغيععره مععن ال ععاس، 

ا ، مموايضطراب والحيرا والخوه مح  ال أجوا  لىإو ،والوباض المعصي  والةالض
 و  د عر  ه أو م  أمعا معا هعو معذموي بع .هفعل و فيوي يد   هفيل  يذمر   تعالى به وي أذن 

. بعل .الةري العتنيو .والخوه و والتعايك بعض التتافع فيه، فلي  بفت   ولو استل م

 كععين لعععهالتمفععال  واإأن  هععي الثابتعع ، والحقيقعع  التاييخيعع  الجاييعع   إلهيععا ال  عع  
ل ع: )الصرا  والتتافع. و  سبحانه يقعوض جالض ، ي يكون إي منيهمحافظ  دلوال ي  و  و 

بِي  د ف ع   ِ  اِمع  و  و  ت  ف  م  ت ِ ه    بِب ع ٍض ل ه  م  ف  ع  و   ال  اس  ب ع ة  ات  و  عل و  عا اس       اِجت  ي ذ ك ر  فِيه 
ه  إِن      عر  ن  ي   ص  ن     م  ل ي   ص ر  ا و  ِ ك ثِيرش ك   عاه    فِعي ِ يع   العِذيد  ِو ٌّ ل ق ع َّللا  ِض ان  إِن  م  أل  ي 

ن   وِه و  ع ر  وا بِعال م  ر  أ م  ك اا  و  ا ال   آت و  ا  و  ال  وا الص  ا أ ق ام  عو  لِِلِ د اقِب ع   األ     ك عِن ال م  د عه  عويِ ِر و    م 

 [41،  40]الحج : 
 اديععت فت ع ، وإي لبطعل الجهع فلي  كل ن ا  أو اضعطراب أو فعرا  أو قتعاض ودليه،

 .باليت، وحتى بالل ان تغيير الم كربطل و

معن  يل ش ن وسعقعت يتععيبعل هعو  لي  دا ما فت ع  بعالمع ى المم عو  المعذموم، القتاض نف هف 
ت ى ي  ت ك  تعالى: ) هلوق كما في ،  الفت  وسا ل إ ال ق اتِل وه    ح  ي ك عون  ت    ون  فِ و  ين  لِِلِ    و    العت ِ

ا ف ال  د و  ل ى الظ اِلِمين  ف  ِِن ان ت ه  ان  إِي  د   . [193 ]البقرا :   ت و 

ا ف  به لوق  الفت   التاجلي  بين الم لمين، كما في قتاض الط ناوكذلك ش ر  القتاض وأ مر
إِن  ط ا ِف ت اِن . قاض   د  وجل: )ويفةت الصل  أفرت دلى بغيها هي إن ،البادي  و 
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ى  ر  ل ى األ  ج  ا د  ت اه م  ا ف  ِن  ب غ ت  إِح  وا ب ي   ه م  ِلح  ت ت ل وا ف ذ ف  ِم ِين  اق  ر   ف ق اتِل وا ال تِي ت ب ِغيِمن  ال م 
 ِ ِر َّللا  ت ى ت ِفي   إِل ى أ م    .[9جرات : ]الح  ح 

اض قع -فعلى   دليعه وسعل  -م ل  دن دبت   بن م عود أن يسعوض   وفي فحي  

ذون يذجع ،إي كان لعه معن أمتعه حواييعون وأفعحاب يأم  قبل يبعثه   ف يما من نب»
 يفعلعونو ،  من بعته  جلوه يقولون ما ي يفعلعونخل     إنها ت   .ب  ته ويقتتون بذمره

 ومعن ،ومعن جاهعته  بل عانه فهعو معرمن ،ن جاهته  بيته فهو معرمنفم .ما ي يرمرون

 «.ولي  ويا  ذلك من اإيمان حب  جردض .جاهته  بقلبه فهو مرمن
 ، ععاا ع ض بقم عععود ف م ابعن  تِ فق عع ي،دمعر فععذنكره دلع   بععن   ه دبعت  قعاض أبععو يافعع فحت ت عع 

ن  عود دم ا سذلت ابن  فلما جل   ،فاستتبع ى إليه دبت   بن دمر يعوده فانطلقت معه

بعى دمر. قعاض فعال  وقعت تحعتث ب حعو ذلعك دعن أ ابن  هذا الحتيث فحت  يه كما حت ته 
 يافع.

 ه:العذ  جعا  فيعأبعي هريعرا  وهذا الفقيه الكبير المف ر أبو بكر الجصاص نقعل حعتيث

ت إن يعا يسعوض   أيأيع :فقعالوا لى   دليعه وسعل اجتمع نفر من أفعحاب ال بعي فع)
كععر انتهي عا دعن الم و ،المعروه حتعى ي يبقعى معن المعععروه شعي  إي دمل عاهدمل عا بع

 ي ن هعىأي عع ا أن ي نعذمر بعالمعروه و ،من الم كر إي انتهي ا د عه  حتى ل  يبق شي

ن لع  دعن الم كعر وإ اوانهعو ،قاض مروا بعالمعروه وإن لع  تعملعوا بعه كلعه ؟دن الم كر
  .ت تهوا د ه كله

فرض األمر بالمعروه وال هعي  لى   دليه وسل ف ى ال بي  فذجر   قاض موضحا:   

 .دن الم كر مجرى سا ر الفروض في ل وم القيام به مع التقصير في بعض الواجبات
ذلعك إي قعوم معن  وجعوب   - هع ه  وجلفِ سعلفِ  - ول  يعتفع أحعت معن دلمعا  األمع  وفقها هعا

بعالمعروه  البادي  واألمعر   ف نه  أنكروا قتاض الفئ  ؛وجهاض أفحاب الحتيث ي الح و

إذا  وسععموا األمععر بععالمعروه وال هععي دععن الم كععر فت عع  ،وال هععي دععن الم كععر بال ععال 
معع معا قعت سعمعوا فيعه معن قعوض    ،احتيج فيعه إلعى حمعل ال عال  وقتعاض الفئع  الباديع 

 وما يقتةيه اللف  من وجوب قتالها  فقاتلوا التي تبغي حتى تفي  إلى أمر  ) :تعالى

والجوي وقتل ال ف   ر دليه الظل   و دموا مع ذلك أن ال لطان ي ي ك   ،بال ي  وديره
فصعايوا  .بعالقوض أو باليعت بغيعر سعال  ،ر دلعى ديعر ال علطانوإنما ي ك   ،التي حرم  

 ،دعن قتعاض الفئع  الباديع  شرا دلى األم  من أدتا ها المخالفين لها ألنه  أقععتوا ال عاس
بععل  ،والجععوي حتععى أدى ذلععك إلععى تغلععو الفجععاي  ععلطان الظلعع   ودععن اإنكععاي دلععى ال

حتى ذهبت الثغوي وشا  الظل  وجربت البالد وذهو التين  ،دتا  اإسالمأالمجوس و

والذ  جلو ذلك  .والتنيا وظهرت ال نتق  والغلو ومذهو الث وي  والخرمي  والم دكي 
 ،اي دلعى ال علطان الجعا راألمر بالمعروه وال هي دن الم كعر واإنكع كله دليه  ترك  

 1 و  الم تعان

، فلي  في القيام ب يئ مذموي به فت  ، ولي  في طلو حعق م عرو  فت ع قلت: 
لع  ظ ع  فعي وإنمعا الفت فت ع . ب عـي ِنٍ  ولي  في إنكاي م كر محقق فت  ، ولي  في دفع ظلع 

، اظ ه يتراك  ويتعوتركِ  ، وفي ال كوت دلى ذلكال اس وفعل الم كر ودصو الحقوق

  .بقي  لل اس دي ا وي دنياحتى ي ي  

                                                
    320/  2) -أحكام القرآن للجصاص  - 1



 16 

 والقادا الةباطومثله  -وقت نث فحوض من الفقها  دلى أن أمير الحرب نف ه 
فععال يطععا  فععي  ،إذا أمععر ج ععوده بمععا فيععه معصععي  أو جطععذ واضعع  -ن اليععوم والع ععكري

 .1ذلك...

ا أن الم لمين إذا اجتمعوا دلعى إمعام وفعايودلى   أيةا نث فقها  الح في و
فخر  دليه طا ف  من المرم ين، ف ن فعلوا ذلعك لظلع  ظلمهع  بعه فهع  لي عوا  ،آم ين به

معام يتعرك الظلع  وي صعفه ، وي ي بغعي لل عاس أن يعي عوا اإن ودليعه أ ،من أهعل البغعي

 2 مام أيةان فيه إدان  دلى الظل ، وي أن يعي وا تلك الطا ف  دلى اإأل ،دليه 
 كعاممن يديته، ولمرا واحتا، فكيع  بح محتودا ف هذا فيمن ظل  طا  ذا كان ف

هععل يكععون  ؟!جعلععوا الظلعع  نهجهعع  وملععته ، ودممععوه دلععى جميععع الطوا عع  فععي أمععته 

وكفى  إلى ال واي  وال احات ليقولوا له : هذا م كر، وهذا ظل ، الع ض جرو  ال اس
 ونم عتكال هعل يععت هعري  المظلومعون ي، ونريعت حاكمعا دعادي...من الظل ، نريعت دعت

قععوا فت عع ، ويجععو  أهععل   ل لعع  ي قتعع  طالق ال ععاي دلععيه ،  عع  ادتقععاض مععنبعع أن ي م عععوا ويفر 

 م ه ...؟ فذ  فت   أوض  وأقب  من هذا القوض وهذا الفعل؟!
أم  وقت ذكر الجوي ي جاله  الفقها  في الف ق الطاي ، هل يوجو د ض اإمام

 .    قاض:وادي الف وق في  ن يص    نبه دلى أن هذا الخاله إنما  ..؟ي

و اض  ،وظهععر الف ععاد ،وف ععا م ععه العععتوان ،فذمععا إذا توافععل م ععه العصععيان 
واسعتجرأ  ،ووضعحت الخيانع  ،وايتفععت الصعيان  ،وتعطلت الحقوق والحتود ،ال تاد

وتععتادى الخلعل والخطععل إلعى دظععا    ،ولع  يجععت المظلعوم م تصععفا ممعن ظلمعه ،الظلمع 

بت من استتياك هذا األمر المتفعاق  دلعى معا سع قري القعوض  فال ،الثغوي لِ األموي وتعط  
 ،ل قيض هعذه الحالع  بتغىوذلك أن اإمام  إنما ت .فيه دلى الفاه  إن شا    د  وجل

 .فيجعو اسعتتياكه ي محالع  ،ف ذا أفةى األمر إلى جاله ما تقتةيه ال دام  واإيال 

الحعق والباطعل أجعتى دلعيه   وترك ال اس ستى ملتطمين مقتحمين ي جعامع لهع  دلعى
من تقريره  اتبا  من هو دعون الظعالمين ومعالذ الغاشعين ومو عل الهعاجمين ومعتصع  

 3 المايقين ال اجمين

وبهععذا يظهعععر أن م اهةععع  المفاسعععت والمظععال  واينحرافعععات إذا معععا اسعععتفحلت 
ال  بح و ما يل م في كل ح ،أمر ي بت م ه ، ول  ي فع معها نص  وي فبر،واطردت

وأن ذلعك  ولو تطلو ذلك إسقاط شعردي  الحعاك  وإدعالن جلععه وت حيتعه، ،وكل ديج 
 لفت   وقطع دابرها.الي  من باب الفت  ، بل هو من باب دفع 

 :الحاَلت اآلتي  فتشمل 4الفتن  الممنوع  أما

 التمرده  بععومبعاديت   ،الحكعام ال عرديين الجمادع  ودلعى الخعرو  الم عل  دلعى .1
 .أو اينفصاض د ه  إطاح  به القتاض، سعيا إلى او

                                                
 1/168انظر: ال ير الكبير لمحمت بن الح ن ال يباني  - 1
  .  448/  4) - يبن دابتين حاشي  يد المحتاي - 2
 ل اشر داي التدواا - تحقيق د. فراد دبت الم ع  ، د. مصطفى حلمي  80/  1) -دياث األم   - 3

 م.1979باإسك تيي ، 
وقعت تكعون الفت ع  فعي المجعاض ايجتمعادي، أو  الذ  هو موضعود ا. ،أد ي في المجاض ال ياسي - 4

 في المجاض العقت  الفكر . وقت يكون اينحراه ال ياسي مولتا وحاض ا لكل أنوا  الفتن.
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عععن  معهععع  معععن العلمعععا  الصعععاديا دعععن فت ععع  ال .2 الحكعععام الظلمععع  المف عععتين، وم 
 وفعرفوها المتك بين. فهري  وهري  إذا ت لطوا دلى األم  أضلوها وفت وها

إِنّمئا أََخئاُ  ): دن دي ها. وه  الذين حذي م ه  ال بي فلى   دليه وسل  بقوله

ئلّينَعلَى أُّمتي الَ  ِِ )إن   ي يقعبض العلع  انت ادعا ي ت دعه ، وقولعه 1 ئمئ َ الُم
رؤسئاء بعق دالمعا اتخعذ ال عاس ولكن يقعبض العلع  بقعبض العلمعا  حتعى إذا لع  ي  

  .2 ج اَل فسللوا فأفتوا عغير علم فِلوا وأضلوا

جععرد مل للحكعع ،أو طلبععا ،أو الح بععي أو الع ععا ر  ايقتتععاض الطععا في أو القبلععي .3
  ، أو الثذي واينتقام.لعصبيلغلب  واا

ت عا   الم التنيويع  ايقتتاض دلى األمواض وما في حكمها من المغعان  والمكاسعو .4

 .، أ  التي ل  يتة  الحق فيهادليها
 الحروب والصرادات الغودا ي  التي ي يتمي  فيهعا حعق معن باطعل، وي محعق .5

 .ودايتها ، أيا كان سببهامن مبطل

 دليه وسعل  معا ي عير إلعى معظع  هعذه األنعوا  معن وفي حتيث يسوض   فلى  
ق  » :فلى   دليه وسل الفتن والصرادات، وذلك قوله  ف عاي  عر    ِمعن  الط اد عِ  و  عن  ج  م 

اِهِلي عع ش  ععات  ِميت عع ش ج  ععات  م  عع   ف م  اد  م  ععب  ٍ  ،ال ج  ععو  ِلع ص  ي ععٍ  ي غ ة  اي ععٍ  د م ِ ععت  ي  ععن  ق ات ععل  ت ح  م  أ و   ،و 

ب  ٍ ي ت د و  ب  ش  ،إِل ى د ص  اِهِلي     ،أ و  ي   ص ر  د ص  تِ  .ف ق تِل  ف ِقت ل    ج  ل ى أ م  ر    د  ن  ج  م  ِرب   يو  ي ة 
عا ِم ِه  ر  او  ِمعن  م  ي  ي ت ح  ه ا و  ف اِجر  ه ا و  ي  ي ِفع ،ب ر  عت ه    ِلعذِ  يو  عٍت د ه  عت   ،د ه  ل    ف ل عي    ِم  ِعى و 

 .3«ِم  ه  

 وحث عا دلعى حعذي ال عر  م هعا، هعي الفعتن التعي ي مع اهعااألحواض ومعا فع هذهف
 .وإلى أسبابها حذينا من اينجراي إليهاو ،ب م هاوالهر ها اتقا

 فتن ؟ الشعبي  اتظاهرموال اتف ل اَلحتجاج

ونجيعو  للجواب دن هذا الت عاؤض ي بعت أن ت تحةعر أن عا نت عاوض موضعو  الفت ع 
 هععو هععذه اينتفاضعع  وموفععوه؛معععروه  سععياق معععين، ظععل فععي دلععى هععذا ال ععراض

تعون  ومصععر وليبيععا  فععيالتععي وقععت فععي دعتد مععن العتوض العربيعع ، وجافع  ال ععبي  

،  عع  بععوتيرا أقععل فععي كععل مععن األيدن والمغععرب ، ووقعععتوالععيمن والبحععرين وسععوييا
 في بلتان دربي  أجرى. يف بتيج  جف

، ذات شععهت تحركععات جماهيريعع  احتجاجيعع  الم ععماا األقطععاي هععذه فكععل واحععت مععن
  الحايت كانت الحرك حي ، سياسي  واجتمادي . وفي كل تلكمطالو وشعايات إفال

ان وكعايحتجاجي  واسع  وشامل  لكل م اطق البالد، ولكعل فئعات المجتمعع وشعرا ح ، 

إلعى  ندير الم تمي  م هو مختلف ، فكري  وسياسي  وأح اب تيايات إلى الم تمون م ه 
 أو ت ظي . أ  تياي

التحركات ال عبي ، هو الهتاه ضت الظلع  وايسعتبتاد والف عاد بين هذه الم ترك و

ومععع  بالعتالع  والحريع  والكرامع . وفعي بععض الحعايت المعالي وال ياسعي، والمطالبع   
أو برحيععل الععر ي  أو   سععقاط ال ظععامبانتقلععت ال عععايات إلععى المطالبعع   مععروي الوقععت،

                                                
 أجرجه أبو داود والترمذ  وديرهما. - 1
ظ  فحي  م ل ، ب - 2 ق ب ِةِه و  عِ ال ِعل ِ  و 

ف  ال ِفت ِن فِ اب ي  ِل و  ه  انِ  يه وِي ال ج  م   .آِجِر ال  
 فحي  م ل ، باب األمر بل وم الجماد . - 3
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للمطالععو  ودععتم اسععتجابته  ه تتع عع إمعععان بعععض الحكععام فععي تععه، وجافعع  بعععتمبمحاك
معع إفعرايه  دلعى القمعع والعبطش بالمتظعاهرين، بمعا فعي ذلعك إطعالق و، الم رود 

 .في واضح  ال هاي ودلى قايد  الطريق ال اي دليه 

ر وجعتنا الجمعاهي -ودلعى معتى األسعابيع، وأحيانعا ال عهوي  - وفي كعل هعذه العتوض
 وهعو: تعلن شعايا موحتا وتتم ك به ،فال باإ المحت تا ألجل ايحتجا  والمطالب ِ 

 سلمي  سلمي . 

ثعل يتم في هعذه الحركعات ال ععبي    تعمللما الوسا ل واألساليو مجمل ولذلك كان
فعععي بععععض ادتصعععامات ت ظعععي  المظعععاهرات فعععي ال عععواي  وال عععاحات،  فعععي ت ظعععي 

 ا ، إلقع، حمل الالفتات المتةم   للمطالو، الهتافات الجمادي  بتلك المطالعوال احات

 من بعض المت دمين وال خصيات المريتا. الخطو
ايحتجاجيعع  الممتععتا دبعر دععتد مععن العتوض العربيعع ، وجععتنا  كعاتومعن مجمععل الحر

ظام وقتعل تحولت إلى  ويا م لح  انتهت ب سقاط ال  -هي الحال  الليبي   -حال  واحتا 

 بالقتععل الحععاك  بععادي المتظععاهرين ال ععلميين هععذا ي ي ععه. وكععان سععبو التحععوض هععو أن
ي ولع  يقبعل معن معايضعيه فعرفا و ،بعه كافع  الليبيعين دلعن ذلعك، وهعتد أالجمادي، و

 ف عتج دعن ذلعك تمعرد فعي أجع ا  دلى مرأى وم مع من العال . دتي، وكل ذلك جرى

لمقاومع  بعتأت ا   من الجيش الليبي، التحمت بال عو الثا ر وأمتته باألسلح ،  متفرق 
 ته... الم لح  لقوات الر ي  ودا ل

ل وم ععذ انطالقتهععا األولععى قبعع -هععي أيةععا  ه ععاك الحالعع  ال ععويي  التععي جوبهععت عع  

ته ضعت بالقمع الم ل  الذ  استعمل فيه ال ظام الحاك  كل قواتعه وأسعلح -د را أشهر 
. ومعععع ذلعععك ظلعععت الحركععع  ايحتجاجيععع  ال ععععبي  تتم عععك والمعايضعععين المتظععاهرين

 وه ال هج ال لمي وهذاضرابات وهتافات. ب عايها ونهجها ال لمي، من مظاهرات وإ

ظعام   لل الم اهةع والتكعتالت وديره من الم ظمات ،ال وي ما تب اه المجل  الوط ي 
 .في التاجل والخاي  ال وي 

هععو أن دععتدا مت ايععتا مععن الج ععود والةععباط، ومععن  فععي سععوييا لكععن الععذ  حصععل

 ،دلعععى المتظعععاهرين ال عععرط  أحيانعععا، بعععتأوا يرفةعععون ت فيعععذ األوامعععر بععع طالق ال عععاي
ى جععوانه  ومععواط يه ،  عع  تطععوي األمععر إلععإقمععع وال القتععل ويرفةععون ايسععتمراي فععي

ت يام قواوهو ما يرد  تلقا يا إلى ق ،البعثي ان قاقات فردي  وجمادي  من جيش ال ظام
رد ه ، ممععا يععرد  أحيانععا إلععى أشععكاض مععن الععوإدععتام األمععن والجععيش بمالحقعع  الم ععقين

ا ، يععتافع فيهععبعين الطععرفين اشععتباكات تحصععل بععتأت شععيئا ف عيئاو  .العتفادي دععن العع ف

 عع  بععتأ بعةععه  يبععاديون ب ععن هجمععات  .وأهلععيه  الع ععكريون الم  ععقون دععن أنف ععه 
 . ..مةادا

م ععذ بععتايتها إلععى دايعع  كتابعع  هععذه األسععطر، فععي فععفر  ال ععويي  هععذه هععي الحالعع 

جو الععر ي  وح بععه وإذا لعع  يوجععت حععل قريععو، ولعع  ي ععت .م2012ي ععاير  = هععـ1433
 معا هعو ، أوإيادا ال عو ومطالبِه، فمن المحتمل أن تتطوي األموي دلى ال مط الليبي

 . والفر  ، ن ذض   تعالى العافي أسوأ

 الحاصل مما سبق ما يلي:ف
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مي، الحراك ال عبي في جميع دوض الربيع العربي اجتاي ل ف ه الطابع ال ل .1
 ريو. الذ  لي  فيه سال  وي د   وي تخ

ي  األنظم  الحاكم  وأجه تها الع عكري  والبولي عفي معظ  الحايت كانت  .2

قمعع ال اسعتعماض أسعاليو إلعى كعادتها سريع  المباديا - الظاهرا وال ري  -
 وقت أفبحت بين نظام وآجر. -شتا وجف   - دلى تفاوت في ذلك ...والقتل

 ،البلطجيعع  اظععاهر تتحععتث تععواترا دععن -ن ويا هععا والعععال  ِمعع -ال عععوب  

لع  والم علح ، التعي يووال عبيح  ،الطج بوال كعل ... وهعي العصعابات الممو 
هرين إليها بععض الحكعام القيعام  باألدمعاض العتوانيع  اإجراميع  ضعت المتظعا

 والمعايضين.

 ر لع عكفي الحال  الليبي ، وبتيج  أقعل فعي الحالع  ال عويي ، أدى الع هج ا .3
 أدى حرك  ايحتجاجي  ال عبي  ال لمي ،لل مافي مواجهته ينلل ظام التمو 

 فعي -لحت اآلن  - ، شامل في ليبيا، ومحتودم ظ  ظهوي يد فعل م ل  إلى

 سوييا.
وى افتلمثل هذا اين يق إلى المواجه  الم لح  ي يخةع دادا ي معلوم أن و 

قععوانين و سعع ن ، بععل تحكمععه وتععتحك  فيععه م ععبق  سياسععي اتفقهيعع ، وي لقععراي

 لتلقعا يا م ها قعانون الفععل ويد الفععل، وقعانون العتفا  ؛ي آن بادياتوم ميتاني 
 .، وقانون الةرويا، وللةرويا أحكامدن ال ف 

 أن الحالعع  الراه ع  التععي نحعن بصععتدها، لع  يصععتي فيهعا مععن الحععراك المهع 

لفوضعوي  أو الغودا ي  أو ا ما يمكن وففه بالفت   وي من أحت قيادييه، ال عبي
، وسعععر فعععموده فعععي العععيمن تعععون  ومصعععرفعععي  سعععر نجاحعععه التخريبيععع . بعععل

العذ   قوته ال لمي . بل إن نجا  الثعويا فعي تعون  ومصعر هعو هو والبحرين،

؛ القتيمع  متمثل  في دتٍد من الكعوابي و التي كانت قا م  فت  ِ ال إ اح إلى  أدى
ماضي   األموي. ووت وير.. وترهيو ويدو واستبتاد ودصو وف اد من ظل 

 .ب ذن   تعالى ولطفه لطريق في الحايت األجرىدلى هذا ا

 حاكمعع ال إليهععا األنظمعع    إليهععا وتجععر هععي التععي تلجععذ إذاش، الحقيقيعع  الفت عع ف
 ...؛ بما تمايسه من تقتيل وترويع وتخوي  واجتطاه وادتقاض وتعذيو القمعي

مل ال اس ما ل  يفعلوفلي  من ال ر  في شيئ أن ن   ول   هخلط األموي، ون ح 
 يعين،فيجعو أن ن  عو الفت ع  إلعى أفعحابها وفع ادها الحقيق ول  يقبلوه، قولوهي

مَّ إِلَئئى َرعِّكئئْم  أُْخئئَرى  ُئئةٌ ِوْ رَ َوََل تَْكِسئئُب كئئلف نَْفئئا  إَِلَّ َعلَْيَ ئئا َوََل تَئئِزُر َواِ رَ }

 [164:  األنعام]  {َمْرِجعُُكْم فَيُنَبِّلُُكْم عَِما ُكْنتُْم فِيِه تَْختَِلفونَ 

 وعالُج ا لفتنا بابأس

ن يكعووأسعبابها ودوامعِل ظهويهعا،  ويقعي شعرويها اجت عاب   ج و الفعتن  وإن مما ي  

 لقعيلرشعيت، والتحصعيِن الفكعر  والخوتوطيت ددا   الحك  ال ردي ا   ر العتضذلك ب
  لعموم ال اس.

 والتفععرد واأل ععرا فععي ال ياسعع  والحكعع  أسععباب الفععتن ال ياسععي  ايسععتبتاد   مععن أهعع و

 .واشتتت وطذته وطاض أمته حتى استفحل أمره ذلك وجاف  إذا ترك ،ات البالدو رو
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ف ياس  ايستبتاد وايسعتعباد وايحتكعاي وايسعتئثاي، هعي التعي يعرد  فعي ال هايع  إلعى 
 ايحتقان واينفجاي.

 لععل  فقعاض:   أ عر ايسعتبتاد فعي ظهعوي الفعتن،وقت أوض  التكتوي طه جابر العلعواني  

 المختلفععع  بذشععكالها الفت عع  ودوام الفعععتن، ن ععو  أسععباب -أهععع  مععن أو - أهعع  ايسععتبتاد
 والم عتبت بهعا، والع اي  األم   ونرش يداي  أن ها ال ياس  في األفل ألن   واستمرايها؛

 اِإن   عان   إِن   ك عال  : الطغيعان معتاجل أهع  ايستبتاد ألن   األم  ؛ ونرب  ي ع ى أن يمكن ي

غ ى آه   أ ن   ل ي ط  ت غ   ى ي   أو نف عه، دعن نف عه جعت  طاديع  والم عتبت...  . 6،7:العلعق) اس 
 شعي  الطغعاا   يخعت  فمعا ،الب عر فوق نف ه فظن   ،د ها الذلوض الغافل  جماهيره جتدته

ا  ي فعرد إي   الطاديع  الم تبت وما ،وانقيادها وطادتها تهال  وذِ  الجماهير دفل  تختده  م 

 لعه تمطعي ،العذلوض الغافلع  الجمعاهير ِهعي   إن ما سلطانشا، أو قوا -األمر حقيق  في - يملك
 دعن لعه وتت عا ض في تعلي، وسهاؤي له وتح ي فيجر، أد اقها له وتمت فيركو، هاظهر  

 . 1)فيطغى والكرام  الع ا في حقها

 ي الخوه وهذا أجرى، جه  من وجا ف  جه  من مختود  هذا تفعل والجماهير
 لعو ،اليعينوالم األلوه من أقوى يكون أن يمكن ي فرد لطادي فا  ،ه  الو   من إي   ي بعث

تتعه ووح   ،انوآم ت باهلل حعق اإيمع ،وحري تها تهاود    وكرامتها ب ن اني تها شعرت أن ها

 حق التوحيت.
 وذلك وي تبت، طادي  الطادي  يصب  أن قبل يحتث أن ي بغي الطغاا بوجوه والوقوه

 وال هعي بعالمعروه األمعر» بعركن لعذلك المجيعت قرآنال أس  وقت. غيانالط   م افذ بغلق

ع  لكعن ،اإسعالم أيكان من ال ادس الركن وجعله ،«الم كر دن  -كثيعرا ألسعباب- األم 
« الح عب » عملتاسعت   وحين .قاديا مرس  ات إلى وتحويله الركن هذا تفعيل ت تطع ل 

ض ل  ف ن ها  وأدواتعه، دصعر كعل وبح و ،ومكان  مان كل في فادل  مرس    إلى تتحو 

 أشعكايش  أجذت فكل ها ،«ال ويى» الغا ب  والفرية  ،«والعقت الحل أهل» فكرا وكذلك
 -واألمعرا  ال خبع  أو العلمعا  -« األمعر أولعي» طرفعي دقعت انفراط بعت جاف   هالمي  

 ظعواهر بعتأت  هعاوحي .اآلجعر يتجعاه مععاك  باتجاه وي ت شق، في م هما كل ليصب 

 قطععت   «  اتق» لي قاض ن  م  : يقوض أن أمي   ب ي جلفا  أحت أتجر   حتى ،تبر  الطغيان
 2... د قه

تصل إلى لوفت   ايستبتاد قت تتجاو  حياا ال اس وحقوقه  التنيوي  وال ياسي ، 

عن  فت ته  دن إيمعانه  ودقيعتته  ودبعادته  لعربه ، كمعا قولعه تعالى:} عا آم  علِ ف م  وس  ى إِي  م 
ي عع   ِمععن   ل ععئِِه   أ ن  ذ ي ِ م  ن  و  د ععو  ٍه ِمععن  فِر  ععو  ل ععى ج  ِمععِه د  إِن   ي ف تِععق و  ن  ل ع ععاٍض فِععي   ه    و  د ععو   فِر 

ععِرفِين   إِن ععه  ل ِمععن  ال م    ِض و  إِن  ال ععِذين  ف ت   ععوا ه }، وفععي قولععه سععبحان[83]يععون  :  {األ  ي 
ع ِم  اِت      ل ع   ي ت وب عوا ف ل ه  ر  ال م  ِم ِين  و  ر  ع     ج     د عذ اب  ال م  ل ه ع   د عه  ِريعقِ  و   ]البرو  :{ذ اب  ال ح 

 ، . وقت يأي ا من حكام الم لمين معن يةعايقون المصعلين ويفت عونه  فعي م عاجته[10

ويةععايقون الملتحععين فععي أدمععاله ، ويةععطهتون ال  ععا  المتحجبععات ويفت ععونهن فععي 
 ال واي  واإدايات والجامعات.

                                                
 . «سورة النا عات»في ظالض القرآن تف ير  -  1)

موقع التكتوي طه جابر العلواني  - الفت   التي تذي الحلي   حيرانــــشابحث:   - 2

http://www.alwani.net/ 
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 المؤامرة الخارجي  ونظري الثورات 

 
قععت تعع   وايضععطرابات نجععت مععن حععين آلجععر مععن يععرددون أن هععذه الثععويات

 ،وبعةعه  يةعي  إسععرا يل العتوض الغربيع ، قِعـب ل تحةعيرها وتحريكهعا وتمويلهعا معن

 ... في التوض العربي  بغرض بث الفتن والصرادات التاجلي وذلك 

ددعوى وتخمعين، فتحتعا  إلعى  نهي دبايا دوهذه ال ظري  في أح ن أحوالها 
  اإ بات. لكإ بات، ونحن في انتظاي ذ

 :وأما في أسوأ أحوالها فهي دلى أحت أمرين، وقت يكون فيها األمران معا
 عويه مت من بععض الجهعات، يعراد بعه تع  ت  ترويج م   مجرد : هو أنهااألمر األوض

هعو  ويجتعرال ي من هعذا ها. والهته ال ها دل اس هذه الثويات والت كيك فيها وت فير ا

 .أو امتتاد إشعادها إف اض هذه الثويات، والحيلول  دون امتتادها
يئ كل شبذن الغرب دلى  و ايدتقاد المترسخ في بعض العقوض: هاألمر الثاني

 ي ،لحجع امعن هعذا ال عو  ومعن هعذا أحتا ا ن ب ا  دليه، ف و قتير، وأنه فعاض لما يريت.

 ن تحت يته، إذاش فالغرب من ويا ها.مو بتتبيره قع إييمكن أن ت
و ربي  تتد  مثل  هذا التفكير ويغذيه، ما نراه ون معه من مواق  دومما قت ي لهِ 

إلعى  ، أو تعتدوه عا أو ه عاك ، أو تعتين قمعع المتظعاهرينأو ذاك الر ي  هذا إلى ت حي

تقععتي  ددعع   حععت وفععل األمعر إلععى وقععت. فععي سعوييا أو فععي الععيمن.. نقعل سععلمي لل ععلط 
 للثعويا فعي متكعري يكالمع دع للثويا في ليبيا، وإلعى د وفعاض سياسي ود كر  دل ي

و هعذه الثعويات وفعاحل المحعركفهذا ي فه  م عه ببعاد  العرأ  أن الغعرب هعو  سوييا.

 المصلح  فيها. 
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ان، وقبل م اق   هعذه ال ظريع ، ي بعت معن ت عجيل أمعر ي أظ عه يختلع  فيعه ا  ع
 يالتذ ير في عى دا ما إلى التتجل و -را ونفوذه الواسع بقتياته الكبي - وهو أن الغرب

 وتوجيههعا بمعا يخعتم مصعالحه واسعتراتيجياته دبعر ،مجريات األحتاثو شرون التوض

 والعععال ، وأن لععه فععي ذلععك بادععا طععويال. وهععذا يع ععي أنععه مععن ديععر المتصععوي أي يح عع
 التععذ ير فععي ح ععاب هععذه التحععويت الجاييعع  فععي العععال  العربععي، وأي يحععاوض الغععرب

 ،ذا شي هما وجت إلى ذلك سبيال.  ولكن  ،وتوجيه ها لصالحه م ها مجراها وايستفادا  

 ..والتدوى ال ابق  شي  آجر.
 ولم اق   نظري  المرامرا واأليعاد  األج بيع  فيمعا جعرى ويجعر  معن  عويات

 أقوض: ،شعبي ، في كل من تون  ومصر واليمن وليبيا وسوييا

 قعامأا د ت ال عوب العربي  واإسالمي ، أن الغرب هو الذ  من المعلوم بالةروي .1
  معظعع  األنظمعع  الحاكمعع  فععي العععال  العربععي، وأن دأبععه المعععروه هععو ددعع أو أيععت

 همعا كعاناألنظم  الموالي  له الرادي  لمصالحه، الم تيجِ  في سياساته ومواقفعه، م

 .وضريها دلى شعوبها ف ادها واستبتادها
 تحعت أقعتام العر ي  التون عي  يعن -هتع ت امعا  أوض   - هتع د تما بعتأت األيض ت .2

معه إلعى دد -وجافع  فرن عا  - كعادتها العابتين بن دلي، باديت التوض األويوبي 

، إجمعاد ، حتى درضت دليه جتمات أم يع  مباشعراحكمه تثبيتمحاول  إنقاذه وو
ه قعت سعفي تهعا إي بععت أن أيق عت أن . ولع  تتغيعر مواقف  المظاهرات وايضعطرابات..

 بيعرفتيقه  الك أديكها الغرق. وهكذا فعلت أمريكا وديرها من التوض الغربي  مع

 الر ي  المصر  ح  ي مبايك.
ميع  مع انطالق األحتاث في ليبيا وسعوييا والعيمن، كعان الغعرب قعت بعتأ ي عل  بحتو .3

يع  وبةعرويا التعامعل معهعا بكيف ،دلعى الم طقع  بتأت يياحها تهعوالتغيرات التي 

حماسعه  كعانقت و .، فيها نصيو من التفه  والم ايرا والبراكماتي  اينتها ي اجتيت
 لوجود أسباب إضافي  في هذه الحال ، وهي:  ا تا في الحال  الليبي 

 .الثايات التي له مع القذافي  

 ه ذلك ، بما يتةم ليبيا بلتا نفطيا ي بت من ك به وتوطيت الروابط معه كون

 التفةيلي  في م اييع إدادا اإدماي. من الحصوض دلى األسبقي 

  يع الغرب الب عوك لعتى ، موددع  أو مهربع ضخم ليبي   أيفتا مالي وجود ،

 الع ععكر  كافيعع  لتعويةععه دععن كععل مععا يمكععن أن ي فقععه فععي ددمععه سععتكون

 للثويا الليبي .
اسعتطا  أن  قعت هل يعقعل أن الغعرب  المرامرا الغربي  ي بت أن نت ا ض: مقولأمام  .4

تبذض التةحيات الج يم  و دلى الماليين الثا را الهاديا، ويجعلها تقتم ذهه يحرك
 تى ال ععوب العربيع ،وييب  لعوح اسي   األيوا  الغالي ، مع ما نعلمه من كراهي ٍ 

 عباب العذ  شعكل طليعع  الحعراك الوجاف  د عت  تجاه الغرب وما يذتي من جهته،

  العذين أشععلوا الثعويا فععي هعل كعان ال عباب واألطفعاض الب عطاو الثعوي  ووقعوده؟
أ ياي بيعت الجهعات الغربيع   وفع عا  وتعع  مجعرد سيت  بو يت وديدعا وب غعا  

فعي كععل  ن لع عرات ال عع ينتين المةععطهيالمعايضعمععن  وهلعألا المختصع ؟ وهععل

 ، وأبلعوا فيهعا العبال  الح عن، الذين انخرطوا في هذه الثويات دوض الربيع العربي،
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، ي فعذون معا ي عمى باألج عتات مجرد م عخرين أدبيعا أو  ،دمال  كانوا مجرد  هل 
 الخايجي ، كما يقوض الرؤسا ؟!

تد دعالمحركع  للثعويات فعي  اد  الخايجي  والمعرامرا األج بيع األي بفرضي القوض  .5

بعععذن هعععذه األيعععاد  وهعععذه   والقعععوضمعععن العععتوض العربيععع ، يترتعععو دليعععه ايسعععت تا   
لى الحك  في تعون ، وكعذلك أوفلت حرك  ال هة  إو سعت المرامرات هي التي

 فعي مصعر، وحع ب   إلعى معا حققعوه أوفلت جمادع  اإجعوان الم علمين وال علفيين

و إلععى مععا تحقععق مععن مكاسعع  اهععي التععي أوفععلتبذنهععا و العتالعع  والت ميعع  بععالمغرب،
دععن آيه ال ععج ا  اإفععرا  ، ووتحريرهععا تاييخيعع ؛ مثععِل اإفععرا  دععن ال عععوب

التعي كانعت  ،الم ظمات والحركعات والجمعيعاتين، ودن مئات األح اب وال ياسي

  ن حق الظهوي والعمل!!م مم ود  أيةا معتقل 
  رون تب  ا إي أن نرحوي ي ع، وحي ئ ذ الفرضي  فحت ال ظري  كله ف ذا ف  هذا

بطلعت  فقعت ،. وإذا ل  يص  هذاواألج تات الخايجي  الجتيت من المرامرات بهذا ال مط

 ال ظري ، وهو الصواب.
جمعا  لهذه ال ظريع  معن دليعل سعوى أن يقعاض: دض دليهعا اإجمعا ؛ أ  إ ىيبقذا ي وهك

وقع  ما دلى القوض بذن كله  أجمعوا قتالرؤسا  المخلودين والمرفوضين؛ نع  هري  

جئ  ومعلئوم أن إجمئاع الرؤسئاء ح  عتا أج بيع !!معرامرا جايجيع  وأج إي هو ما ويقع

 .اَلستبداد رريع في 
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 وسد الثغرات.. سرق  الثورات
 

ممععا كثععر الحععتيث دتععه فععي سععياق الثععويات العربيعع  الجاييعع ، م ععذل   سععرق   
  الثويا  أو  اجتطاه الثويا  أو  الركوب دلى الثويا ...

نجع ت : أن تتمكن جه  ما، دير  التعي أأو اجتطافها ب رق  الثويا دادا يقصتو

 تلعكيها وأهعتافها، وفعق معا ترومعه مخططعات الثويا، من التحك  فيهعا وتحريع  م عا
 الجه . 

  ،وأهلعه وسرق  الثويا قت تكون دملي  داجلي  فعرف  )أ  معن داجعل البلعت -

ع افععر وقععت تكععون داجليعع  مععع  ا  بععتد  جععايجي، وقععت تكععون جايجيعع  ب
 أدوات داجلي .و

إحبعاط األهعتاه التعي قامعت فقعط وقت يكون الهته من هعذه  ال عرق   هعو  -

 لها، وإجهاضها قبل اكتماض تحققها.الثويا ألج
  أو وقت تذتي ال رق  من جه  لهعا أطمادهعا وتطلعاتهعا )الفرديع  أو الح بيع -

م ك بمقودها، لت حقيق معا الطا في  ، فتقف  هذه الجه  إلى طليع  الثويا وتـ 

 تصبو إليه من تطلعات وأهتاه.
 اوقععت ي ععايك فععي  سععرق  الثععويا  أو ي ععادت دليهععا، بعععض  مععن فعع عوه -

 ، انتقاما من جصومه ، أو نكوفا دلى أدقابه .أنف ه 

 

 ومن الساليب المع ودة في سرق  الثورات:

ثعويا ت ظي  اينقالبعات الع عكري . وقعت يبعتأ اينقعالب الع عكر  بتب عي شععايات ال .1

 نف ها،    ي ير إلى التملث م ها شيئا ف يئا، كلما استتو له الوضع.
يع ، متني ، وذلك من جالض جمادعات وت ظيمعات موالتحريك اينقالبات ال ياسي  ال .2

مجريعععات  قلعععووتمكي هعععا معععن البعععرو  والتصعععتي و وت عععمي ها يجعععر  تعععتديمها

 األحتاث...
 ، بمبععاديات وأنصععاه حلععوض تععذتيقبععل اكتمالهععا اسععتباق الثععويا واسععتعجاض سععيرها .3

ون نهايتها. وسعرق  الثعويا ه عا دعادا معا تكعا، بتض تركها تمةي إلى ببعض  مايه

ه أطعرا قيادات أو ، بغي  اينفراد وإقصا من بعض قادتها، أو من بعض أطرافها
 .أجرى في الثويا

اجتراق الجمادات والت ظيمات المر را في ف ع الثويا وقيادتها. وذلعك أن العتوض  .4

الغربي  الكبرى، دادا معا ت ععى إلعى أن يكعون لهعا  أفعتقا  ومتععاونون ، داجعل 
  ودير المعايضع ، سعوا  كانعت سعري  أو دل يع . األح اب والت ظيمات المعايض

وسوا  كان هعري  المتععاونون دبعايا دعن دمعال  اسعتخبايات يقومعون بعوظيفته  

ومتطلبات مه ته ، أو كعانوا معن العذين يعت  اسعتتياجه  وك عو ودهع ، واسعتمالته  
 يمكعن أن -كلهع  أو بعةعه   -شيئا ف يئا إلى الحعواي والتفعاه  والتععاون...، فع نه  

هععوا ويععت د م  وا مععن تغييععر الم ععاي. وهععذا األمععر فعععو بعيععت الم ععاض، ك  م  ـ  وا ويععيوج 
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ولك ه يصب  أقرب في حايت ايضطراب واييتباك والخوه من الم تقبل. وهو 
 ما قت يقع في بعض الثويات.  

ييعئ وفي جميع الحايت، فع ن سعرق  الثعويات تحتعا  دالبعا إلعى تعذ ي  الحالع ، وته

تر والفوضعى والخععوه، وتععذجيجِ الخعاله واينق ععام فعي المجتمععع وقععواه ظعروه التععو
معن  ال ياسي  المعر را، بمعا فيهعا قعوى الثعويا. بعبعايا أجعرى: سعرق  الثعويا هعي نعو 

لعى دال عطو  ايفطياد في الما  العكر، فال بت إذاش من تعكيعر الميعاه قبعل القيعام بعمليع 

 ... وافطيادها أ   ويا
، معا خي دلى هذا ال و  من ال رقات ال ياسي  التايي التاييخي ولعل أقرب األمثل  

ات وقععع فععي البلععتان العربيعع  واإسععالمي  التععي كانععت تحععت ايحععتالض األويوبععي لع ععر

مععا  ال عع ين مععن القععرن الماضععي،  عع  كافحععت شعععوبها وحركاتهععا الجهاديعع ، بقيععادا العل
لمحتلععين، بفةععل وال دمععا  المخلصععين. فلمععا نةععجت ظععروه ايسععتقالض وجععرو  ا

يععت  ل، دملععت الععتوض ايسععتعمايي  دلععى ترتيععو األمععوي، اإسععالمي  المقاومعع  الجهاديعع 

ن ، والحيلولع  دومعن الت ظيمعات وال خصعيات ت لي  الحك  إلى من تريته  وترضعاه 
فه    ومععواقتوليعه مععن قِب ععِل المجاهععتين المخلصععين، العذين ي ت قبععل بتوجهععاتِه  اإسععالمي

 ما ت  فعال...القومي . وذلك 

س فهل هذه الثويات والتحويت العربي  الجايي  اليوم، هي أيةا درض  لالجعتال
 واإجهاض، وال لو وال هو؟ 

ن ست مي بت ومن حيث المبتأ نع ، هذا وايد، وي بت من اليقظ  والحيط  والحذي. 

اق الثويات، وهي  الث:  الثغرات التي يت لل م ها س ر 
رى ال عععوب ودودتهععا إلععى ايسععتقال  وايسععتكان . وهععذه كبعع : دفلعع الثغععرا األولععى

حيععث تحعع  الجمععاهير أنهععا قععت أنجعع ت  ويتهععا وحققععت بغيتهععا،  الثغععرات وأجطرهععا،

ل عععبي  اوالعا ليعع  والمه يعع . ومععع تراجععع اليقظعع   الفرديعع  اليوميعع  فتعععود إلععى همومهععا
ه وايسععتبتاد وتراجععي الععرو  الثوييعع  الةععادط ، ت فععت  مععن جتيععت أبععواب اينحععرا

  واينقالب دلى إيادا ال عو وأهتاه الثويا.

 ال عرق  والتحريعع  وتحمعي الثععويا معن التعي ت ععت هعذه الثغعرا  والةعمان  الكبعرى
إي  وهعذه اليقظع  ي تكتمعل وي تصعمتيقظع  ال ععوب وفادليتهعا.  دوام ، هعيوالتالدو

 كرين.وإدالميين ومفبذن ت خرط فيها وفي إذكا ها طال ع المجتمع؛ من دلما  ودداا 
يبعتو  متحققع  فعي الحالع  الراه ع ، حيعث -بحمعت   تععالى  -وهذه الةعمان  نراهعا 

ل عععوب ل المتجععتدا يقظعع وال الععودي واضععحا أن ععا اليععوم أمععام ديجعع  ديععر م ععبوق  مععن

راكها وفادليتهعا، و فيالعربي    -دظع  ب عوادها األ -واألمع   تعبئتهعا وشعجادتها.فعي ح 
نه  بخعاله األفعراد والفئعات، فع  أمعر، ف نهعا ي تجتمعع دلعى ضعالل ،إن اجتمعت دلى 

 درض  لالنحراه والخلل وال لل.

ومن طري  ما سمعته وأنا أكتعو هعذه الصعفحات، جعواب  معواطن مصعر  حعين  
. فقت سذله مراسل إحتى الق وات: 1سئل د ي  المرحل  الثالث  من اينتخابات البرلماني 

: دلى الذين نرى أنه  سيختمون البلعت، وإذا لع  يفعلعوا دلى من ستصوت دتا؟ فذجاب

الجععواب لعع  يكععن مععن أهععل هععذا  فالميععتان مععا  اض موجععودا. هععذا مععع العلعع  أن فععاحو
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القاهرا، وي يع ي بالةرويا ميتان التحرير في القاهرا، وإنما ميتان التحريعر فعاي 
 تاد.ضت الظل  الف اد وايستب وتعبئ  شعبي  ك اي  دن كل حراك شعبي

 فمععا دام ال ععاس دلععى هععذه اليقظعع  وهععذا التذهععو، فلععن ت ععرق  ععويته ، ولععن ت غلععو

 إيادته .
 الخعاله وقياداتهعا. فكلمعا اشعتت : التصاي  والتصت  بين قوى الثوياالثغرا الثاني 

 مبعاد ال الصرا  بين القوى والقيادات ال عبي ، ول  يتوافقعوا دلعى معا يلع م معن وطاض

لخعاله، لتععايش والتععاون والتعتبير ال علمي المتحةعر لل ت ظيميع الخلقي  وال قوادتوال
هل والمصعطادين فعي المعا  العكعر، وي ع والمغعامرين ف ن ذلك يفت  البعاب للمتربصعين

 له  دملي  اينقةاض...

ا معج بعي، : التغلغل وايجتراق األج بي. والمقصود ه ا بايجتراق األالثغرا الثالث 
فلي    .؟قال فمن ؟قلنا يا رسول هللا الي ود والنصارىجا  في الحتيث ال ري  )... 

ي مععا. قطر دربي، إي وفيه حةوي أج بي واجتراق أج بعي، ظعاهر وجفع اليوم ه اك

رك يتغلغععل ويتةععخ   ويتحععرك بحريعع  فععي أ  بلععت، دون فهععذا ال فععوذ األج بععي لععو تعع
يرقعو  حصره وكب  جماحه، ودون فةحه وفة  المتعاونين المحليين معه، ف نعه لعن

بععات ضععت فععي البلععت وأهلععه إِيب وي ذمعع . وقععت يصععل إلععى حععت تععتبير المععرامرات واينقال

 تها. رق   وياتها وتةحيال تتبير المرامرات ال عوب ومصالحها وإيادتها، ومن ذلك

 تنبيه َل عد منه..

 -ومثله مصعطل   الركعوب دلعى الثعويا   -أن مصطل   سرق  الثويا   وهو 

تععي لعبعض القععوى الصععادتا ال لمجعرد ايتهععام والت ععكيك والتبخععي  قعت ي ععتعمل أحيانععا
ات. ، وذلك في سياق الت اف  ال ياسي بين بعض األحع اب والتيعايانطلقت من دقالها

 قصا .اي واإ، الرامي  إلى إدادا نهج ايستئثفال  ي بغي ايست الم لالتهامات المتج ي 

لمظعال  الت لط وايستبتاد، ولرفعع افالثويات إنما تذتي أساسا لتحرير ال عوب من 
ت  ت أن تفعوتك ير القيود د ها. ف ذا نجحت هذه المرحل  األولى من الثعويا، ف نهعا ي بع

ن ِمععالبعاب لجميعع الفئععات واألفعراد للم ععايك  فعي الب ععا  واإفعال  وال هععوض. فلعي  

فعي   اأن تتقتم فئات وشخصيات، ل  تكن باي -وي من الركوب دليها  -سرق  الثويا 
 بععال  ومكانعع  وأ ععر فععي جريطعع  الوضععع -بعععت الثععويا  -تحريععك الثععويا، فيصععب  لهععا 

تحعت نجا  للثويا، لكونها أبر ت طاقات جتيتا وف من دالمات الجتيت، بل هذا يكون
فئاتعه لها األبواب. و عويا الععتض دلعى الظلع ، ي بعت أن تكعون لمصعلح  المجتمعع كلعه و

 المجاض للجميع.كلها، وأن ت ص  الجميع، وتف   
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 تطبيق الشريع   لأسمععد الثورة و ل ماوَ دُ 
 

ض دعععتد معععن ال ععععوب العربيععع  دهعععت الحريععع  وبععععت الثعععويات العربيععع ، ودجععع 
ع وبعععت الععتجوض فععي دهععت اينتخابععات الحععرا وال  يهعع  فععي أقطععاي الربيعع واينعتععاق،

ب  يمات والتيايات اإسعالمي  هعي فعاحظهر بوضو  ي دباي دليه أن الت ظ العربي،

 عربيع ال اينتخابعات فعي كعلالحظوا والقبوض واإقباض لتى تلك ال عوب. وتذكعت األمعر 
مي ، ه عاك م عايك  إسعالونتيج  لهذه اينتخابات  .جالض ال هوي األجيرات يجرأالتي 

أساسععي  وقياديعع ، دلععى فعععيت البرلمانععات والحكومععات فععي كععل مععن تععون  والمغععرب 

وض حعاأليام حبلى بمثل هذه التطويات. وهذا ما جعل ال قعاو يت ايعت وي عتت مصر. وو
 م ذل  تطبيق ال ريع ...

 اإلسالميون عين إرضاء الشرع وإرضاء الشعب
اليوم دن طريق فع اديق  معلوم أن وفوض اإسالميين إلى الحك  أفب  يذتي 

يين التعي أتعت باإسعالمايقترا ، أ  بذفعوات ال عاجبين واجتيعايه . وهعذه األفعوات 

فععي  اليعوم، هععي نف ععها قععت تععذهو بهعع  وتععذتي بغيععره  دععتا. بمع ععى أن بقععا  اإسععالميين
. ولعذلك يت عا ض بععض وتحعت يضعاه  أو سعخطه  الحك  أفعب  فعي قبةع  ال عاجبين

ولويع  الجماهير التي فوتت دلي ا، ونعطعي األ رضي  اإسالميين: هل دلي ا اآلن أن ن  

لمع  ومصعالحها، أم دلي عا أن نرضعي ال عر  ونعطعي األولويع  والكلطلباتها ويدباتها 
 العليا ألحكامه وطلباته؟
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عع  دععادا دععن دفلعع  الصععالحين   ععذذه الصععيغ ، ي اإشععكاض والت ععاؤِض بهعع ر   وط 
 بمقافت التين... الجهل من وسذاج  المتتي ين، 

 فيها مكر ودها ، فيقولون: أجرى وه اك من يطرحون هذا الموضو  بطريق   

الربعا هل سيبقى اإسعالميون أوفيعا  ل ععاياته  ومعواقفه ؛ فيم ععوا الخمعر ومحالتعه و
 وب وكه؟ وهل سيم عون الغ ا  وال ي ما والم ل الت؟ وهل سيفرضون الحجاب دلى

 عكتون ؟ أم أنهع  سي...ال  ا ، ويم عون ايجتالط في المتايس والجامعات والحافالت

بمععا يجلععو األفععوات  -ك ععا ر األحعع اب  - دععن هععذه األمععوي وي  ععونها، وي ععتغلون
 ويرضي المصوتين في اينتخابات؟

 وتفصيلي. ،على وج ين: إجمالي قِي هذه ال والجواب عن 

أحكعام ال عريع  هعي دعين المصعلح    نعلع  أن  أن   مفعادهف :اإجمعالي الجواب أما 
ن جعو أالحقيقي  لل اس أفرادا وجمادع ، وأن المصعلح  الحقيقيع  هعي أيةعا شعريع  وي

تةعاد  ي تععايض بعين ال عريع  الحقيقيع  والمصعلح  الحقيقيع ، ويوأنه ت تخذ شريع . 

  فعيت  بين ما تريته شريع  اإسالم وما تريته شعوب اإسالم. وم عذ سع ين طويلع  كتبع
ذه ن هذه الم ذل ، بع وان )ال ريع  مصلح  والمصلح  شعريع  ، أنقعل م عه هعم نواج

  الفقرات:

عته   ، أما كون ال عريع  مصعلح ، فهعو أمعر م عل   بعه لعتى دامع  الم علمين وجاف 
مقوض به د ت جماهير العلما  من كعل دصعر ومعن كعل مصعر ومعن كعل معذهو سعوى 

ش. ش وي كيفا ا  الظاهري ، وي ادتباي له ، ي كم 

 ومن أقواض العلما  المعبرا دن هذا المع ى:
 فاست.ال ريع  جا ت لجلو المصال  ودي  الم -

 ال ريع  نفع ودفع. -

 ال ريع  جا ت لجلو المصال  وتكثيرها ودي  المفاست وتقليلها. -
ش. -  ال ريع  إنما وضعت لمصال  العباد في العاجل واآلجل معا

هعا، ال ريع  مب اها وأساسها دلعى الِحك ع  ومصعال  العبعاد، وهعي دعتض كل   -

 ويحم  كل ها، ومصال  كل ها.
 لمصلح .ا  فث    شر   ، وحيثما كان شر    فث    حيثما كانت المصلح -

وحتععى نجععع  الععتين الطعععوفي الععذ  اشعععتهر بععالقوض ب مكعععان التعععايض بعععين 
ال صعععوص والمصعععلح ، نجعععته فعععي الكتعععاب ذاتعععه وفعععي ال عععياق ذاتعععه يقعععوض:  ... 

وبالجملعع ، فمععا مععن آيعع  مععن كتععاب   دعع   وجععل  إي وهععي ت ععمل دلععى مصععلح  أو 

ذكر أن  شذن ال    ك ذن القرآن كعذلك  ألن هعا بيعان للقعرآن، وقعت بي  عا       1مصال  
 .2اشتماض كل آي  م ه دلى مصلح ، والبيان دلى وفق المبي ن 

 هذا دن كون ال ريع  مصلح ، وهو كاٍه فيما أح و.

أما كون المصلح  شريع ، فيتمث ل د ت دلما  ا في دعتد كبيعر معن األفعوض 
ها وأشعهرها هععو تعي ترجعع إلعى ادتبعاي المصعلح . وأفعرح  والقوادعت الت عريعي  ال
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ع  الفقهعا ،  ع  ومصعتيا ت عريعيا د عت دام  أفل )المصلح  المرسل   الذ  يععت  حج 
عععا  ش لمعععا ي عععتهر معععن اجتصعععاص المالكيععع  بهعععذا األفعععل. قعععاض القرافعععي:  وأم  جالفعععا

لععق المصععلح  فغيرنععا يصععر   ب نكايهععا، ولكعع  ه  د ععت التفريععع تجععته  يعل لععون بمط

المصعععلح ، وي يطعععالبون أنف عععه  د عععت الفعععوايق والجوامعععع ب بعععتا  ال عععاهت لهعععا 
 .1بايدتباي، بل يعتمتون دلى مجرد الم اسب ، وهذا هو المصلح  

أفوض أجرى أساسها جوهرها  –سوى أفل المصلح  المرسل   –وه اك 

 مراداا المصلح  وب ا  األحكام دليها:
كثيععر مععن فععويه وتطبيقاتععه إلععى فه ععاك ايستح ععان، الععذ  يرجععع فععي  -

مراداا المصلح ، كما قاض ابن يشت:  ومع ى ايستح ان فعي أكثعر األحعواض: هعو 

 .2ايلتفات إلى المصلح  والعتض 
 ولذلك قيل في بعض تعريفات ايستح ان: هو ترك القياس واألجذ بما هعو

 أوفق لل اس.

 فاست.وه اك أفل ست  الذيا ع، الذ  يرجع حافله إلى دي  الم -
وتظهععر مصععلحي   هععذا األفععل بقععوا فععي كونععه ي ععم  بم ععع مععا هععو مبععا  

ش للمصعلح  وحف ،بال ث ش دي ا للمف تا. وفي هذا مخالف  ظاهري  لل ث، تحقيقا اظعا

 دليها.
ش متةم  ان لرداي  المصلح  وب -  ا  وه اك العره، وايستتيض، وهما معا

 األحكام دليها.

 ا ترس   )الت ريع المصعلحي  وتةعبطه،كما أن ه اك قوادت فقهي  كثير -
 وم ها:

 األفل في الم افع الحل وفي المةاي الم ع. -

 ي ضري وي ضراي. -
 الةري ي اض. -

 الةري ي ي اض بمثله. -

ل الةري الخاص لتفع الةري العام. -  يتحم 
 الةري األشت ي اض بالةري األج . -

 التصره دلى الردي  م وط بالمصلح . -
ش  وهكذا يظهر  –معن جعالض معا ذكرتعه معن أفعوض وقوادعت ت عريعي   –جليا

متى حجي  المصلح  ومرجعيتها في الت ريع اإسالمي. ولذلك حعق ل عا أن نقعوض: 

إن المصلح  شريع ، وهعو مقصعود قعوله : حيثمعا كانعت المصعلح  فعث    شعر   ، 
ش دلى الح ل ما كع ، ونجععل ولذلك قاض اإمام الغ الي:  ونحن نجعل المصلح  تايا د 

ش ل ها   4 ...3الحك  أجرى دلما
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 . 1980)دم ق: داي الفكر،  -355، ص ألبي حامت الغ الي الم خوض -  3
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ولعو بعععض  -ي يبقععى مجعاض لتخويع  ال عاس  ،ودلعى هعذا األسعاس وهعذا الع هج 
 الحقيقي .  دلى مصالحه  -ال اس 

ن يهعا ف عو، بمعا ففاإسالم يت ع داي  ال ع  لكل الف ون الجميلع  الممتعع  الب عا ا

إلى  رأاش ام تِ أنها  ف    د ها )يضي  فحي  البخاي  دن دا   وفي  اللهو والترفيه.
 ؟لهعو يعا دا  ع  معا كعان معكع  :فقاض نبي   فلى   دليعه وسعل  ،يجل من األنصاي

ومن الفن  -  . فهذا دن اللهو، فكي  إذا جعل ا من هذا اللهوف ن األنصاي يعجبه  اللهو

 وسيل  للتثقي  والتربي  واإفال ؟ -دموما 
ل ك ع   فِ لتمتع بمباهج األيض ومخلوقاتها )وا واإسالم يت ع لل ياح  عا ج  و  عاض  يه  م 

ون   ح  ر  ِحين  ت    ون  و    [6]ال حل :   ِحين  ت ِريح 

اب  ) ا ش ل ك    ِم  ه  ش عر  اِ  م  ض  ِمن  ال  م  ِم  عه و  ال ِذ  أ ن    ر  فِ  و  ون  ي   بِعت  ه  ش عج  يعِه ت ِ عيم 
ال ي ت ون  و  ال   ي    و  ِمعن  ل ك    بِِه ال   األ  د   عاب  و  اتِ   ك عل ِ   ِخيعل  و  عر  ي ع ش  إِن  فِعي ذ ِلعك  الث م  ٍم لِ آل  ق عو 

و ر  ل ك ني ت ف ك ر  س خ  ال  و  ال  عم    و  عاي  و  ال  ه  عر  و     الل ي ل  و  عوم  ق م  ِرِه إِن  م  ال  ج  ات  بِعذ م  ر   فِعي   عخ 

أ   ا ذ ي  م  ِقل ون  و  ٍم ي ع  ي اٍت ِلق و  ِض ذ ِلك  آل  ت    ل ك    فِعي األ  ي  خ  ٍم ان عه  إِن  فِعي ذ ِلعك  آل  ِلفشعا أ ل و  م  ي ع ش ِلق عو 
ععه  ل   ععر  ِلت ععذ ك ل وا ِم   ر  ال ب ح  ه ععو  ال ععِذ  س ععخ  ون   و  ععا ط  ي ععذ ك ر  مش ت  ح  ي ععِريبععا و  ععه  ِحل  وا ِم   ِرج  ععت خ   ش   

ِلت ب   اِجر  فِيِه و  و  ف ل ك  م  ى ال  ت ر  ا و  ِلهِ ت غ وا ِمن  ف  ت ل ب   ون ه  ل ع ل ك   ة  ون  و  ك ر   - 10]ال حل :       ت   

14] 
ي فععويبعع  األمعواض وحفظهععا وتكثيرهعا، ولععه  ايقتصععاد ت ميع لاإسعالم يت ععع و 

  عافعلي . ع كل طموحات ال اس وم اييعه يرد  ما    م  ـذلك من الطرق الم رود  ال

أبععواب  دلي ععا أو نوسعععكمععا ها، تن نفععت  أبععواب الك ععو الحععالض ونوسعععها ون ع ععـب ِ أ فقععط
 الترفيه واللهو ونرقيها.

، وهكععذا فعع حن مععع اإسععالم ي نحتععا  إي إلععى فهعع  مقافععته ومصععلحي  أحكامععه

يععع أن جم -إي مععن أبععى  - وسععيفه  جميععع ال ععاس حي ئععذ .ت  يلععه وح ععنِ  ذلععك ومرادععااِ 
  .ته  ه  وكراموسعادته  التنيوي ، فةال دن دي تنياه ل  هي األحف  أحكام ال ريع 

ف ريع  اإسعالم ديعن ودنيعا مععا، وحفع  المعاض هعو أحعت مقافعتها الةعرويي  

لعى دالخم  ، وكذلك حف  التح ي يات بكل أج اسها وأنوادها. فمن أياد حمعل ال عاس 
ديع ه   ايلت امات التي ي  والخلقي  من دير مصال  ومبعاهج دنيويع ، أف عت دلعى ال عاس

عوا جمهعويه  ول عن إذا أي  ومياإسالفى هذا دلوودنياه .  ا حاجعاتض  ، فقعت ه شععوب ـب و 
ععوا يبهعع ، وإذا أح عع وا تطبيععق شععريعته ، فقععت جععتموا  بععذلك طبقععوا شععريعته  وأيض 

 جمهويه  وأيضوا شعوبه . 

 عن مسأل  تطبيق الشريع .  ذا الجواب اإلجماليف 

 

 :ما يلي ففيه وأما الجواب التفصيلي 

 

 أوَل: ما معنى الشريع ؟ 

فعي ي عمل اسعتعمال ها  -وم ها ال عريع  وال عرد  وال عر    -مادا   و ي     

ما أن له   لعباده ، من معتقتات ، ودبادات ، وأجعالق ، وآداب ،  القرآن الكري   كل  
دادات ومعامالت . وتذتي العقا ت والعبعادات فعي طليعع  معا شعرده   وجعلعه  وأحكامِ 
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عا قوله تعالى شريع  للعباد، كما هو واض  في  عى بِعِه ن وحش ف  عا و  يِن م  ش ر    ل ك    ِمن  الت ِ
ق   ي  ت ت ف ر  ين  و  وا الت ِ ِدي  ى أ ن  أ قِيم  وس ى و  م  اِهي   و  ي   ا بِِه إِب ر  ف  ا و  م  ي   ا إِل ي ك  و  ح  ال ِذ  أ و  وا و 

 [13]ال ويى/ فِيهِ 

د وا ل ه    ِمن  ال ك ا   ش ر  ا ل    ي ذ ذ ن  أ م  ل ه    ش ر  يِن م   [21يى/]ال و  بِِه َّللا    ت ِ
عا   قعاض: هعو العتين  و عى بِعِه ن وحش ف  عا و  يِن م  ، فعي قولعه:) ش عر    ل ك ع   ِمعن  العت ِ دن ال عت  

 1 كله

    لى أما لف   شريع  ، فقت ويد في القرآن الكري  مرا واحتا ، في قوله تعا

ع ل   اك  د ل ى ش ِريع ٍ  ِمن  األ    ي  ت ت بِ ج  ا و  ِر ف ات بِع ه  ا   ال ذِ ع  أ ه  م  ون  و  ل م    [18 ي /]الجا  ين  ي  ي ع 

ل   ععا إِل ي ععك  ال  وويد شععقيقه ، لفعع   شععرد  ، فععي قولععه تعععالى  أ ن    ق ِ و   ِكت ععاب  بِععال ح 

ل ي ععهِ  ي ِم شععا د  ه  م  ععِه ِمععن  ال ِكت ععاِب و  ععا ب ععي ن  ي ت ي  قشا ِلم  ععت ِ عع  ه   ك     ف ععاح  م ص  ض  َّللا   ب ي  ععا أ ن عع   ي  ت ت بِععع      بِم  و 

ع ل   ا ِم  ك     ِ ِلك ل ٍ ج  ق  ك  ِمن  ال ح  ا   ا ج  ه    د م  ا   و  د  ش شِ أ ه  ِم  ه اجش  ر   [48]الما تا/ او 

د : ال ععريع  بعي هععا، ت   :  قععاض اإمععام الطبععر  ععر  دشا، وال  ِ ععرد  ِشععر  جمععع ال  ِ

ل ععرد  شععرا ع كععان فععوابا، ألن مع اهععا ومع ععى وال ععريع  شععرا ع، ولععو جمعععت ا
 .2 ال ريع  واحت

رد  وال ريع  :  وقاض القرطبي توفعل بهعا إلعى ال جعاا. : الطريق  التعي ي   وال  ِ

    لعباده وال ريع  في اللغ : الطريق الذ  يتوفل م ه إلى الما . وال ريع  ما شر  
 3 .اي : الطريق األدظ . وال ن  : أ  س     ر     من التين، وقت شر  له  ي  

 فال ريع  في اللغ  ، تع ي الطريق العظي  والصراط الم قي .

وال ععريع  فعععي اسعععتعماض القععرآن م عععاوي  لمع عععى الععتين، العععذ  هعععو الصعععراط 
هعو   و ال ريع  ، هعو بادتبعاي واضععها تعبير بلف  الم تقي  .كل ما في األمر أن ال

 أن اإن عاناي فبادتبع ، العتين تعبيعر بلفع  وأمعا ال  ،...ش عر    ل ك ع   تعالى، فهو العذ  

 يتين به.
توفى   ) المر ِ   اإمام أبو بكر اآلج  وبهذا المع ى الواسع الجامع لل ريع  ، أل  

 تربوي .وهـ  كتابه الذ  سماه ) ال ريع    ، مع أن أكثر ما فيه م ا ل دقتي  360س  

،  500ني ) المتعععوفى سععع   الرادعععو اإفعععفها الم عععل    الفيل عععوهوبععععته أل ععع
هـ  ، كتابه ال عهير ) الذييعع  إلعى مكعايم ال عريع    ، وهعو كتعاب فعي فل عف   502أو

أن تهذيو ال فوس والعقوض واألجالق من  - بحق -جالق والتربي  . فالرادو يعتبر األ

فمي  ال ريع  ومكايمها. وهو ي عره مكايم ال ريع  فيقوض:  ومكايم ال ريع  هي: 
ل  ، واإح ان ، والفةل. والقصت م هعا أن ، والقيام بالعتال  بين ال اس ، والحِ الحكم  

 4تبلف إلى ج   المذوى , وجواي يب الع ا تعالى. 

 -كما يحتدها الرادو   - وقبل الوفوض إلى ج   المذوى ، ف ن مكايم ال ريع 
،  اياالعمععن ععاني ، وهععي : وجععود اإتععتلخث فععي تحقيععق الغايععات الععثالث الكبععرى لل

                                                
 512/  21تف ير الطبر   1
   384/  10بر  , ير الطتف  - 2
 8/83ألحكام القرآن  الجامع - 3
 83الذييع  إلى مكايم ال ريع  ص  - 4



 32 

يقعوض :   ومعن لع  يصعل  لخالفع    تععالى ، وي لعبادتعه ، وي  1الخالفع .، و العبعاداو
 2لعمايا أيضه ، فالبهيم  جير م ه 

 لها. األفلي وهذا هو المفهوم  ،ال ريع  فهذه هي 

 لفععع  ومعععع التوسعععع العلمعععي وت ععععو التخصصعععات العلميععع  ، ظهعععر اسعععتعماض
وايسععتعماض ايفععطالحي دععادا مععا يةععيق مععن . ت افععطالحي اسععتعماي  ال ععريع  

ها دلى بعض متلويتها اللغوي .  متلويت األلفاظ ويقص ر 

 عى ومن المعاني ايفطالحي  الخافع  التعي اسعت عمل بهعا لفع  ال عريع  ، المع
ع والحقيق   . فال ريع  ه عا ه الصوفي  د تما يقابلون بين  ال ريع الذ  يع ي  ره، ف 

فعين . والةعوابط ال عردي  الظعاهرا ، الموجهع  إلى دامع   المكلمع اها إلى التكالي  

 يكهافهعي الجعواهر والبعواطن واألسعراي التعي يعت -في هذا ايفطال   - وأما الحقيق 
ر م الظعاه الخاف   من العباد وال هاد والعايفين ...ومن ه ا ن ذ القعوض بعلعو ويبلغها

 ه.وظيفع  الفقعه ووظيفع  التصعوودلوم الباطن ، وت  دلعى هعذا األسعاس التفريعق بعين 

  وهي كلها افطالحات وتق عيمات طاي ع  ، ي بغعي أي تحجعو د عا المععاني والمفعاهي
 هي في نصوص ال ر ، وكما هي د ت المتقتمين. ا، كماألفلي  ال ردي 

 -ال ععريع  ، هععو اسععتعمالها للتيلعع  دلععى أن أشععهر اسععتعماض افععطالحي للفعع  

فعي العتين، أ  كعل معا سعوى العقا عت ، لكعن معع  ليع األحكعام العمدلعى   - بصف  جاف 
ايحتفاظ في هذه التيل  بجميع المجايت الت ريعي  العملي  الوايدا في التين ، وم هعا 

العبادات الظاهرا والباط   ، واألجعالق واآلداب. فال عريع  بهعذا المع عى ت عمل العتين 

، دلععى 3م دقيععتا وشععريع . كلععه إي العقيععتا . ومععن ه ععا جععا  اسععتعماض دبععايا   اإسععال
 أساس أن العقيتا دير ال ريع .

وم ععذ قععرون طويلعع  ، أفععب  هععذا المع ععى هععو األكثععر شععيودا واسععتعماي لععتى 

 ل واسعععاالمع عى األوض واألدع  لل عريع  وال عر  ، كمعا أنعه ظع العلمعا ، ولك عه لع  ي لعفِ 
اض و نف عه مجعوشامال لكل المجايت الت ريعي . فمجعاض ال عريع  ه عا أفعب  تقريبعا هع

طلعق ت الفقه  ، بمع اه ايفطالحي المعروه . ويبقى الفرق بي همعا هعو أن ال عريع  

 معا ض وم صوص وفري  ، من األحكعام ومعن القوادعت ال عردي  ، بي   ـ   دلى ما هو م  
ت فيه. -أو دل  الفقه  -الفقه   يراد به جاف  ما هو م ت بط ومجته 

ال عريع  نحعو م يعت معن التخصعيث  وفي العصر الحتيث اتجعه اسعتعماض اسع 
والتقلععيث، وجافعع  حي مععا بععتأ التعبيععر بلفعع    الت ععريع اإسععالمي  ، دلععى دععراي   

ال ععريع  والت ععريع اإسععالمي دلععى  بمع ععاه القععانوني . وهكععذا بععتأ إطععالق الت ععريع 

 الت ريعات الم ظم  للحياا العام  . وهو افطال  العالم  ابعن داشعوي ، العذ  يقعوض:
، وي أييعت بعه  إذا أطلقت لف  الت ريع أني أييت به ما هو قعانون لألمع  4لحي  فمصط

                                                
 83ـ  82نف ه ص  - 1
  83ص -  2
 .وهو د وان كتاب لل يخ محمود شلتوت ، شيخ األ هر األسبق - 3
فهو ي به دلى أن هذا افطال  جاص ، ي تعمله  في هذا الكتاب ) أ  : مقافت ال ريع   - 4

 اإسالمي   
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ن لعي، كمعا أيى أن أحكعام ي  مطلق ال ي  الم عرو . فالم عتوب والمكعروه لي عا بمعراد  
 1 . العبادات جتيرا بذن ت مى بالتيان

 تبعتأا وبهذا أفب  مع ى ال ريع  مما ال  أو مقابال لمع ى القانون . ومعن ه ع 

وقعععت  المقابلععع  والمقاينعع  بعععين )ال ععريع  اإسعععالمي   و)القععوانين الوضععععي   .  رتظهعع
 تع  ت هذه المقابل  ، وتحولت إلى جصوم  وم اف   ، ب بو ما تعرضعت لعه أحكعام

يدا مععن مععن إ احعع  ق ععري  ، لفا ععتا القععوانين الم ععتو -والج ا يعع   المتنيعع    -ال ععريع  

ريع  الض الفاسي يتحتث دن فرا  بين ) ال الغرب. وهذا ما جعل العالم  األستاذ د
 ع   .اإسالمي    و)ال ريع  ايستعمايي  ، وذلك في كتابه القي  )دفا  دن ال ري

إنمععععا هعععو اسععععتعماض  ال عععريع  ةعععيق لمفهععععوممال ايسععععتعماض: أن والخالفععع 

 ، ا المع عى األفعلي والكامعل لل عريعحجو د عي حجب ا أوأن  ي ي بغيفال ، افطالحي
 تطبيق ال ريع  ..   نت اوض قةي  ه ي بغي أنى أساسدلالذ  

 فععالقرآن الكععري  ، وكععل مععا تةععم ه ، مععن فاتحتععه إلععى نهايتععه ، هععو ال ععريع 

 سالمي .اإسالمي  . وال    ال بوي  الصحيح  كلها ، وكل ما فيها ، هي ال ريع  اإ
ع  لهعا شعريك اإيمان باهلل ، والخوه من   ، والحيا  معن   ، وتقعوى   ،و

 وكل ما يتحقق من هذه األموي فهو من تطبيق ال ريع .  .

ا دبععادا   ، والتوكععل دليععه ، واإجععالص لععه ، وذكععره وشععكره ، كلهععكععذلك و
 .، وكلها تطبيق لل ريع شريع   

والتخلععق بمكععايم األجععالق واآلداب ، مععن دععتض وإح ععان ، وفععتق ووفععا  ، 

   . وكععذلك الت عع ه والععتخلث مععن سفاسععريع   ويفععق وتواضععع ... كععل هععذا مععن شعع
 األجالق ويذا لها.

 والتعف  دن الخبا ث والمحرمات ، والوقوه د ت المباحعات الطيبعات ، جع  

 من ال ريع  ومن تطبيق ال ريع .
ِ  -وطلو العل   وتطبيعق  ه ون ره والم عادتا دليعه، شعريع وبذل    -نافع  دل ٍ  أ  

 .لل ريع 

مقافت ال ريع ، في حف  التين والع ف  والعقعل وال  عل وكل ما يحقق ويختم 
والماض ، فهو من فمي  ال ريع ، ومن مصعال  ال عريع  ، كمعا قعاض اإمعام الغ العي : 

ومقصععود ال ععر  مععن الخلععق جم عع  : وهععو أن يحفعع  دلععيه  ديعع ه  ونف ععه  ودقلهعع   
كعل معا و،  فكل ما يتةمن حف  هعذه األفعوض الخم ع  فهعو مصعلح ون له  وماله  ، 

 2 يفوت هذه األفوض فهو مف تا ودفعه مصلح .

د إنجعاب األوي، وفيعه وح ن الع را ال وجيع  وم ادتا ال اس دليه، وال وا 
 .ودمل بال ريع  شريع   كله ،وتربيته  وتعليمه 

 اويفعته ، مادي وأم ه وحريته وكل ما يجلو أو يحقق أو يع   كرام  اإن ان 

  من إقام  ال ريع .، فهو من ال ريع  واومع وي
والقهعععر والت عععلط الغصعععو والظلععع  وكعععل دمعععل أو مجهعععود يرفعععع دعععن ال عععاس 

 ، فهو من فمي  ال ريع .وايستبتاد

                                                
 129مقافت ال ريع  اإسالمي  ص  - 1
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فععذن تقععوم أ  حكومعع  أو برلمععان أو و يععر، بععذ  شععيئ يحقععق هععذه األمععوي أو 
 يختمها، فذلك من تطبيق ال ريع .

م صوص فعي كتابعه  ، مما هوبما أن ض  الحك  بين ال اس  شره فةال دنو

 دعتض وإحقعاق للحعق بكعل معا فيعه والعمعل الحكع   فع ن ،وس   نبيه فلى   دليه وسل 
فع ن   من شريع    ،كمعا قعاض العالمع  ابعن القعي  :   ي يتج أج    ، هوويفع للظل 

وهو الععتض العذ  قامعت بعه ال عموات ، ليقوم ال اس بالق ط  ، ن ض كتبهأيسل يسله وأ

سفر فبحه بذ  طريعق أو ، دل  العقلأوقامت  ،  ذا ظهرت أمايات الحقف .يضواأل
 1. فث  شر    ودي ه ويضاه ، كان

، ، فالقيعام بعهواألمر بالمعروه وال هي دن الم كعر، يكعن معن أيكعان ال عريع 

كل - لتعاون. ومثله اوتي ير القيام به لل اس، والم ادتا دلى القيام به، تطبيق لل ريع 
 ى البر والتقوى.دل -تعاون 

وكل إفال  ونفع دلى وجه األيض ، وكذلك كل إ ال  أو إداق  أل  ف اد أو 

وقعتيما  .، بما في ذلك إماطع  األذى دعن الطريعقضري في األيض، فهو من ال ريع 
، يفعع  2د ت  بعض شرا  الحتيث ال بعو  أن ممعا يعتجل فعي إماطع  األذى دعن الطريعق

ل عاس. ودلعى هعذا فالرشعاوى التعي أفعبحت متف عي  المكوس والجبايات الظالم  دعن ا

يفعهععا  ت  ، هععي مععن المكععوس التععي ي ع ععودلععى طرقات ععا مفروضعع  فععي دول ععا وإدايات ععاو
 من تطبيق ال ريع . دظيما ج  او نودا من إماط  األذى دن الطريق وتقليصها

ل ريع  ، كما جا  اتطبيق  أيةا من وإستا  ال فع واإح ان إلى الحيوان ، هو

بي ما يجل يم ي بطريق ، اشتت دليعه العطعش ، فوجعت ي الحتيث ال بو  ال ري  : ف
بئرا ف  ض فيها ، ف رب ،    جر  ، ف ذا كلو يلهث ، يذكل الثرى من العطش ، فقعاض 

 ، فمأل جفه معا ش  الرجل : لقت بلف هذا الكلو من العطش مثل الذ  بلف بي ، ف  ض البئر  

فقالوا : يا يسعوض  .ى الكلو ، ف كر   له ، فغفر له ف ق  ،  قي  ،    أم كه بفيه حتى ي  
في كل ذات كبت يطب  »، فقاض فلى   دليه وسل  :  !؟   ، إن ل ا في البها   ألجراش 

ه  -. ألي  هذا 3«أجر  إن فعل اه ون رناه تطبيقا لل ريع ؟ -وأمثالـ 

ي يئ أو فععل، إتها، لما بقعي شع مويولو ذهب ا ن تعرض ت عبات ال ريع  وم
اٍ ) :وبعبعايا جامعع فيهعا. وجعتنا لعه مكانعه  عل  ِمث ق عاض  ذ ي  عن  ي ع م  ا ي ع ف م  ي عرش عن  ج  م  ه  و  ععل   ر  ي ع م 

ه   ا ي ر  اٍ ش رب  . ِمث ق اض  ذ ي 
، فهعو دامعل بال عريع  ، وقعا   أو أدعان دليعه ن دمل ب يئ من هعذا كلعهفكل م   

  يعرا،أو و كان جماد  ، أو دول  أو حكوم  ،بتطبيق ال ريع  ، سوا  كان فردا ، أو 

و أ، من هري  جال  وجرق شعيئا ممعا ذكعر معن ال عريع  . وأ ٌّ .أو ي ي ا أو مرؤوسا
 ل ريع  بقتي مخالفته وجرقه.لعطل م، فهو سادت دلى جرقه

 فالكذب تعطيل لل ريع  ، مثلما أن الصتق تطبيق لها.

                                                
 373 /4ندالم الموقعيأ 1
س ب ع ون   :فلى   دليه وسل  اإشايا ه ا إلى حتيث ال بي - 2 ع  و  ان  بِة  يم  ِ أ و   - اإ 

ِست ون   ع  و  ض  ي  إِل ه  إِي  َّللا  ، -بِة  ه ا: ق و  اط    األ  ذ ى د ِن الط ِريِق،  ش ع ب  ش ؛ أ د ال  أ د ن اه ا: إِم  و 

ان يم  ِ ي ا   ش ع ب    ِمن  اإ  ال ح    و 
 3/81فحي  ابن حبان   3
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و فعي أالصع اد  أو التجعايا ،  فعي ، أو أو أ  وظيف والغش في التياس  أو التتيي   
إكمالعه وتعطيعل لل عريع  ، مثلمعا أن إتقعان العمعل ، كلعه الختمات أو فعي اينتخابعات ، 

 ب  اه  وإجالص، هو تطبيق لل ريع .

 وإجاله الودود تعطيل لل ريع  ، والوفا  بها دمل بال ريع .  
 … وهكذا حتى نمر دلى كل ش ع و ال ريع  وكل مةامي ها 

 

 تطبيق الشريع  مسؤولي  جميع المسلمين 

مععتى ات ععا  ال ععريع  وامتععتادها  ود ععاوين، مععن إشععايات لقععت اتةعع  ممععا تقععتم

وت ععو  مةععامي ها ، وأنهععا لي ععت بععذلك الةععيق الععذ  يتصععويه أولئععك الععذين يره ععون 

قوهعا ، فع ن هع  طبه وحكومعات ، وبيت الرؤسا  مهمحاكو القةاابيت  وتطبيقها ال ريع 
ك ععت ن  طلععت و، فقععت د  وأدرضععوا د هععا ، وإن هعع  نبععذوهاقععت وايتفعععت يايتهععافقععت ط ب

 يايتها!

قت يتوق  تطبيقها دلى  ،وسياسي  واقتصادي  نع  لل ريع  أحكام ج ا ي  ومتني  
 عت ، وليج   من ال عريع  إنما هي األحكام ولكن تلك ،ووسا له  الحكام ومرس اته 

طبيعق تلعك تالعذين تقعع دلعيه  م عرولي  العويا و .ال عريع  معا فعي أه    وي ال ريع  كل  

إنمععا هعع  أيةععا جعع   ممععن يجععو دلععيه  تطبيععق ال ععريع  فععي المجتمعععات  ،األحكععام
 اإسالمي .

ش ما كانت أهميع  ال علط  والتولع  فعي إقامع  العتين وتطبيعق شعريع  ، ف نهعا  تهوأيا

تكبهعا ى التعي يروالجريم  الكبعر دون أهمي  األم  والمجتمع. -ويجو أن تبقى  -تبقى 
ه ، ل عريع  فعي سياسعاته  وقعواني تطبعيقه  لهعي دعتم  تكثير من حكام الم لمين، لي 

 وإنما هي تكبيل ال عوب وما فيها من طاقات، وتخوي  ال عاس وفعرفه  ومع عه  معن

 القيام بما يمك ه  القيام به من مصالحه  وواجبات دي ه .
الحكعع  فععي  بعععض مواقععع لععىبعععت وفععوض بعععض اإسععالميين إ -إذا ك ععا اليععوم و

 ل ععاي تطبيعق ال عريع ، ودعن معتى نت ا ض ونتحتث دن متى وفعا  هعري  -بلتانه  

 لي عاد قتيته  دلى ذلك، ودن أسلوبه  وطريقته  في هذا الباب ...، ف ن أهع  معا يجعو
 تطبيق ال ريع . ومفهومِ  ،البت  به أوي: هو تصحي  مفهوم ال ريع 

جتمع  وأكبعر جتمع  يمكع ه  تقععتيمها  ق، فعع ن أهع  عا  دليعه ودلعى كعل معا سعببو 
أو  المعطلع  اإسعالمي  الطاقعات إطعالق   -فعي نظعر   - ال ريع  هي لل ريع  وتطبيقِ 

 تهععا:مبادياتهعا وفادلي وددع    ، طاقعات المجتمععات. يجعو إطعالق طاقعات األمع المعاقع 

 يا هععععا وأد ون ععععا ها وشععععبابها ودلما هععععا ودداتهععععا وهيئاتهععععا وجماهيرهععععا بذفرادهععععا
ى ا العظمعوض دليها في تطبيق الجمهعرع  م  ـفهذه الطاقات والفعاليات هي ال ومفكريها...

حكومي  لكل المباديات ال ،وفيالقو  ال ال  ترافت والمن ال ريع ، وهي التي ست كل 

 والبرلماني  الم تيج  في تطبيق ال ريع  أو الرامي  إلى ذلك.
اآلن  فيما بععت الثعويا؛ فبعين  يعت    ويحةرني مثاض قريو جتا من مصر الحرا 

هـ، الموافق 1433يبيع األوض8ددوا لحةوي حفل اإدالن دن  مرس   ب ا  ، يوم 

للتكعوين العلمععي والتذهيعل القيععاد ، معن جععالض  أهليعع  وهععي مرس ع  .م2012ي عاير 31
، وي ععره دليهععا األسععتاذ الععتكتوي فععال  احتةععان الطععالب ال ععابغين دلميععا وماديععا
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قت كان القا مون دلى هذا الم رو  اإسالمي الجليل يفكرون فيه ويحومعون ل سلطان.
ي جع ون بععض جطواتعه الصعغيرا دلعى جعوه معن فردعون كعانوا ، وم ذ سع ين حوله

وملئعه أن يمعع عه  ويفتعع ه ، لكعع ه  اليعوم ي طلقععون فيععه بكععل حريع  ودل يعع ، وبكععل أمععان 

 ع ،    هو بواب  لتطبيق ال عريع واطمئ ان. إن هذا الم رو  يعتبر اآلن تطبيقا لل ري
وجتمتها في الم تقبل القريو والبعيت ب ذن   تعالى. وهعو م عرو  ي يحتعا  معن أ  

 حكوم  سوى أن تترك ال اس يعملون، ولو شجعته  بذ  شكل لكان أح ن.

تطبيق ال ريع  في هذا ل الممك   والمي را، األهلي ، الم اييع أمثل  ومن 

  ريع الوق  اإسالمي ج   من الفال كاا.   الوق ، ومرس   تفعيل مرس العصر: 

ى إل هادوكل م هما يمكن إس أيكانها.  معلوم من ، وأما ال كاا فركنهامكايمومن 
فقط  م حكوأو ال وانتظاي مباديتها فيه... ويمكن للتول  ،الحكوم ، ومطالبتها بذلك

يكون و ،هدلى أح ن الوجو ر، وسيقوم األمودلما ه وجي ِـريه لمجتمعالمجاض ل ف    
 الجميع شركا  في هذا اإنجا  وهذا الخير.

متان الختمات والمرافق ايجتمادي   1إن الوق   وال كاا ، سيع  ان ويـ 
ه  ، قبل أن تتتفق قلوبوالتعليمي ، بذمواض ضخم  متجتدا ، تتتفق من إيمان ال اس و

حاجات  أن تموض ما ي يحصىجيوبه . وت تطيع أمواض الوق  وال كاا، و أيتيه  من

    الطلب ، وم اييع البحث العلمي، ومن من المتايس والجامعات، ومِ و المحتاجين،
وذو   ت ييت األحيا  ال ك ي  الجامعي ، وتجهي  المكتبات، وت غيل الخريجين

 ... الخبرات

 ونحوها من م اييع الخير اإسالمي  - هاوقوم اييع األ اامصايه ال كلو 

ن م  دال اج مباشرا في تخفيض الجرا   واينحرافات ايجتمادي  إيجابي  آ اي -

ام  لكرلالفقر وايحتيا ، كال رق  والقتل والتدايا، فةال دما فيها من فون 
 الب ري .

؛ فتهاحقيق مقامثل هذا فيما ي يحصى من وجوه تطبيق ال ريع  وت وقل   
  جيع.ع، وبذِض التي ير والتي تحتا  إلى أكثر من يفع القيود والموانف نها 

 ي ،إدايال ياسي  والت ريعي  وا المجايت تذتيوج با إلى ج و مع ما تقتم، 
 تهاقع تحت م رولياتفي فالحيات الحكومات والبرلمانات، و مباشرا التي تتجل

وض الفةوانو دادا هي محل ايهتمام والت اؤض ووهذه الج .وتتوق  دلى إمكانياتها
 ال ريع .  في موضو  تطبيق

سالم ها من اإف اد واإبعاد دن اإوقع في وقت -وي شك أن تلك الجوانو 

يها ما ب ى في ييجو أن تذجذ مكانها من الع اي  والجهت، لك -ديرها  وقع فيأكثر مما 
 لعتضدلى وفق ما تقتةيه شريع  ا م، حتى ت تقي م ها ما انخر انهتم، وي  ت  

 مقاوم الوضع في هذه الجوانو بالذات، يلقى من المع العل  أن تصحي  والرحم . 

ر انو آجما ي يلقاه أ  ج -في التاجل ومن الخاي   -العاتي  والمعايض  ال رس  
 .وشريعته من اإسالم

                                                
 ، ولي  الوق  المخصث للم اجت وديرها من العبادات.جاف  أد ي ه ا الوق  ايجتمادي - 1
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ي بت من التفع دوما، وشيئا ف يئا، نحو تصحي  الت ريعات ومع ذلك 
ع  ناب بل حتى تصب  وال ياسات، حتى ي يبقى فيها تعايض وي تةاد مع ال ريع ،

 حتيت يمكن تي ما . وهومو ون وتتي  حكي  م ها. وهذا يحتا  ي شك إلى تتافع

مكن يما ، وو كل بلت وما يمكن فيه وما ي يمكن، بح   وسياقه جطواته إي في حي ه
 فوق ومن ،يصي  في لحظتهيجا ه وفلي  ألحت أن  .داجال، وما ي يمكن إي آجال

 تحرى وي مع ويفه ، ممن ه  في الجبه  وفي الميتان.، من دون أن يم بره

 

 

 

 الديمقراطي والخيار النظام السياسي في اإلسالم
 

معع ، مجععاض ال ياسعع  والحكعع  والتولعع  واإدايا العا  سععابق  أن م ععذلفععي  ذكععرت  
  معقا حكعام أ  -بخصوفه -فيه ، ولي  بمباد  دام  وقوادت كلي  في اإسالم محكوم

 ، يومفصعل ي  د عتنا فعي اإسعالم  نظعام  سياسعي مععينع ى أنه لعبم. دا م  وأنظم 

 .واإدايي  باسمه وي بهياكله التستويي  ، وي بترتيباته القانوني 
ه  مع وقت يختلط دلي الغيويين األد ا ، بعض ي تف قت وأنا أدره أن هذا الكالم 

ه العرا ق كتاب عى سبقت ومعا  العت؛ كتلعك التعي ضعم ها ال عيخ  دلعي دبعت أفكاي ودداو  

 ش ه يسال، وادتبايِ من شقه ال ياسي ال هير )اإسالم وأفوض الحك  ، بتجريته اإسالم  
تيانع  ، ت  إقحامه في الدي ي  أجروي  ي دير، وأن ال ياس  والحك  شذن ب ر  جالث

  فعي ما نحن بصتده من وجود أو دعتم وجعود  نظعام حكع  هذا دير  لكن  . اإسالمي ..

 اإسالم.
ه فيع  نظام سياسي في اإسالم بعتم وجود  القوض أن قت يخيل لبعض الصالحينو 

 ... الصالح  لكل  مان ومكان ،انتقاص لإلسالم وشريعته الكامل 

ا و ابعت ، لمعا كعان فعالح م نظام سياسعي مععين ومفصعلوأنا أقوض: لو كان لإلسال
صعل  تعى بذحكعام مفلكل  مان ومكان. فمن دظم  اإسالم وفالحيته المتجتدا ، أنعه أ

لع  معن  ابت  في المجايت الجوهري  الم تقرا في حياا اإن عان ، فعي حعين اكتفعى بجم
ن مع  ألكثعر والت عو  والقابليع القوادت والمقافت والمباد  العام  ، فيمعا طبيعتعه التغيعر

 وجه.

يه الععبعض لمعا ي عم -أ  القعرآن وفعحي  ال عع    -فعال وجعود فعي اإسععالم الم ع ض 
إنمعا هعي  نف عها  نظام الخالف  اإسالمي  ، بل الخالفع   :ك  اإسالمي  أو نظام الح

مع ى إجمالي، أجمع الم لمون دلى شعرديته وضعرويته، ولك عه لعي  نظامعا. وحتعى 

لف   الخالف  ، وقبله لف   الخليف  ، إنما هو واحت من األلفاظ المعبر بهعا دعن التولع  
وهو لف  من بعين ألفعاظ أجعرى اسعتعملت أو  اإسالمي  الجامع ، ودن يأسها وقا تها.

، وأميعر يمكن استعمالها، مثل اإمام  واإمام، واإمايا واألميعر، والر اسع  والعر ي 

ي تحيععل دلععى نظععام  واأللقععاب . وجميععع هععذه المصععطلحاتالمععرم ين وأميععر الم ععلمين
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، بعل هعي  أو مت عابه اتجربع  تاييخيع  موحعت دلعىحتى شردي محتد موفوه، وي 
 .باجتاله التوض واألقطاي واألفرادنماط دتيتا ، تختل  أ

ودهعا كان بين ده  وهي ال موذ  األمثل في الباب، ،نف ها وحتى الخالف  الراشتا 

ي هع  هعل ِ األيبع  اجتالفات سياسي  وت ظيمي  معروف  ، مع أن فتعرا الخلفعا  األيبعع  ك
 .مفععرده  أكثععر م هععاحكمععوا بتععرا قصععيرا جععتا، يوجععت مععن حكام ععا المعافععرين مععن ف

 رس عععاتفال ظععام ال ياسععي، والتعععتبير ال ياسععي، والقععراي ال ياسعععي، والعالقععات والم

  يجمعهععا فععي حقبعع  الخلفععا  الراشععتين، سععوى المبععاد ال ياسععي ، هععذه كلهععا أمععوي لعع 
 الفع الخ وفع بالتعي يعبعر د هعا  مع العتض وال  اه  وايستقام ، والتوجهات العام ،

 الراشتين.الخلفا  ب -أو الخم    -لفا  األيبع  الراشتا ، ووف  الخ

 أسا النظام اإلسالمي

جتهعاد إذا كان اإسالم ل  يةع ل ا نظاما مفصال لل ياس  والحك ، بل ترك ذلك لال

ولكعل  معال  دام  وقوادت أساسي  مل م  لكل حاك الظرفي والتطوي ال م ي، ف ن فيه 

    ذلك ما يلي:يتب اه الم لمون. وأه ولكل نظام حك  دول 
 

 الشورى اعتداء وانت اء     .1

اب وا ِلع قاض   تعالى دعن فعفات جمادع  الم علمين عت ج  ال عِذين  اس  أ ق عام  و  ب ِِه   و  وا ر 

ا   ال  ع  ه    الص  ى ب ي  ه    ش وي  ر  أ م  ق   عاه    ي     و  عا ي    ِمم  . فمقتةعى [38]ال عويى/  ِفق عون  و 

ى ب  قوله  ه    ش وي  ر  أ م  بعين الم علمين ،  : أن كل أمعر معن األمعوي الم عترك  ي   ه    و 

ه  مما يه  جمادته  أو فئ  من فئاته  ، ولي  فيه حك  م صوص ، فهو شويى بي 
 ل مباشعر. أ  : يت  تتبيره والبت فيه بالت اوي والتقرير الجمعادي بيع ه ، إمعا ب عك

  .من دموم أفحاب األمر، وإما بالوكال  م ه  وال ياب  د ه

وأوض ال ععويى فععي موضععو  الحكعع  وال ياسعع ، هععو أن يكععون اجتيععاي ال ععاس 
 تغييره لحاكمه  )شويى بي ه   ، ويكون د له إذا تعين د له ، أو تغييره إذا تعين

 ، )شويى بي ه  .

واجباتععععه  ، أو احتععععاجوا لةععععبطلتوليعععع  حععععاكمه تحتيععععت طريقعععع  لهعععع  ا أيادووإذا 
ه لتحتيعت كيفيع  إدايتع م عرولين مععه ، أوفعالحيات ديعره معن ال وفالحياته ، أو

 للحك  ، بما في ذلك طريقع  ممايسع  ال عويى أ  عا  الحكع  ، فعذلك أيةعا )شعويى

 ولععو أيادوا تحتيععت مععتا حكعع  الحععاك  األدلععى .أ  )دععن تععراض وت ععاوي  بيعع ه  
 ك  ، فعذل، أو حتى ديره من الويا واألمرا  والو يا)الخليف ، اإمام، الر ي ... 

 شويى بي ه  ...  ) أيةا

 

 المرجعي  العليا للشريع  .2

نظعععام حكععع  ي ت عععو إلعععى اإسعععالم وإلعععى ال عععردي   حعععاك  أو ي يمكعععن تصعععوي
اإسالمي ، ي يجعل مرجعيته العليعا هعي ال عريع  اإسعالمي  ، وي يةعع أحكامهعا 

الثابت  موضع الت فيذ. واآليات اآلمرا بالحك  بما أنع ض  ، والمحعذيا معن جالفعه، 

ك عع يععرا معلومعع  ، كقولععه تعععالى كث أ ِن اح  ه       و  ا   ععو  ي  ت ت بِععع  أ ه  ض  َّللا   و  ععا أ ن عع   عع  ه    بِم   ب ي 

ض  َّللا   إِل ي ك   ا أ ن    ه    أ ن  ي ف تِ  وك  د ن  ب ع ِض م  ذ ي  اح   وقوله جل جاللعه [49]الما تا/و 
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ِم  عٍ  إِذ ا ق   ر  ي  م  ِمٍن و  ر  ا ك ان  ِلم  م  ا  ِمعن  و  ِخي عر  ا أ ن  ي ك عون  ل ه ع   ال  عرش س عول ه  أ م  ي  عى َّللا   و  ة 

بِي شا يش م  ل  ض ال  س ول ه  ف ق ت  ض  ي  ن  ي ع ِث َّللا   و  م  ِرِه   و   [36]األح اب/ أ م 

عايض يوأقل الت ام دملي بهذا المبتأ هو إقراي مرجعي  ال ريع  ، ودتم تب ي ما 

جععاض ما القةععايا الخالفيعع  أو القةععايا الم ععتجتا ، فععـهي قطعياتهععا وم ععلماتها.وأم
 لالجتهاد والترجي .

 

 إقام  العدل عين الناس .3

دعالن وهذا من البتهيات التي ي يجحتها أحت ، وي يتذجر نظام أو حعاك  دعن إ

 تم كه بها.

قععاض  وألجعل إقامعع  الععتض أيسععل   يسععله وأنبيعا ه ، وأنعع ض كتبععه وشعرا عه ، كمععا

ان  ِلي ق ععوم  ال  ععاس  ل  تعععالى  ال ِميعع   عع   ال ِكت ععاب  و  ع ه  ل   ععا م  أ ن    ب ي ِ  ععاِت و  س ععل   ا بِال  ععل   ا ي  س  ق ععت  أ ي 

طِ  والعتض مطلوب من جميعع ال عاس وفعي جميعع ال عرون .  . [25]الحتيت/ بِال ِق  

يقةون بي ه   ولك ه مطلوب بصف  جاف  ممن يتولون دلى ال اس ويحكمونه  أو

ان اتِ  تعالى. قاض  د وا األ  م  ك    أ ن  ت ر  ر  لِ  إِن  َّللا   ي ذ م  إِذ ا إِل ى أ ه  ا و  ت    ب ي ن  ال  عاِس ح  ه  ن  أ  ك م 

وا بِال ع ت ضِ  ك م   [58]ال  ا / ت ح 

وإقامعع  العععتض تتحقععق أوي بتطبيععق األحكععام ال ععردي  الم صوفعع ، ولكععن مععا  
، هععو أكثععر بكثيععر جععتا ممععا هععو يحتععا  إلععى العععتض ولععي  فيععه حكعع  م صععوص 

م صوص دليه . وقت نجت بعض الحكام يطبقون ما هو م صوص، ولك ه  يملرون 

األيض جععويا وف ععادا فيمععا يعتبرونععه لععي  بم صععوص. فلععذلك يظععل العععتض مبععتأ 
 وقادتا دام  مل م  ، في كل ما يصتي وما ي يصتي دن الويا.

 

 تصر  اإلمام على الرعي  منوط عالمصلح   .4

دي  . ذه إحتى القوادت الفقهي  الجامعع  لمتطلبعات الوييعات وال ياسع  ال عروه

ومفادهععا أن أفععحاب الوييععات جميعععا ، لي ععوا أحععرايا فععي تصععرفه  وتععتبيره  

ه   ل رون من تولوا دليه  . بل تصرفاته  م روط  ومقيتا بما فيه المصلح  لمن
 ل  ومعا هعو أفعل  ، فعالتحت وييته .وإذا كان أمام أحته  جيعاي بعين معا هعو فعا

رفه يجو  له األجذ بما هو فال  ، بل يل مه األجذ بما هو أفعل  ، وإي كعان تصع

 باطال . 
في تذفيل هذه القادتا وبيان مةمونها ، يقوض اإمام شهاب التين القرافعي :  

ي يحل له أن يتصره  ، فما دونها إلى الوفي   الخالف ادل  أن كل من ولي ويي   

لقولعه تععالى } وي تقربعوا معاض اليتعي  إي بعالتي  ، مصلح  أو دي  مف تا إي بجلو
هي أح ن { ولقوله دليه ال الم } من ولي من أموي أمتي شيئا    ل  يجتهت له  ، 

فيكعون األ مع  والعويا معع ولين دمعا لعي  فيعه  .فالج   دليعه حعرام { ، ول  ي ص 

ألح ن ضته ، ولي  األجذ به بذي بذض الجهت ، والمرجو  أبتا لي  باألح ن بل ا
فقت حجر   تعالى دلى األوفيا  التصره فيما هو . بل األجذ بةته  ، لالجتهاد

مع قل  الفا ت من المصلح  في وييعته  لخ عتها بال  عب  إلعى العويا  ، لي  بذح ن
ومقتةى هذه ال صوص  . لى أن يحجر دلى الويا والقةاا في ذلكو  فذ   . والقةاا
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 ، والمصععلح  المرجوحعع  ، دععن المف ععتا الراجحعع  : ون الجميععع مععع ولينأن يكعع
ألن هعذه األق عام األيبعع  لي عت معن  ، وي مصعلح  والم اوي  ، وما ي مف تا فيه

أو  ، بععاب مععا هععو أح ععن ، وتكععون الوييعع  إنمععا تت ععاوض جلععو المصععلح  الخالصعع 

عتبعععرا ، وأيبعععع  فذيبعععع  م . أو الراجحععع  ، الراجحععع  ، ودي  المف عععتا الخالصععع 
ي يبيع الوفي فادا بصا   : ساقط  ، ولهذه القادتا قاض ال افعي يضي   د ه

ويجعو دليعه  .ألنه ي فا تا في ذلعك ، وي يفععل الخليفع  ذلعك فعي أمعواض الم علمين 

 ع ض المرجو   ـوي   الم لمين . دفعا لمف تا الريب  دن ، د ض الحاك  إذا ايتاب فيه
 ـ  1 تحصيال لم يت المصلح  للم لمين ،د ت وجود الراج 

 

 اإلسالميون والخيار الديموقراطي 

ي تذتي يذكر كثير من دلما  األفوض والمقافت أن القةايا والمباد  الكلي  الت

 بهععا ال ععرا ع الم  لعع  ، هععي ممععا تتيكععه دقععوض ال ععاس، وي ععتركون فععي فهمععه وتقبلععه

قعب  وك كاتفعاقه  دلعى ح عن الععتض وايتفاق دليه ، حتى قبل مجيئ ال را ع بهعا. وذلع
لععو، الظلعع  ، وح ععن الوفععا  وقععب  الخيانعع  ، وكاتفععاقه  دلععى ح ععن ايدتععتاض وقععب  الغ

 وقب  ال   وايستئثاي... ،وح ن الجود واإيثاي

وص ، بخصعجوهريعااجتالفعا  -وي قبعل اليعوم  -ومن هذا الباب ، ي نجت اليوم 
 قراطيعع  وال ظععامالتيموب ي دمععا ي ععمىالتععي تعععت هععي التعبيععر العملعع مجمععل المبععاد 

 :التيموقراطي؛ مثل

  عو مصتي ال لط  وال ردي  لحكامه، ب كل مباشر أو دير مباشرال.  

   الحععق فععي اجتيععاي ال ععاس لمععن يحكمهعع  ومععن ي ععوب دعع ه  فععي تععتبير شععرونه

  .العام 

 ومحاسبته . والوكال  الحق في مراقب  الحكام 

 اينتخاباتالتتاوض ال لمي دلى ال لط  بواسط  .  

 ق تذسععي  األحعع اب وديرهععا مععن الم ظمععات ، للتعبيععر الجمععادي والعمععل حعع

   .الجمادي

  لعموم ال اس.الحق في حري  الصحاف  وحري  التعبير 

  ِها، وجافععع  اسعععتقالض  ال عععلطتين الت عععريعي  الفصعععل بعععين ال عععلط وفعععالحيات

 والقةا ي  دن ال لط  األقوى ، التي هي ال لط  الت فيذي  ...

ث ل جميل  متحةعرا   ي  ،فكل هذه الحقوق والقوادت التستويي  ، هي مباد  وم 
فعي  يجعتالهي ا   فيها أحت ، وي يتردد أحت في قبولها والمطالب  بها . ولكن ما يقع ا

خبعرا  إدياكه ، ويحتعا  إلعى ال عرا ع لح عمه ، ويحتعا  إلعى العلمعا  المجتهعتين ، وال

وحكمتععه ، ومععتى مطابقتععه للحكعع  الكلععي، هععو  المتخصصععين ، إدياك وجععه فععوابه
 التفافيل الج يئ  والصوي التطبيقي .

تحظععى بقبععوض  -مععن حيععث هععي مبععاد  وقوادععت ونظعع   -فالتيموقراطيعع  اليععوم 

وت وافق واسعين في العال  كله ، وفعي دمعوم الععال  اإسعالمي أيةعا ، وبصعف  جافع  
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ركععات اإسععالمي  ذات ايهتمععام لععتى دامعع  العلمععا  والحركععات اإسععالمي  . فكععل الح
ذلعك إلعى ال ياسي ، هي إما م ايك  في ال ظ  والعمليات التيموقراطي  ، وإما سعادي  

 أشععكاي مععن فعي انتظععاي أن يفععت  لهععا البععاب أو ال افععذا. وكلهععا ـ دلععى تفععاوت ـ تمععايس

 التيموقراطي  في نظامها التاجلي. 
معععن  للتيموقراطيععع  -فةعععين أو العععذين كعععانوا يا - الرافةعععونوحتعععى القال عععل  

لممايسع  ، إنما تتعلق بعالتطبيق واوادتراضاته  تحفظاته كثيرا من   نجت اإسالميين،

موقراطيع  أن التي -كمعا يعرى ال عاس جميععا  -الفعلي  ، ي بالفكرا والمبعتأ . فهع  يعرون 
أ يععر،  هععي شعععاي جتيععت وأسععلوبإنمععا المعمععوض بهععا فععي العععال  العربععي واإسععالمي، 

 الف اد.في     ايستبتاد وإدراق البالد ل رد

ي  دلععى التعي تول ِععتها اإسعا ات التطبيقيع  التععي تخعأن اإشععكايت فالحقيقع  هعي 
ت التيموقراطي  والفكعر العتيموقراطي ، هعي أكبعر بكثيعر معن ايدتراضعات والتحفظعا

 تعيد عت بععض اإسعالميين أو ديعره  ، معن قبيعل اآل معا  العت ال ظري ، التي قت تكون

فهعا معن ولذلك وجتنا في المتا األجيرا معظ  الجمادات ال لفي  بتأت تغير موق ذكره.
التيموقراطي ، بل بعتأت ت خعرط فيهعا، وذلعك بفةعل الثعويات التعي سعمحت بممايسع  

  العملي  التيموقراطي  بحري  ون اه .

ض وبععرد  هععذا التطععوي فععي ال ظععرا إلععى التيموقراطيعع  والتعامععل معهععا، فمععا  ا
ا يافةون م تقتون لها، )دداا ودلما  وجمادات . وفيمعا يلعي م اق ع  مختصعره اك 

 أله  ادتراضاته . 

 

 قِي  الشورى والديموقراطي  

بعض يرفةون فكرا التيموقراطي  ل بو ب يط ، وهعو أن الم علمين د عته  ال

م ، دامت ال ويى من اإسالم ومن شريع  اإسعال ما يغ ي د ها ، وهو ال ويى. وما
فالععذين يتركععون نظععام ال ععويى  ،وفععي نظععره أفةععل وأكمععل.  -بععتون شععك  -فهععي 

عت  } ري ويذجذون بال ظام العتيموقراطي، يصعتق فعيه  معا جعا  فعي القعرآن الكع ِتل  أ ت    ون  ب 

ي ر    .[61]البقرا/ {ال ِذ  ه و  أ د ن ى بِال ِذ  ه و  ج 
، ولي ت  والجواب دلى هذا ، هو أن ال ويى في اإسالم أساس ويكن ونهج

وال عويى معن قوادععت فهععي كمعا قعاض القاضععي ابعن دطيع  األنتل ععي :  .وطريقع  نظامعا
، فهي من القوادت العام  واألحكعام األساسعي  . ولكعن شعذن 1 ال ريع  ود ا   األحكام

والتكيععع  مععع األحعععواض  والتوافععق نظامهععا أو ت ظيمهععا ، متعععروك لالجتهععاد والتجربععع 

 والتطويات.
لتجايب التطويات ، أن ا نجت أمام ا اليوم هذه الثروا من او تلك التجايب ومن

 وال ظ  التيموقراطي  . فل ا أن نذجذ بها ، أو نذجذ م ها. 

الموضعععو  ، وأوضعععحت أن  ام عععذ بةعععع سععع وات ، ألقيعععت محاضعععرا فعععي هعععذ
المةععامين التيموقراطيعع  مقبولعع  ومعتبععرا إسععالميا وي إشععكاض فيهععا ... وفععي ال هايعع  

.. ، ولكعن وأدجب ي معا قلتعه. جوا ال لفيين ، وقاض لي : لقت اقت عت اآلنجا ني أحت اإ

شيئ واحت ، هعو: لمعاذا تصعر دلعى اسعتعماض مصعطل  التيموقراطيع  ؟  نف ي يفبقي 
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ألي  اس  ال ويى كافيعا وأفةعل؟ فقلعت لعه : اآلن هعان األمعر، فعالمه  هعو أن نععره 
س  فم ذل  هي ع  . وقلعت لعه: إن ومقصوده ، ونتفق دليه ، وأما اي الم مى ومةمونه

م  يومي ، كمعا فعي القرآن الكري  دبر دن العتض بكلم   الق ط والق طاس ، وهي كل

 .1فحي  البخاي 
 

 الديموقراطي  عين الو ني  والعلماني 

يعتععرض إسععالميون آجععرون دلععى التيموقراطيعع  ، بكونهععا ولععتت فععي أحةععان 
جمععت  ي بيئ  دلماني  أويوبي ، فهي قت قاف  و  ي  يوناني ،    تردردت وا دهرت ف

 ،حيععاا  وفل ععف  بععين و  يعع  األقععتمين ودلمانيعع  المحععت ين . ولععذلك فالتيموقرطيعع   قافعع   

 ولي ت مجرد نظام سياسي.
يع  والحقيق  أن هذا ايدتراض يحمعل جوابعه فعي نف عه. فع ذا كانعت التيموقراط

وإذا كانععت م ععيحي ؟ وهععي د ععت الععبعض  و  يعع  ، فكيعع  قبلععت أن تصععب  دلمانيعع  ؟

و  يع   فكي  يص  وفعفها بالو  يع ؟ وإذا كانعت قعت قبلعت التغيعر معن بطبيعتها دلماني ش 
فع  معع  قا قتيم  إلى دلماني  حتيث ، فل   ي تكون قابلع  للتغيعر إلعى شعيئ آجعر والتكيع 

 أجرى ؟

والحقيق  األجرى، هي أن هذا اإشعكاض كلعه ومعن أفعله ،  هعو مجعرد فةعوض 
نتعامعل ؛ ألن التيموقراطيع  التعي نتحعتث د هعا اليعوم ون ِهي عا دعن التكلع  ، وقعتوتكل 

ون عيش وم اهت ، فهي لي ت شيئا في أدماق التعاييخ ، أو فعي بطعمعها ، هي شيئ م  

يع  ، ديموقراط وأسعاليو ظع  وأنمعاطهو ن  إنما كتو الفل ف  . وما هو معيش وم اهت ، 
  هعي لعول  قافعات وديانعات مختلفع  متععتدا .تـ  ـب ت  وتتال م وتتعايش ، في مجتمعات و

 عبها نتفرض دلى  ال اس دي ا ، وي يفةت له  دي ا. فلمعاذا الرجعو  وايحتكعام إلعى 

 مجرد فةوض لي  تحته دمل؟ اوأفلها وفصلها؟ ألي  هذ
 

 ؟الكلم  العليا للشريع  أم للديموقراطي 
يععا والكلمعع  العلال ععلفيين: التيموقراطيعع  تعطععي ال ععيادا  إجوان ععا يقععوض بعععض

ريع  شعلل عو ولل اجبين ، فتجعل كلم  الب ر فوق كلم   . وتجعل ت عريعاته  فعوق 
.  رض  فععل معا حعرم   ، وتحععرم معا أحعل   ، وتلغعي معا ـ ح  . فالتيموقراطيع  تع

. فلعععذلك ي يمكعععن قبعععوض بعععوا  وهععذا كلعععه مرفعععوض ، وي يعععت بعةعععه  : بعععل هععو كفعععر

 التيموقراطي  بحاض.
يقوض بعض العلمانيين : اإسالميون يحتكمون إلعى ال عريع  في مقابل هري  و 

يه فقراطي  ، ويعطونها الكلم  العليا. وما حكمت فيه ال ريع  ، فال نقاو فيه وي ديمو

ن أن يمكعن لإلسعالميي د ته  ، وهذا نقعض للتيموقراطيع  ، بعل هعو كفعر بهعا. ولهعذا ي
 ض، ألنه فال ي بغي قبوله  في يحاب التيموقراطي  بحايكونوا ديموقراطيين حقيقيين ، 

 جطر دلى التيموقراطي .

                                                
وأن أدماض   ليوم القيام  الق طونةع الموا ين )باب قوض   تعالى  في فحي  البخاي :  - 1

  الق طاس العتض بالرومي وقاض مجاهت:  ،ب ي آدم وقوله  يو ن
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 والععذ  أياه أن هععذه اإشععكالي   العويصعع   ، مي ععوي حلهععا والجععواب دليهععا: 
 إسالميا وديموقراطيا.  

يتصععوي إي فععي حالعع   ي المععذ ق )أو الكفععر أو الععردا  فذمععا إسععالميا ، فهععذا - 

قبلعه م في بلت إسالمي، ويتعلعق ب عيئ فعري  فعي العتين ، لياستفتا  شعبي دا افتراِض 
 .ال اس أو يرفةعوه ، في عفر ايسعتفتا  دعن يفعض الحكع  ال عردي وتب عي معا يخالفعه 

ي معن ووهذا ما لن يقع في يوم من األيعام ، ي معن حيعث إجعرا  مثعل هعذا ايسعتفتا  ، 

 المذكويا. الوهمي  حيث نتيجته
أو  سالميا، أو مرشحين إسالميين، ل و  أدا هع ،أما حين يرفض ال اس ح با إ 

 يعع ، أوبععرامجه  ايجتماد لةععع  أهليععته ، أو حععين ي يقبلععون اجتهععاداته  الفقهيعع ، أو

 ن ف ميين،أو من دير اإسال ويقبلون ديرها من التا را اإسالمي ، مواقفه  ال ياسي ،
وشعععريعته شعععيئ،  فاإسعععالميفةعععا لإلسعععالم أو ل عععيئ م عععه.  -أبعععتا  -هعععذا ي يكعععون 

ن دع فلذلك نقعوض شيئ آجر. اإسالمي  واجتهاداتها وتصرفاتها واألح اب والجمادات

 وأج م أنها لن تقع. : ددها حتى تقع.هذه الفرضي 
وأما ديموقراطيا، ف ن من بتهيات التيموقراطي  القبوض بمعا تختعايه ال ععوب  - 

هعو مععن  -ه لعي  م علما حتعى لعو فرضع ا - الحعق . والعتيموقراطيوتريعته وتتم عك بعه

 يحترم اجتياي شععبه وجمهعويه . وي أحعت يجعادض فعي تم عك جميعع الم علمين ، ولعي 
وم أدلبيععته  ، باألحكععام الثابتعع  الصععريح  فععي ديعع ه  . فهععذا جيععاي ديمععوقراطي مح عع

ي فعع ومعلععوم وي دبععاي دليععه . فعلععى جميععع الععتيموقراطيين احترامععه والعمععل بمقتةععاه

مكعن أن يفحتى لو قيل: حك  التيموقراطيع  فعوق حكع  العتين ، فهعذا . البلتان اإسالمي 
 ألدلبيعع ي تصعوي إذا تعلعق األمععر بعتين تععتين بعه األقليعع ، أمعا معا تععرمن بعه وتتم ععك بعه ا

  ال احق  من ال عو ، أو ال عو كله ، ف ن ايلت ام به هو دين التيموقراطي .

 طعل وم  عع معن أحكعام ال عريع وي بت ه ا من الت بيه والتذكير بعذن معا ألغعي ود   
، بقععرايات فرديعع  أو ح بيعع  -وفععي جميععع الحععايت  -، إنمععا تعع فععي العععال  اإسععالمي

ه فععي انهععتدمععع العلعع  أن مععا  اسععتبتادي  ت ععلطي ، ولعع  يععت  أبععتا بواسععط  التيموقراطيعع .

سعتبتاد دالم ا العربي من ديموقراطي  م يف ، إنما هو أسلوب من أسعاليو الت علط واي
 .، ولي  من التيموقراطي  الحقيقي  في شيئا ي العصر الحت

 الدول  الديني  والدول  المدني 
 

ي من ال جايت المحتتم  في سعياق الربيعع العربعي، وفعي سعياق المعت اإسعالم

يع  ، م عذل   التولع  المتنال عجاض العتا ر فعي دعتد معن العتوض العربيع  حعوض ال ياسي، 

 ر والو ا ق التذسي   لما بعت الثويا...وهل يجو الت صيث دليها في التساتي
يعع . ال عجاض فععي م عذل  التولعع  المتنيعع ، شعبيه بال ععجاض فعي م ععذل  التيموقراطو

 .فالم ذلتان متتاجلتان من دتا وجوه

، أبععادي إلععى وي يجععت  فيععه  ععا التطويععلخععوض فيمععا ي يل مطيععل الولكععي ي ن
 القوض:

 المتني  ، موافقعون ومتفقعون إن اإسالميين المتحفظين دلى مصطل   التول  

، وجافع  التولع  التي يع  الثيوقراطيع ، بكعل دلى يفض ما يةعاد التولع  المتنيع  تماما
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 مفاهيمها ونماذجها المعروف  في الثقافع  الم عيحي  وفعي التعاييخ الم عيحي األويوبعي.
المتحفظعون ال علفيون بمعن فعيه   -فالتول  التعي يعرمن بهعا اإسعالميون بكعل متايسعه  

 أو سعلط  مطلقع ، أو دصعم  لعي  ألحعت فيهعا قتاسع  - التول  المتني    مصطل  لىد

كعل واحعت و ،إلهعيبتفعويض  أو يمايسه ب   و إلهي، أو ولي  فيها من يذتي إلى الحك 
وكعل واحعت فيهعا يحاسعو  ، كما قاض اإمعام مالعك يحمعه  .د  فيها يرجذ من كالمه وي ر  

 ا في اآلجرا.ويراجذ دلى أفعاله في التنيا كم

 توفع كثيعر معن العلمعا  والمفكعرين الم علمين أن التولع  فعي اإسعالم  ويركت
ن معع شععي  فيهععا وأنهععا لععي دولعع  دي يعع ،  بذنهععا ي توفعع  دولعع  إسععالمي ، ولكععن بذنهععا

 محاذير التول  التي ي  وففاتها. 

 ، فمععا هععوولكعن هععذا التفريععق اإجمعالي ي يرفععع تحفظععات اآلجعرين وتخوفععاته 
  الخاله وجوهره؟ موطن

يخ ى المتحفظون من اإسالميين أن يجر تب ي مصطل   التول  المتني   إلعى  

نيععع  اسعععتتبادات يقتةعععيها المفهعععوم الغربعععي العلمعععاني للتولععع  المتنيععع ، وتحتيعععتا إمكا
ي  ي ايدتراض دلى أ  قراي أو قانون ذ  مرجعي  إسالمي ، بحج  أن ا في دول  متن

 دول  دي ي .

ن أمتم كون بالتول  المتني ، الرافةون لوفع  التولع  اإسعالمي ، ويخ ى ال
لإلسععالميين لفععرض كععل مععا يريععتون باسعع   الطريععق   سععالمي وفعع  التولعع  باإ يف عع 

 اإسالم وباس  ال ريع .

، أيى أن م ععاهم  فععي تقريععو ال ععق  وتةععييق دا ععرا الخععاله بععين الطععرفينو
 ر موجه للعلمانيين.هما موجه لإلسالميين، واآلجولأوض  أمرين، أ

 هاشعذن ي ي بغعي المبالغع  فعي هو أن م ذل  األلفاظ والمصعطلحات :المر الول

ععبععل ف   .وي الجمععود فععي تف ععيرها المع ععى أولععى مععن المماحكعع  فععي  المقصععود وضععبط      ه 
األلفاظ ل  تقصعت ل ف عها وإنمعا . وكما يقوض ابن القي   وجوض المعايك ألجلها األلفاظ

. وحتععى دععن ألفععاظ 1 بهععا إلععى معرفعع  مععراد المععتكل  عععاني والتوفععلِ هععي مقصععودا للم

والعععايه يقععوض: مععاذا أياد؟  ،واأللفععاظ لي ععت تعبتيعع ال ععر  ومصععطلحاته يقععوض:  
 2؟ يقوض: ماذا قاض واللفظي  

وذلععك حي مععا  فععي هععذا البععاب، ابليغعع اواضععح افععي فععل  الحتيبيعع  ديسععنجععت و 
ى بعض ما أماله ال بي فلى   دليعه دل -سهيل بن دمرو  -ادترض م توب قريش 

فجعا  سعهيل بعن دمعرو . ففعي فعحي  البخعاي : )في و يقع  الصعل  وسل  من دبايات

فقاض ال بي  ،فتدا ال بي فلى   دليه وسل  الكاتو .بي  ا وبي ك  كتابا هات اكتو   :فقاض
و  معا أمعا العرحمن فع :قعاض سعهيل  ،ب ع    العرحمن العرحي   :فلى   دليه وسعل 

و  ي  :فقعاض الم علمون .كمعا ك عت تكتعو  ،باسعمك اللهع  ولكعن اكتعو  ،أدي  ما هو

باسعمك  اكتعو : فقاض ال بي فلى   دليه وسعل   ،ب     الرحمن الرحي  نكتبها إي 
و  لو ك ا نعل   :فقاض سهيل ... ،هذا ما قاضى دليه محمت يسوض    :   قاض  .الله 

 ،محمعت بعن دبعت   :ولكعن اكتعو ،  معا فعتدناك دعن البيعت وي قاتل عاكأنك يسوض 
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محمت بعن  :اكتو ،و  إني لرسوض   وإن كذبتموني :فقاض ال بي فلى   دليه وسل 
 1 دبت  

دلععى إ بععات وفعع   بعععض ال ياسععيين فهععو أن إفععراي :المئئر الثئئانيوأمععا 

ويي  التفافعيل التسعتمعا دامعت لن يعرجر، شيئا، ولن يقتم و له   المتني  ، لن يةي 
لط  سعوالقانوني  هي التي تحتد هياكل التول ، وطرق  ت كيلها، وتحتد فالحيات كعل 

 وكل م روض فيها.

بوفعع   التولعع  المتنيعع  ، هععو م ععع  الععبعض فععي تم ععكه  وإذا كععان مقصععود
ي قتةعي ي  التول  المتني  ، إفتاي قوانين وقرايات ذات مرجعي  إسالمي ، فوف 

طيع  وي يذذن به، جافع  إذا فعتيت القعوانين والقعرايات بطريقع  ديموقرا هذا الم ع

ليعه إفتاي قوانين إسالمي  يحتا  إلى الت صيث د دن الجهات ذات الصالحي . فم ع  
دولعع   التولعع  بذنهععا  دولعع  يدي يعع  ، بععتض التعلععق بعبععايا  بصععري  العبععايا، أو وفعع ِ 

 متني  .

 ت الصعبغ اد يدي ي  التول ، أو ادتماد بطالن القعوانين ذاوالحقيق  أن من ادتم
 ولععذلك فهععو شععبه اإسععالمي ، هععو ن عع  لفكععرا التيموقراطيعع  مععن أولهععا إلععى آجرهععا.

 م تحيل في أ  بلت م ل .

، وأمععا مععن والخالفعع  أن معركعع   التولعع  المتنيعع   إنمععا هععي معركعع  يم يعع 
معا إلععى عاي المجمععل المعبه  سععيحتا  حتهعذا ال عألن ال طا عل تحتهععا؛ فعع ال احيع  العمليع 

انوني  بالتفافيل وال صوص التستويي  والق هاي في ال  تف ير وتفصيل، فتكون العبرا

 العملي .
 

 اإلسالميون والعالق  مع الغرب
 
 دالقع  يحلو لكثير من ال ياسيين والع عكريين واإدالميعين والك ت عاِب تصعوير   

م ععتحيل ، وب ععا  دليععه يوحععون إلععى ال عععوب  اإسععالميين مععع الغععرب  بذنهععا دالقعع 

بعا اإسالمي  وال عوب الغربي  معا، بعذن وفعوض اإسعالميين إلعى الحكع  سعيع ي حرو
ن وفرادات ي مفر م ها وي نهاي  لها.وقعت يوجعت فعي فعفوه اإسعالميين أنف عه  مع

 يعتقتون هذا.  

ت وقعت حملع اآلن ه اك موج   ويي  شعبي  ديموقراطي  تجتعا  الععال  العربعي،
جر م ه  دلعى إسالمي  إلى الحك ، ووضعت بعةا آبعةا من األح اب والحركات ا

ون؟ ادات التعي يخوف عا بهعا الكثيعر. فهل ست عتعل تلعك الحعروب والصعروسـل مه دتبته

تا ستحصل قطيع  بين الحكومات اإسالمي  والغرب؟ أم س  هت حربا بايدا جتي وهل
 بين الغرب والعال  العربي؟

مي معن ت إلى أفعل الم عذل : معا حقيقع  العالقع  بعين اإسعالم والععال  اإسعالل ع

لممك ع  اجه ، والعال  الغربي من جه   انيع ؟ ومعا هعي الخيعايات الحاليع  والم عتقبلي  
 لهذه العالق ؟
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 ممععا ي شععك فيععه أن الغععرب يعتبععر اإسععالم والم ععلمين مععن التحععتيات الكبععرى
 أمامه.

 ودامعع  الم ععلمين أن الععتوض الغربيعع  ت ععكل مصععتي وكععذلك ي عتبععر اإسععالميون

 دتا  ودتوان ضت اإسالم والم لمين.
هععذا الواقعععع وهعععذا اإشعععكاض لعععي  بجتيععت، وي هعععو معععن ب عععات الربيعععع العربعععي  

، بععل هععو حالعع  تاييخيعع ، مثلمععا هععو حالعع  معافععرا وياه عع  ممتععتا. ولكععن 2011ل عع  

اقعععع الحكععع ، أدعععاد فعععت  هعععذا الربيعععع العربعععي العععذ  حمعععل بععععض اإسعععالميين إلعععى مو
 الموضو  و اده من ح اسيته...

 وإذا كانععت التركعع  التاييخيعع  بععين الم ععلمين واألويوبيععين هععي د صععر مععن الع افععر

 المععر را فععي الحالعع  المعافععرا، فعع ني ي أياهععا ذات شععذن كبيععر فععي مجععرى األحععتاث
صعويا. تكتمعل ال اليوم. كما أن مقام ا هذا ي يت عع لهعا، ولك عي أشعرت إليهعا فقعط لكعي

وسذيك  دلى مالم  الصويا المعافرا للعالقع  بعين الم علمين والغعرب، ل  ت عره 

مععن جاللهععا مععا هععو م  ععود ومععا هععو ممكععن. فالتحععتيات يمكععن أن تتحععوض إلععى فععرص 
 وإيجابيات.

معلوم أن م كل  الغرب معع الم علمين فعي العصعر الحعتيث، لي عت معع دولهع  

فعي و عام ودالقعات ياضعي  مرضعي ، وبععض  -ععه أو هعي م -وحكوماته ، فهو معها 
 تلك الحكومات يمكن ادتبايها حكومات للغرب أكثر مما هي حكومات ل عوبها.

م عععكل  الغعععرب وتخوفاتعععه إذاش إنمعععا هعععي معععع الحركعععات اإسعععالمي ، التدويععع   

ن يععرى وال ياسعي ، وم عكلته تكععون أحيانعا مععع اإسعالم نف ععه. فهعو ي يريععت وي يقبعل أ
اته وفي ي ت ر ويتوسع دبر القايات، وي يقبل أن يراه يتغلغل حتى في مجتمعاإسالم 

ت دقر دايه، ولو كان في حتود الصالا واللحيع ، والحجعاب وال قعاب، وبععض الم عاج

 والمآذن.
إسععالم قعت  د عت الغععرب هعي أنعه ي يقبععل وي يتحمعل أن يعرى اإي أن د قعتا الع   

نظر  ق  وال ياسات، داجليا وجايجيا. فهذه فييحك  ويعطي الت ريعات، ويله  الموا

الغععرب  جريمعع   تحععاوض بعععض الحركععات اإسععالمي  ت فيععذها مععع سععبق اإفععراي 
 والترفععت! فلععذلك دمععل الغععرب طععويال دلععى إبعادهععا والحيلولعع  دون وقودهععا. ولهععذا

لثقافع  الغرض ت تميت التوض الغربي  م ذ قرن من ال من في ن عر الفكعرا العلمانيع  وا
يهعا ، بمعا فللبرالي  في العال  اإسالمي، واست باتها وفرضها وحمايتها بجميعع الوسعا لا

تحريعك اينقالبعات، وددع  الحكعام الطغعاا، وددع  األحع اب والحركعات وال خصعيات 

 روف .العلماني  الم اهة  إسالمي  التول ، ودير ذلك من الوسا ل واألساليو المع
المت اإسالمي ال ياسعي فعي العقعود األجيعرا  ومما أجج المخاوه الغربي  تجاه 

التقعععتم  الالفعععت لمعععا ي عععمى فعععي ايفعععطال  الغربعععي بـعععـ حركات اإسعععالم جافععع : 

 14ال ياسعععي ، وذلعععك م عععذ مطلعععع الثماني يعععات معععن القعععرن الع عععرين )مطلعععع القعععرن 
 عتان، الهجر  . فم ها التي وفلت إلى الحك ، كما وقع في إيران  ع  ال عودان وأفغان

ين ا التي كادت أن تصل أو وفعلت ج  يعا، كحعاض الج ا عر وتركيعا أيعام نجع  العتوم ه

أيبكععان، أو التععي شععكلت قععوا سياسععي   احفعع ، يخ ععى أن تصععل إلععى الحكعع ، كحععاض 
 باك تان ومصر وتون ...
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وضععمن سععياق هععذا التصعععيت ضععت اإسععالم والم ععلمين والحركععات اإسععالمي ، 
 عععا نععععره القصععع  وِد ععع ا فصعععولها جعععا ت قةعععي   اإيهعععاب  أو جيعععئ بهعععا. وكل

معن  وتفافيلها، وجاف  في نهاي  القرن الع رين الميالد ، وجعالض الع عري  األولعى

قصى القرن الحاد  والع رين. وقت تمت استفادا الغرب وجصوم المت اإسالمي إلى أ
الحععتود مععن نظريعع  الحععرب دلععى اإيهععاب، فوظفععت لخ ععق كععل الحركععات اإسععالمي  

 ج أ  ونفوذها، سوا  في الغرب أو في العال  اإسالمي نف ه. ول  تع وتقليث ن اطها

معا حرك  إسالمي ، وي أ  ن اط إسالمي أو مرس   إسالمي ، معن التعذ ر والتةعري م
 سمي الحرب دلى اإيهاب.

 فهذا من الجانو الغربي، وهو الطره الفادل واألقوى في هذا العصر.

أوي  الغرب اليوم، فهعي م علك  سياسعي  أما م كل  الم لمين واإسالميين تجاه
وأساسعععا. فعععرد  أن اإيث التعععاييخي يتعععذيج  أ عععره بعععين الظهعععوي والكمعععون، إي أن 

عهعت. األسباب الحقيقي  والقوي  للموق  اإسالمي معن الغعرب تظعل سياسعي  وحتيثع  ال

، فععالرفض اإسععالمي للغععرب لععي  ناجمععا دععن دي ععه أو فععليبيته أو دلمانيتععه فععي نف ععه
 رايه فعيما هو ناج  دن جرا مه وسياساته  ايستعمايي  العتواني  الحتيث ، واسعتموإن

 نهج سياس  الت علط والعتحك . وال عجل الغربعي فعي هعذا المجعاض حافعل ومععروه، فعال

 حاج  بي لذكره أو التذكير به، أو سرد أمثل  م ه...
اب ودوافعع ولو كان التحف  والتوتر اإسالمي تجاه الغرب ياجعا اليعوم ألسعب  

.. بادتباي دي ي ، لوجتنا مثل ذلك وأشت م ه موجها إلى الصين واليابان واله ت وكوييا.

 ي.أن الخاله التي ي معها أشت وأدمق مما هو مع الغرب الم يحي والغرب العلمان
 

 الثورات العرعي  وما ععدها

دعن  يبتو أن الجهود الغربي  لم ع نجا   اإسالم ال ياسي  وفعت اإسعالميين
ن مواقع الحك  قت تتادت للف ل، أو هعي فعي حعاض تراجعع ظرفعي دلعى األقعل. والع عوا

بعات  العريض لهذا الف ل هو  الربيع العربي  وما تبعه وسيتبعه معن انتخابعات حعرا،

ن  من المركعت أن اإسعالميين هع  طال عع الفعا  ين فيهعا. تحقعق هعذا وسعيتحقق فعي تعو
 لبقي  تذتي إن شا    تعالى. والمغرب ومصر واليمن وليبيا... وا

، وقت تجلى الف ل الغربعي أوض  معا تجلعى وأكثعر معا تجلعى فعي دجع  األويبيعين
 وفرن ا دلى وجه الخصوص، دن إنقاذ العر ي  التون عي وإبقا عه فعي الحكع ، وكعذلك

إلعى  في م ع اإسعالميين التون عيين  ع  المغايبع  معن الفعو  فعي اينتخابعات والوفعوض

ا تصعععويت المصعععريين فعععي انتخابعععاته ، فلععع  يكعععن فقعععط مريعععتا وكافئعععا الحكومععع . وأمععع
لإلسعععالميين دلعععى معععا تحملعععوه وقعععتموه، بعععل جعععا  تصعععويتا انتقاميعععا معععن ال ياسعععات 

 والتوجهات المتدوم  والمتب اا من الغرب ويمو ه في مصر وفي الم طق .

 ن  م، س   الربيع العربعي ، يظهعر أ2011حاليا، ودلى متى ال    الم صرم  )
اد  في -دلى كل حاض  -الغرب آِجذ  في مراجعات تقييمي  وتغييرات سياسي ، ستعيت 

يعع  موقفععه وتعاملععه مععع اإسععالم واإسععالميين، دلععى نحععو ي فتععرض أن يكععون أكثععر واقع

  معن الفرفع هعذه وتفهما وأكثر إيجابي  وت امحا. وهذا يحعت  دلعى اإسعالميين ادت عام
 بذح ن م ها. التحي  بمثلها أو جهته ، ويد  
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وأوض ذلعععك وأساسعععه: التعامعععل المصعععلحي اإيجعععابي معععع الغعععرب. فالعالقعععات 
 وي لبي ،ي تب ى دلى العواط  اإيجابي  وي ال  -وجاف  م ها الخايجي   -ال ياسي  

ا تب عى وي دلى العتاوا والصتاق ، وي دلى الوي  والبرا ، وإنم دلى الحو والغض،

ه. بقععتي مععا هعع  بحاجعع  إليعع ،الغععرب بحاجعع  إلععى الم ععلميندلععى المصععال  المتبادلعع . و
ومصععالحه  د ععتنا. ولععي  ه ععاك مععا يععتدونا إلععى معاك عع  مصععال   ،فمصععالح ا د ععته 

ا م دلى مال عوب والتوض الغربي  أو انتقافها. ولهذا فمن الم رو  ومن الال م اإقتا

 فعاض. قواض أو باأليتطلبه الموق  من تطمي ات ومباديات في هذا ايتجاه، سوا  باأل
 فهذا دلى األمت القريو العاجل.

 -م طقيعا  -وأما دلى المتى الطويعل، فالتيعايات اإسعالمي  والغعرب معتدوون 

و أإلى فعت  مرحلع  جتيعتا معن الحعواي الجعت  المثمعر. ولي عت أد عي الحعواي العتي ي، 
قعافي، والث الحواي اإسالمي الم يحي فقط، بل أد ي بالتيج  األولى الحواي ال ياسي

 فهو أه  وأفيت وأ ولى.

اه دلى الجهتين اإسالمي  والغربي ، ه اك اآلن دتا دوا ر وم عتويات وأطعر
أذكعر  يمكن أن تتحرك وت ه  في ست الحاجع  الكبيعرا والملحع  لهعذا الحعواي والتفعاه ،

 م ها:

 

 الدوائر الديني  ذات الفاعلي  والمصداقي  والتأ ير في الجانبين. .1

تها الحركات والم ظمات اإسالمي  التدويع ، والم ظمعات الم عيحي  وفي مقتم  

ض التب يري . فمثال حرك  اإجوان الم علمين، وهعي ذات تعاييخ طويعل وامتعتاد دعري
ه دبر العال ، ل  أسمع يوما أنها باديت ودجلت فعي حعواي مبعرمج وم عتظ  معع أطعرا

 يين، أوبعالغربيين والم عيح دي ي  أو سياسي  دربي ، حوض دالق  اإسالم واإسعالميين

الغعت،  حوض القةي  الفل طي ي ، أو حوض م تقبل التين ويسالته فعي دعال  اليعوم ودعال 
ي  فعي أو حوض وضع األقليات الم يحي  في العال  اإسالمي، ووضع األقليات اإسالم

 العال  الغربي، أو حوض قةي  اإيهاب والتطره ه ا وه اك...

ليعات جوان الم علمين يقعاض دعن مثيالتهعا معن الحركعات والفعاوما يقاض دن جماد  اإ 
 اإسالمي ، ونظا رها في الجه  الم يحي ...

 

 المنظمات الحقوقي . .2

الم ظمات الحقوقي ، التولي  م هعا والمحليع ، دلعى العمعوم لهعا مكانع  محترمع ،   

ك مرهلع  ولها مصتاقي  وفادلي  وتذ ير في مجتمعاتها ودلى الصعيت التولي. وهي لذل
إجععرا  حعععوايات وتـب ععـ  ِي مواقععع  وتوجهععات تعععر ر إيجابيععا فعععي واقععع العالقععع  بعععين 

الم ععلمين والغععرب. فععال ي بغععي أن يقتصععر دويهععا دلععى يفععت اينتهاكععات الحقوقيعع  

ك   أو ال اهت أو المالح . بل يمك ها وي بغي لها  -وإدانتها، ي بغي أي تق  د ت دوي الح 
تكون شريكا فعليا في ف ع واقع أفةل، وفي ف ع أيضعيته  أن -إضاف ش إلى ما سبق 

وشععروطه. وي بغععي أن تتجععاو  المجععاض الحقععوقي لألفععراد والمجمودععات، إلععى مفهععوم 

أوسععع وأيفععع لحقععوق اإن ععان؛ مفهععوم يركعع  دلععى حقععوق الكععا ن الب ععر  والجعع   
حقوقي  دن اينتهاكات ال –مثال  –الب ر ، ودلى حقوق األم  وال عوب. إن الحتيث 
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لج ععود ايحععتالض ه ععا وه ععاك، مععع ال ععكوت دععن ايحععتالض نف ععه، ومععع ال ععكوت دععن 
اجتطاه شعو ووطن بذكمله، يععت ضعربا معن الةعحك دلعى العذقون...إن اينتهاكعات 

الحقوقيعع  الفرديعع ، التعععي يرتكبهععا الج عععود والمج ععتون، كالقتعععل والتعععذيو وايدتقعععاض 

ات! فكيع  ي ت عاغ ايهتمعام بعالقطرات، التع في، ما هي إي قطعرات معن بحعر الظلمع
 مع التغاضي دن البحاي والمحيطات؟!

وفي جميع األحواض، ف ن الم ظمات الحقوقي  مرهلع  ألدا  دوي معر ر، لصعال   

. دالقات أفةل وأدتض بين ال عوب دام ، وبين العالمين اإسالمي والغربعي جافع 
ي إلععى ت فيععذ القعععرايات وذلععك دععن طريععق الحعععوايات الجععادا والم تظمعع ، مععع ال عععع

 والموا يق المتفق دليها بين الطرفين أو األطراه...

 

 اإلعالميون .3

إذا كانععت الصععحاف  هععي ال ععلط  الرابععع ، وهععي فععاحب  الجاللعع ، فعع ن الصععحفيين 

وإذا  واإدالميين ه  بالتذكيت يجاض سلط ، وهو ج ود وضباط فاحب  الجالل  هذه...
 فيين واإدالميين م ذ د عرات ال ع ين، ف نهعاكانت هذه األوفاه تصتق دلى الصح

لصحفي  االيوم قت  ادت بذضعاه مةادف . ويبما ل  تعت الرتب  الرابع  كافي  لل لط  

دا واإدالمي ، فعي دهعت الفةعا يات واإنترنعت والكعاميرات الخفيع  والصعح  المتععت
 الطبعات في اليوم الواحت...

ه ، ين والغععربيين، بمرس ععاته  وم ظمععاتالمهعع  أن الحععواي بععين اإدالميععين الم ععلم

أن  –أو يجععو  -وبخبععراته  ودقعع  متابعععاته ، وبقععوا تععذ يره  فععي الععرأ  العععام، يمكععن 
ي ععكل جعع  ا طليعيععا مععن الحععواي بععين ال ععرق والغععرب، وجعع  ا مععن فعع اد  العالقعع  

  الم  عععودا بعععين الععععالمين اإسعععالمي والغربعععي، دالقععع  ايدتعععراه المتبعععادض، ودالقععع

ن والتعععاون ودالقعع  القععرب والمعرفعع  دععن كثععو. فمععن المفيععت ومعع ام والتفععاه ايحتععر
 الةروي  أن يتجاو  الصحفيون وظيف  تغطي  األحتاث وتحليلها، إلى وظيفع  فع ع

 األحتاث وتوجيهها، فهذا هو مع ى وف  مه عته  بذنهعا  سعلط  ، وبكونهعا  فعاحب 

 جالل  .
 

 الحزاب السياسي  .4

 القوض. اسي  في هذا ال ياق، يكون من البتهيات ومن نافل لعل إيراد األح اب ال ي

تعي فمن فمي  وظيفتها وم روليتها أن ت خرط في الحوايات والتعهعتات والجهعود، ال

ي بهعا، فع تختم العالقات التولي  العادل  والب ا ا. د اك اليوم أحع اب إسعالمي  معتعره
ى   حرص الغرب مرجرا دلمعظ  البلتان العربي  واإسالمي . وقت أفب  من الواض

التوافععل مععع األحعع اب اإسععالمي ، لكععن المهعع  هععو أي تقتصععر هععذه األحعع اب دلععى 

بعاِديا ماستقباض من يطرق بابها من ال فرا  والتبلوماسيين والمبعو ين، بل تكون هعي 
ه  التوافل والحواي، أو في تحتيت موضوداته وأهتا  فه. أيةا، سوا  في تحتيت ِوج 

 

 جامعيونالجامع  وال .5
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كثيععرا معععا ن ععمع الكعععالم دععن فعععك الع لععع  دععن الجامعععع  وإجراجهععا معععن أبراجهعععا 
تهعا. ومحاييبها، وجعِلها م تمج  في محيطها، متفادل  معع متطلبعات شععوبها ومجتمعا

وبتيج   وهذا كله جيت وي دباي دليه. ومحيط الجامع  اليوم هو الكرا األيضي  كلها،

كعون معن يط المحاذ  واألكثر تتاجال. فمن هذا البعاب أكثر أهمي  وأولوي ، يذتي المحي
الطبيعععي ومععن الةععروي ، أن ت خععرط الجامعععات والجععامعيون فععي قةععي  الحععواي 

 .ال ظر  والعملي بين الم لمين ونظرا ه  الغربيين، من أساتذا وطالب وباحثين

ي. ألمعو  لوالجامعيون ه  األكثر انفتاحا واألقرب إلى المعالج  الم هجي  والعقالني
 بي .ي  الغرولذلك فه  أكثر أهلي  للتقوي  الفكر  والعلمي اإيجابي، للعالقات اإسالم

 وهذه هي اإضاف  ال ودي  للتوي الجامعي في هذا المجاض.

ومعن اإضعافات ال وديع  التعي يمكعن أن يةعطلع بهعا الجعامعيون ومرس عاته :  
 عاك  في موضود ا ومجال عا. فهتذسي  مراك  وأق ام قايا للبحث والتكوين والتتييو 

نقععث كبيععر د ععت الم ععلمين فععي التياسععات واألبحععاث والمرس ععات المتخصصعع  فععي 

 . شرون العال  الغربي وفي العالق  معه، بي ما ه  يعرفون د ا ال اذا والفاذا
  وجميععع التخصصععات الجامعيعع : ال ععردي  واإن ععاني  وايجتماديعع  والقانونيعع

ن ت ه  أألدبي ، لها أكثر من فل  بهذا الموضو ، ويمك ها وال ياسي  وايقتصادي  وا

 فيه.
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