
 
 
 
 
 
 

 التحرير حلزب
 
 

 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 

 التحرير حلزب
 
 

 
 
 

 األمة دار
 والتوزيع والنشر للطباعة

 
 



 4 

 
 
 

 األوىل لطبعةا
 م1994 – هـ1415

 
 
 
 
 

 األمة دار
 والتوزيع والنشر للطباعة

 135190 ب.ص
 لبنان - بريوت

 
 
 



 5 

 الكتاب حمتوايت
 5 ..................................................... حمتوايت الكتاب

 7 .............................................................. مقدمة
 10 .................................................... الفكر السياسي

 14 ........................................................... اسةالسي
 25 .................................................... مفاهيم سياسية

 27 ................................................ السياسة فن املمكن
 30 ........................................... دوليةالسياسة والسياسة ال

 35 ................................................. فهم املوقف الدويل
 41 ............................. األسرة الدولية واألعراف والقوانني الدولية

 52 ................................................... التفكري السياسي
 69 .................................................... الوعي السياسي

 79 ................................................... الكفاح السياسي
 81 .................................................. األعمال السياسية
 85 ................................................... التجربة السياسية

 87 .............................. االشتغال ابلسياسة فرض على املسلمني
 91 ........................................................ رجل الدولة

 97 ................................................... الوسط السياسي
 108 ........................................................... الفراغ



 6 

 111 ................................................  اسإساماحلكم يف
 114 ........... احتاداي   ا  نظام احلكم يف اسإسام هو نظام وحدة وليس نظام

 117 ................................................ املسؤوليات العامة
 125 ........................ االنفصال بني األمة والدولة ووجوب احملاسبة

 129 ............................... إقامة األحزاب السياسية فرض كفاية
 فراد أن يؤثروا يف السياسة العامليةكيف يتأتى لأل

 133 ....................... وكيف يتأتى لألحزاب أن تؤثر يف اجتاه الدول
 135 ......................... النظام الدميقراطي نظام كفر من وضع البشر

 141 ........................... ضية السياسية لألمة وللدولة اسإساميةالق
 144 .................................................. القضية املصريية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 

 مقدمة
 الدولة قبل من وتكون ،ا  وخارجي ا  داخلي األمة شؤون رعاية هي السياسة

 هبا حتاسب اليت هي واألمة ،ا  عملي الرعاية هذه تباشر اليت هي لةفالدو  واألمة،
 .الدولة

 الباد يف السياسية الكفر أنظمة وطبقت اخلافة هدمت أن ومنذ
 الغريب السياسي الفكر حمله وحل ،ا  سياسي كونه من اسإسام نتهىا اسإسامية،

 أن جيب ومما. ياةاحل عن الدين فصل عقيدة الرأمسايل، املبدأ عقيدة عن املنبثق
 اخلافة، بدولة إالا  تكون ال ابسإسام شؤوهنا رعاية أن اسإسامية، األمة تدركه

 وأنظمته لإلسام وأد هو الدين، وعن احلياة عن السياسي اسإسام فصل وأن
 .ورسالتها وحضارهتا وقيمها لألمة وسحق وأحكامه،

 السياسية، وعن ةاحليا عن الدين فصل عقيدة تتبىن الرأمسالية والدول
 على وتعمل اسإسامية، األمة على أحكامها وتطبيق نشرها على وتعمل
 إمنا السياسة وأن جيتمعان، ال والدين السياسة أبن هلا وتصور األمة تضليل

 رازحة األمة تبقى حىت تغيريه، استحالة مع الواقع ابألمر اوالرض الواقعية تعين
 سبيا   حبال األمة ترتسم ال وحىت غيان،والط الظلم دول الكفر، دول نري حتت

 ومن السياسية، اسإسامية احلركات من املسلمني تنفري إىل ابسإضافة .للنهضة
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 أفكارها ضرب ميكن ال أنه تعلم الكفر دول ألن. ابلسياسة االشتغال
 أساس على ابلسياسة واالشتغال سياسي، بعمل إالا  السياسية وأحكامها

 تصوير حد إىل والسياسيني السياسة من اسإسامية مةاأل تنفري ويصل. اسإسام
 أن من بد ال كان ولذلك. وروحانيته اسإسام مسو مع تتناقض أهنا السياسة

 للحركات العماء واحلكام الكافرة، الدول حماربة وراء السر األمة تدرك
 أفكار وتضرب اخلافة دولة إبقامة املسلمني سإهناض تعمل وهي اسإسامية

 .اسإسام جمد وتعيد ،الكفر

 وأن ،ا  وشرع لغة السياسة معىن اسإسامية األمة تعي أن من بد ال وعليه
 من اسإسام يغيض بدوهنا واليت اخلافة، بدولة إالا  يوجد ال السياسي اسإسام

 تنفيذاي   ا  سياسي كيان   ابعتبارها الدولة، هبذه إالا  ا  حي يعترب وال ،ا  سياسي كونه
 أحكام هبا تنفذ اليت الشرعية الطريقة وهي وتنفيذها، سإساما أحكام لتطبيق

 هذه تطبيق األمة على أوجب قد هللا وأن العامة، احلياة يف وأنظمته اسإسام
 وضع من وألهنا لإلسام ملخالفتها الكفر، ألنظمة االحتكام وحرم األحكام،

 .البشر

 سقيها ودوام اسإسامية، الثقافة األمة تثقف أن من بد ال كان ولذلك
 عن األحكام وهذه األفكار هذه انبثاق وبيان السياسية، واألحكام ابألفكار
 الناحية من ذلك على والرتكيز سياسية، فكرة ابعتبارها اسإسامية العقيدة
 وهذا. آخر وصف أبي ال هللا من ونواه أوامر أهنا ابعتبار فيها، اليت الروحية
 ويكشف النفوس، يف اسإسام كاموأح أفكار متكن يكفل الذي هو الوصف
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 على امللقاة املسؤولية تدرك وجيعلها السياسي، والفكر السياسة معىن لألمة
 العاملية الرسالة وأمهية العملية، حياهتا يف وأحكامه اسإسام أفكار سإجياد عاتقها

 حاهلا إليه وصل ما مدى ترى وهي خاصة كافة، للناس محلها هللا أوجب اليت
 حياهتا، من اسإسام وأحكام وأفكار اسإسام دولة لغياب صرالع هذا يف

 التثقيف وهذا. للناس واستعباد وشقاء شر   من العامل إليه وصل ما ومدى
 ا  تتبع كان أم وأحكامه، اسإسام أبفكار ا  تثقيف أكان سواء السياسي،
 مبهمتها تضطلع األمة وجيعل السياسي، الوعي يوجد فإنه السياسية لألحداث

 الشعوب إىل اسإسامية الدعوة محل وهي أال األصلية ووظيفتها ساسية،األ
 . األخرى واألمم
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 السياسي الفكر
 يعين وهو اسإطاق على الفكر أنواع أعلى من السياسي الفكر يعترب

 ويف ابسإنسان املتعلق التفكري أنواعه وأعلى األمة، شؤون برعاية املتعلق التفكري
 .صةخا زاوية من العامل

 هي بل السياسي، الفكر من فهي سياسية، فكرة اسإسامية والعقيدة
. الدولة ومنه ودين نظام، أو مبدأ فهي املسلمني، لدى السياسي الفكر أساس
 سياسية عقيدة أبهنا واملبادئ، العقائد من غريها عن اسإسامية العقيدة وتتميز
. واآلخرة الدنيا شؤون رعاية وأحكام أفكار من عنها انبثق مبا تتوىل روحية،
 املبادئ يف النظر وجهات مجيع عن ختتلف تشكلها اليت النظر ووجهة

 األفكار مجيع عن ختتلف وأحكامها أفكارها كذلك األخرى، واألنظمة
 أو عليه، قامت الذي األساس يف سواء. كلها الدنيا يف املوجودة واألحكام

 أبفكار جاءت كذلك. هتاجزئيا أو كلياهتا يف وسواء شرعها، الذي املصدر
 الشؤون هذه وبرعاية. فيها البشر وعاقات احلياة شؤون جبميع تتعلق وأحكام

 التعليم، أو االجتماع أو االقتصاد أو ابحلكم تتعلق أكانت سواء والعاقات،
 احلكام بعاقة تتعلق أكانت وسواء. خارجية أو داخلية السياسة أو

 وبذلك. األخرى والشعوب واألمم الدول مع الدولة بعاقة أم ابحملكومني،
 مجيع يف احلياة تتناول وشاملة كاملة عقيدة السياسية اسإسام عقيدة كانت

﴿: تعاىل قال دقيقة، معاجلة وقائعها مجيع وتعاجل وأشكاهلا، مظاهرها      
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                ﴾ وجل عز وقال :﴿            

                          ﴾. 

 األثر العقيدة عن املنبثقة واألحكام األفكار هذه لغياب كان ولقد
 منه واعتباره اسإسام من ليس ما أخذ كان فقد املسلمني، حياة على األكرب

 التقيد مسألة األفراد إمهال أو العثمانيني، ايمأ الدولة قبل من ا  امس ولو
 أهم ومن اسإسامية، الدولة هدم ما أهم من حياهتم يف الشرعية ابألحكام
 ال كان لذلك. االحنطاط وهذا الذلة هذه يف املسلمني جعلت اليت األسباب

 يرتتب مما الشرعية، واألحكام لألفكار الكلية العناية املسلمون يوجه أن من بد
 .الدولة سري يف األمة يف السلوك وانضباط الفرد يف السلوك انضباط يهعل

 املسلمني على عنها املنبثقة األحكام توجب السياسية اسإسام وعقيدة
 ،ا  متميز  ا  إسامي ا  ذاتي كيان   أساسه على يقيموا وأن ،كاما   اسإسام يطبقوا أن

 أمة يكونوا أن عليهم توجب اكم اسإسامي، اجملتمع هو ا  فريد ا  جمتمع يبنوا وأن
 العقيدة جتمعهم وألواهنم، وأعراقهم أجناسهم اختلفت مهما واحدة، إسامية

 ا  مقياس وجعلته واحلرام، ابحلال احلياة يف نظرهم وجهة وحدت اليت اسإسامية
 .واحدة دولة ظل يف عليها، احلكم وسإصدار واألحداث للوقائع لنظرهتم

 وأحزااب   كتا   املسلمني على توجب ميةاسإسا العقيدة فإن وكذلك
 حتقيق أي اسإسامية الدعوة ومحل اسإسامية احلياة الستئناف العمل ومجاعات

 املسلمني إعادة يعين اسإسامية احلياة واستئناف. املصريية املسلمني قضية حل
 عليه تسيطر إسامي جمتمع ويف إسام، دار يف ا  إسامي ا  عيش العيش إىل
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 وأحكامه، اسإسام أنظمة فيه وتطبق اسإسامية واملشاعر اسإسامية األفكار
 دولة ظل يف الشرعية، األحكام وفق مسرية احلياة شؤون مجيع تكون حبيث

 يبايعونه خليفة فيها املسلمون يُنصاِّب واليت اخلافة، دولة هي اليت إسامية،
 أن وعلى وله،رس وسنة هللا بكتاب فيهم حيكم أن على والطاعة، السمع على

 .واجلهاد ابلدعوة العامل إىل رسالة اسإسام حيمل

 جتعل أن من بد ال النهضة، هلا حتصل حىت اليوم اسإسامية واألمة
 والسلطان احلكم وتقيم إليه، حياهتا يف تتجه الذي األساس اسإسامية العقيدة
 أي ة،العقيد هذه عن املنبثقة ابألحكام اليومية املشاكل تعاجل مث عليها،

. آخر وصف أبي ال فقط هللا من يونواه أوامر بوصفها الشرعية ابألحكام
 جمرد ال الصحيحة النهضة ستحصل بل ،ا  قطع النهضة ستحصل وبذلك
. أخرى مرة العامل قيادة وأخذ اجملد ذروة القتعاد اسإسامية األمة وتعود هنضة،
 كل وقبل أوال تدئةمب السياسية الثقافة األمة تثقف أن من بد ال كان ولذلك

 واحلياة واسإنسان الكون عن الكلية بفكرهتا أي العقلية، بعقيدهتا شيء
 األفكار من عنها ينبثق مبا مث فحسب، روحية فكرة ال سياسية فكرة ابعتبارها

 .والغاايت الوسائل من عليها يبىن وما السياسية،
 عن ليةك فكرة اسإسامية، العقيدة تعتنق وهي اسإسامية، األمة إن

 وجهة فكرية، قيادة فكرية، قاعدة سياسية، عقيدة واحلياة، واسإنسان الكون
 كذلك معه وهي كله، العامل ترى وهي عليها جيب احلياة، يف معينة نظر

 وخيضع واالقتصادي، السياسي الظلم نري حتت يرزح التخبط، هذا يتخبط
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 فرض فإنه اسإذاللو  واالستعباد الشقاء كابوس حتت ويئن غامشة، قوة لعبودية
 الضال ظلمات من وإخراجه العامل، إنقاذ مهمة عاتقها على أتخذ أن عليها

 القوة نري حتت ترزح كانت وإن فإهنا. احلياة وسعادة اهلدى، نور إىل والتضليل،
 بعيدة األننية فإن فحسب، نفسها يف تفكر أن هلا ا  جائز  يعد مل فإنه الغامشة،

 فؤادها صميم ويف نفسها ثنااي يف حتمله ما على ريبةوغ عقائد، من تعتنقه عما
 وأن نفسها، إنقاذ مع العامل إنقاذ يف تفكر أن جيب لذلك. وأفكار قيم من

 وهي ،العامل هذا من جزء فإهنا. وحدها بنفسها ال العامل حترير مبهمة تضطلع
 فرضا صار اسإسام، عقيدة اعتنقت أن وبعد البشر، هدى أجل من وجدت

 والتعاسة، الظلم من البشر ختلص وأن الشقاء، من اسإنسانية تنقذ أن عليها
 .واالستعباد اسإذالل ومن

 لتنفيذ طريقة وتعتنق احلياة، عن سياسية فكرة تعتنق اسإسامية واألمة
 وال فإهنا طريقتها، مع الصحيحة الفكرة أمة ملكت وإذا. احلياة يف الفكرة هذه
 ولذلك الفكرة، هذه قيادة حلمل أها   ونوتك اخلري سإعطاء أها   تكون شك
 هي بل فحسب، الصحيحة النهضة على قادرة ليست اسإسامية األمة فإن

 هذه محل وعلى لغريها، للخري ا  مصدر  تكون أن وعلى ذلك، على قادرة
 حل على قادرة هي وابلتايل. احلياة يف نظر ووجهة فكرية قيادة للناس، الفكرة

 حبمل ؛والذل واالستبعاد الشقاء من فيه يرتدى مما اذهإنق وعلى العامل، مشكلة
 .واألمم الشعوب إىل اسإسامية الدعوة
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 السياسة
 الدولة قبل من وتكون ،ا  وخارجي ا  داخلي األمة شؤون رعاية هي السياسة

 هبا حتاسب اليت هي واألمة ،ا  عملي الرعاية هذه تباشر اليت هي فالدولة. واألمة
 .الدولة

 لواقع وصف هو إذ الناس، مجيع عند عام للسياسة التعريف هذا
 وتعريف الصدق وتعريف العقل كتعريف فهو. هي حيث من السياسة

 مبعىن البشر مجيع عند موجود واقع هي اليت املعاين من ذلك وغري السلطان،
 ذلك وفوق. أحكامه يف خيتلفون وإمنا مدرك، واقع ألنه فيه، خيتلفون ال واحد

 يف قال شؤونه، رعى مبعىن سياسة يسوس ساس مادة يف اللغوي معناها
 شؤوهنا رعاية هو وهذا وهنيتها" أمرهتا سياسة الرعية "وسست احمليط القاموس
 يف والواردة احلاكم، عمل يف الواردة األحاديث فإن ا  وأيض. والنواهي ابألوامر
 موعهاجم من يستنبط املسلمني، مبصاحل االهتمام يف والواردة احلاكم، حماسبة

تَـر َعاه   َعب د   ِمن   َما»:  فقوله التعريف، هذا  ِإَّل  بَِنِصيَحة   ََي ط َها لَ   َرِعَيًة، اّلَل   اس 
ََنةِ  رَاِئَحةَ  َيَِد   لَ   ِلِميَ  ِمنَ  َرِعَيةً  يَِلي َوال   ِمن   َما»:  وقوله «اْل   فـََيم وت   ال م س 

ََنةَ  َعَلي هِ  اّلَل   َحَرمَ  ِإَّل  ََل م   َغاش   َوه وَ   فـَتَـع رِف ونَ  أ َمَراء   َسَتك ون  »:  وقوله «اْل 
 َوََتَبعَ  َرِضيَ  َمن   َوَلِكن   َسِلَم، فـََقد   َأن َكرَ  َوَمن   َبِرَئ، فـََقد   َعَرفَ  َفَمن   َوتـ ن ِكر وَن،

ا َما ّل،: قَالَ  نـ َقاتِل ه م ؟ َأَفال: قَال وا ر   َوََهُّه   َأص َبحَ  َمن  »:  وقوله. «َصَلو   اّللَِ  َغيـ 
َتمُّ  ّل َأص َبحَ  َوَمن   اّللَِ، ِمنَ  فـََلي سَ  ِلِميَ  يـَه  ه م   فـََلي سَ  ِِبل م س   بن جرير وعن «ِمنـ 

 والنُّص حِ  الزََكاةِ  وِإيَتاءِ  الَصالةِ  ِإقَاَمةِ  َعَلى  للاِ  َرس ولَ  َِبيـَع ت  »: قال هللا عبد
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ِلم   ِلك ل ِ   أ َِبِيع كَ : فـَق ل ت    الَنِبَ  أَتـَي ت  »: قال هللا دعب بن جرير وعن «م س 
اَلمِ  َعَلى ِلم   ِلك لِ   َوالنُّص حِ  َعَليَ  َفَشَرطَ  اإِلس   سواء كلها األحاديث فهذه. «م س 

 ما أو احلاكم، حتاسب ابألمة يتعلق ما أو احلكم، توليه يف ابحلاكم يتعلق ما
 كلها هلم، والنصح مبصاحلهم ماماالهت من بعض مع بعضهم ابملسلمني يتعلق

 السياسة تعريف فيكون األمة شؤون رعاية أبهنا السياسة، تعريف منها يستنبط
 .الشرعية األدلة من ا  مستنبط ا  شرعي ا  تعريف

 الشؤون رعاية مباشرة أعطى الشرع فإن ،ا  عملي األمة شؤون رعاية أما
 وال احلاكم بعمل تقوم نأ للرعية حيل فا وحده للحاكم إلزامية رعاية ا  عملي
 من ببيعة إما شرعية، بتولية إالا  احلاكم بعمل يقوم أن املسلمني من ألحد حيل

 حق اخلليفة له جعل من أو اخلليفة، من بتولية وإما خليفة، كان إن الناس
 حيلا  فا خليفة، بتولية وال ابلبيعة، ال يوال مل من أما. ووالة معاونني من التولية

 .اخلارج يف وال الداخل يف ال األمة شؤون رعاية مباشرة من بشيء يقوم أن

 الناس سياسة وجعل فحسب، للحاكم الشرع جعله قد والسلطان
ِب   اً َشي ئ َأِمريِهِ  ِمن   َكرِهَ  َمن  »:  الرسول يقول. فحسب للحاكم  َعَلي ِه، فـَل َيص 

 «َجاِهِلَيةً  ِميَتةً  َماتَ  ِإَّل  َعَلي هِ  َماتَ فَ  ،اً ِشب   السُّل طَانِ  ِمنَ  َخَرجَ  َأَحد   لَي سَ  فَِإنَه  
 ال السلطان ميلك الذي إذن فهو السلطان من ا  خروج عليه اخلروج فجعل

َرائِيلَ  بـَن و َكاَنت  »: الرسول ويقول. غريه َن ِبَياء ، َتس وس ه م   ِإس   َنِب   َهَلكَ  ك َلَما األ 
 املسلمون أيها أنكم ومعناه «خ َلَفاء   َوَسَيك ون   ع ِدي،بَـ  َنِبَ  َّل  َوِإنَه   َنِب ، َخَلَفه  

 ال األمري غري أن هذا ومفهوم. املسلمني يسوس من فعني. اخللفاء تسوسكم
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 الرعية سياسة أن على دليل فهذا. يسوسون ال اخللفاء غري وأن ،سلطان   يكون
 كان أنه هو  الرسول عمل فإن ا  وأيض. لغريه تكون وال للحاكم هي إمنا

 الذي هو وكان دولة، رئيس بوصفه به الناس بسياسة والقيام السلطان حيصر
 فوىلا . الرعية سياسة أعمال من أو السلطان أعمال من بعمل يقوم من يويلا 
 الوالة ووىلا  الغزوات، من لغزوة خيرج كان حني املدينة يف مقامه يقوم من

 وخرص املياه كتوزيع املصاحل من مبصلحة يقوم ومن األموال وجباة والقضاة
 الناس سياسة وحصر السلطان حصر على دليل كله فهذا. ذلك وغري الثمار

 والسلطان. األمري يوليه ومن وابألمري اخلليفة، يوليه ومن ابخلليفة أي ابحلاكم،
 حمصورة احلاكم مبسؤولية القيام أي إلزامية، رعاية الناس شؤون رعاية هو

 وأعطى السلطان أعطى الشرع ألن ،ا  مطلق هبا قومي أن لغريه جيوز فا ابحلاكم،
 والسلطان، احلكم أبعمال قام فإذا. اخلليفة يوليه وملن للخليفة الناس ةسياس
 ا  خمالف هذا فعله كان واله من وغري اسإمام غري فرد أي الناس، سياسة وتوىل

 حيل ال هنا ومن ،ا  حرام يكون فإنه ابطل تصرف وكل ،ابطا   فكان للشرع
 عمل أبي يقوم أن احلاكم غري أي اخلليفة يوليه من وغري اخلليفة، غري حدأل

 ال أي إلزامية، رعاية الناس شؤون برعاية يقوم فا والسلطان احلكم أعمال من
 .به يقوم أن لغريه جيوز وال احلاكم عمل هو هذا ألن الناس، يسوس

 أحكام فيذتن على تقوم فإهنا اسإسامية للدولة الداخلية السياسة أما
 يف اسإسام أحكام تنفذ اسإسامية الدولة كانت وقد الداخل، يف اسإسام

 العقوابت، وتنفذ احلدود، وتقيم املعامات، فتنظم لسلطاهنا، ختضع اليت الباد
 الرعية شؤون مجيع وترعى والعبادات، ابلشعائر القيام وتضمن األخاق وحترس



 17 

 على أحكامه هبا تنفذ اليت الكيفية اسإسام بنيا  وقد. اسإسام أحكام حسب
 فكانت به، يعتقدون ال وممن يعتنقونه، ممن لسلطانه، خيضعون الذين الناس
 التنفيذ طريقة ألن الكيفية هذه حسب اسإسام أحكام تطبق اسإسامية الدولة
 ابسإسام واملخاطبون. شرعي حكم املشاكل معاجلات أن كما شرعي، حكم

 بوصف اسإنسان بين مجيع ابسإسام خاطب قد هللا ألن الناس، مجيع هم
﴿: تعاىل قال آخر، وصف أبي ال فقط اسإنسانية                

    ﴾ الشرعية ابألحكام املخاطب أن الفقه أصول علماء اعترب وقد 
 قال دوق مسلم، غري مأ ا  مسلم أكان سواء اخلطاب، يفهم عاقل كل هو

 املكلف، هو عليه احملكوم نإ" األصول يف املستصفى كتاب يف الغزايل اسإمام
 الذمة يف األحكام ثبوت أهلية نإو  اخلطاب، يفهم عاقا   يكون أن وشرطه
 .التكليف" فهم به الذي العقل قوة لقبول يستعد هبا اليت اسإنسانية من تستفاد
 وخطاب دعوة خطاب نساناسإ بين مجيع ابسإسام املخاطب كان ذلك وعلى

 وأما اسإسام، اعتناق إىل الناس دعوة به فاملقصود الدعوة خطاب أما تكليف،
 .اسإسام أبحكام ابلعمل الناس إلزام به فاملقصود التكليف خطاب

 إنسانية، وحدة النظام هذا مبوجب حتكم اليت اجلماعة يعترب واسإسام
 الوالء )وهي التابعية إالا  يهاف يشرتط وال وجنسها طائفتها عن النظر بغض
 فقط إنساين ابعتبار الناس مجيع بل األقليات، فيه توجد وال والنظام( للدولة

 السياسة فإن وعليه. التابعية حيملون داموا ما اسإسامية، الدولة يف رعااي هم
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 حيملون الذين مجيع على اسإسامي الشرع تنفيذ هي اسإسامية للدولة الداخلية
 .مسلمني غري مأ مسلمني كانواأ سواء التابعية

 الدول من بغريها الدولة عاقة هي اسإسامية للدولة اخلارجية والسياسة
 هذه وتقوم. ا  خارجي األمة شؤون رعاية هي العاقة وهذه واألمم، والشعوب
 نشر هي الثابتة الفكرة هذه تتغري، ال اثبتة فكرة على اخلارجية السياسة
 عليه تقوم الذي األساس هو وهذا. شعب وكل أمة كل يف العامل يف اسإسام
 خيتلف وال ا  أبد يتغري ال األساس وهذا اسإسامية، للدولة اخلارجية السياسة

 األساس هذا كان وقد احلكم، على القائمون األشخاص اختلف مهما
 الدولة انتهت حىت  الرسول استقر أن منذ العصور مجيع يف ا  واثبت ا  موجود
 فمنذ. ا  مطلق األساس هذا يتغري ومل اسإسامية، الدولة آخر بوصفها يةالعثمان

 على بغريها اسإسامية الدولة عاقة يقيم بدأ املدينة يف  الرسول أقام أن
 يف الدعوة لنشر ليتفرَّغ معاهدات اليهود مع فعقد اسإسام، نشر أساس

 جزيرة يف لدعوةا نشر من ليتمكن قريش مع احلديبية معاهدة عقد مث احلجاز،
 معها ليقيم العربية اجلزيرة خارج املوجودة للدول الكتب أرسل مث العرب

 من خلفاؤه جاء مث فيه، للدخول بدعوهتم اسإسام نشر أساس على عاقات
 وأخذوا اسإسام، نشر أساس على مجيعها الدول مع عاقاهتم فأقاموا بعده

 .العامل إىل اسإسامية الدعوة حيملون
 ومحل الداخل، يف اسإسام تطبيق أجل من هو إمنا الدولة ووجود

 اخلارج يف اسإسامية الدولة مهمة كانت ولذلك العامل، إىل اخلارج يف دعوته
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 للسياسة ا  أساس اسإسام نشر جيعل والذي. اسإسامية الدعوة محل هي إمنا
: ىلتعا قال. كافة للناس والسام الصاة عليه حممد رسالة أن هو اخلارجية

﴿                      ﴾ تعاىل وقال :﴿         

              ...﴾ تعاىل وقال :﴿           

          ﴾ وجل عز وقال :﴿               

             ﴾، التحق وملا للناس، الرسالة بتبليغ الرسول قام وقد 
 محل فكان املسلمون، إايها يبلغهم للناس رسالته استمرت األعلى ابلرفيق
 الدعوة محل كان وهكذا.  الرسول لعمل ا  استمرار  للعامل اسإسامية الدعوة

 واألمم، والشعوب الدول من بغريها اسإسامية الدولة لعاقة ا  سأسا اسإسامية
. الصحابة وإمجاع والسنة ابلكتاب اثبت وهو الشرعي، احلكم هو وهذا

 اسإسامية الدعوة محل هي اسإسامية للدولة اخلارجية السياسة فإن ولذلك
 .للعامل

 مهما داجلها وهي تتغري ال اثبتة بطريقة اخلارجية السياسة هذه وتنفذ
 يف اثبتة الطريقة هذه كانت وقد احلكم، على القائمون األشخاص اختلف

 اسإسامية، الدولة آخر انتهت حىت  الرسول استقر أن منذ العصور مجيع
 هيأ املدينة يف الدولة أقام أن منذ  الرسول فإن ،ا  مطلق الطريقة هذه تتغري ومل

 قريش فكانت دوهنا، تقف اليت املادية احلواجز سإزالة ابجلهاد وبدأ اجليش
 ا  قريش أزال مث إزالته، على فصمم اسإسامية الدعوة سبيل يف يقف ماداي   ا  حاجز 

 يف تقف اليت الكيانت من غريه أزال كما الدعوة وجه يف يقف ككيان
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 اسإسامية الدولة بدأت مث العرب، جزيرة مجيع اسإسام عم أن إىل سبيلها،
 القائم احلكم كيان فوجدت بينهم، اسإسام لنشر األخرى األمم أبواب تطرق
 هذا إزالة من بد ال فكان الدعوة، دون حيول ماداي   ا  حاجز  األمم هذه على

 اسإسام إىل ليدعى نفسه الشعب إىل والوصول الدعوة، وجه من الكيان
 حتت العيش يف واهلناء والرفاهية اسإسام عدل ويلمس يرى حىت به، حبكمه
 استمر وهكذا. إجبار وال إكراه دون أحسن هي ابليت إليه نهويدعو  رايته،

 ابجلهاد وأزيلت واألقطار، البلدان ففتحت اسإسام، لنشر طريقة اجلهاد
 مئات فاعتنقه اسإسام ونشر واألمم، الشعوب اسإسام وحكم والدول املمالك
 لسياسةا يف اتبعت اليت الطريقة فكانت. به ُحكِّموا أن بعد البشر من املايني

 .ا  أبد تتغري ولن تتغري ال اثبتة وكانت اجلهاد، هي اخلارجية
 إبعطاء يتعلق ما منها سياسية أبعمال تقوم أن اسإسامية الدولة وعلى

 والدعاية ابلدعوة والقيام اسإسام، أفكار وبث اسإسام، عن واضحة معلومات
 وإظهار رهتا،ومقد اسإسامية الدولة قوة إبظهار يتعلق ما ومنها لإلسام،

 ذلك يف عديدة أبعمال يقوم  الرسول كان وقد وجرأهتم، املسلمني صابة
 رجا   األربعني أرسل كما الشرك، باد قلب يف لإلسام الدعاة إرسال منها
 يف حصل كما الدولة قوة إبظهار يقوم وكان اسإسام، ليبلغوا جند إىل

 ولذلك. هلا خروجه قبل وكتب غزوة يوم املدينة يف املسلمني جيش استعراضه
ر   َمِسريَةِ  ِمن   ِِبلرُّع بِ  ن ِصر ت  »:  الرسول يقول  يف املسلمني جيش وكان «َشه 

 تتعلق سياسية أبعمال القيام من بد ال وهلذا اجلانب، مرهوب العصور خمتلف
 .ابلقتال املباشرة مث الدولة، قوة وإبظهار اسإسامية، األفكار ببث
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 ولكن اسإسام لنشر تتغري ال اليت الثابتة طريقةال كان وإن واجلهاد
 أمر وهي ابلقتال، البدء قبل منها بد ال املقصودة واحلركات السياسية األعمال
 على واألمم والشعوب الدول من وغريها الدولة بني العاقة تركيز يف أساسي

 غري أو االقتصادية العاقات حيث ومن اجلوار، حسن حيث من معني، وجه
 تقوم اليت السياسية الفكرة فإن ذلك وعلى. اسإسام نشر أمر يسهل مما ذلك
 نشر هي واألمم والشعوب الدول من غريها مع اسإسامية الدولة عاقة عليها

 .هللا سبيل يف اجلهاد هي ذلك وطريقة إليهم الدعوة ومحل بينهم اسإسام

 احلكام ةحماسب جعل قد اسإسام فإن األمة قبل من الدولة حماسبة أما
 أكلوا ولو ظلموا ولو طاعتهم وجوب معىن فليس. املسلمني على ا  فرض

 أعماهلم، على حماسبتهم وجوب مع طاعتهم بل عليهم، السكوت احلقوق،
 احلكام، حماسبة املسلمني على فرض وتعاىل سبحانه فاهلل. تصرفاهتم وعلى

 بواجباهتم قصروا أو ،الرعية حقوق هضموا إذا عليهم ابلتغيري ا  جازم ا  أمر  وأمرهم
 بغري حكموا أو اسإسام، أحكام خالفوا أو شؤوهنا، من شأن   أمهلوا أو حنوها،

 أ َمَراء   َسَتك ون  »: قال  هللا رسول أن سلمة أم عن مسلم روى. هللا أنزل ما
 َوََتَبَع، َرِضيَ  َمن   َوَلِكن   َسِلَم، أَن َكرَ  َوَمن   َبِرَئ، َعَرفَ  َفَمن   َوتـ ن ِكر وَن، فـَتَـع رِف ونَ 

ا َما "ّل،: قَالَ  نـ َقاتِل ه م ؟ َأَفال: قَال وا  فـََقد   َعَرفَ  َفَمن  » أخرى رواية ويف «َصَلو 
 الرواية تفسر الرواية وهذه «َوََتَبعَ  َرِضيَ  َمن   َوَلِكن   َسِلَم، فـََقد   َأن َكرَ  َوَمن   َبِرَئ،

 أبية اسإنكار هذا وجبوأ احلاكم، على اسإنكار الرسول أمر فقد األخرى،
 السيف، دون أي القتال دون تكون أن شرط على ابليد مستطاعة، وسيلة

 اليد عن عجز إذا ابلقلب أو األقوال، من قول أبي أي ،ا  مطلق وابللسان
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 مبا رضي فمن قال إذ اسإمث يف للحاكم ا  شريك ينكر مل من عتربا وقد واللسان،
 .اسإمث من لميس وال يربأ فا ذلك على واتبع عملوه

 وجوب على أدلة املنكر عن والنهي ابملعروف األمر أدلة أن على
 ابملعروف ابألمر هللا أمر وقد وغريه، احلاكم تشمل عامة ألهنا احلاكم حماسبة
﴿: تعاىل قال ،ا  جازم ا  أمر  املنكر عن والنهي                  

                                  ﴾، 
﴿                                         

      ﴾، ﴿                               

     ﴾، ﴿                      

                               

  ﴾، ﴿     

                        ﴾، ﴿     

                                          

     ﴾ .املنكر عن والنهي ابملعروف األمر فيها هللا طلب قد اآلايت فهذه 
: بقوله ذلك على الثناء وهي أال اجلزم على تدل بقرينة الطلب هذا واقرتن

﴿            ﴾، ﴿        ﴾، ﴿    

    ﴾ جازم، طلب الطلب أن على قرينة ذلك فيكون ذلك غري إىل 
 املنكر، عن وهنيه ابملعروف أمره هي إمنا احلاكم وحماسبة فرض، أنه يعين وهذا
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 ابملعروف األمر على تدل كثرية أحاديث وردت قد وكذلك ،ا  فرض فكانت
 نـَف ِسي يَواَلذِ »: قال  النيب أن اليمان بن حذيفة عن املنكر، عن والنهي
َهو نَ  ِِبل َمع ر وفِ  لََتأ م ر نَ  بَِيِدِه، َعثَ  َأن   اّلَل   لَي وِشَكنَ  َأو   ال م ن َكِر، َعنِ  َوَلتَـنـ   َعَلي ك م   يـَبـ 
َتجاب   َفال لََتد ع َنه   ث َ  ِعن ِدِه، ِمن   ِعَقاِبً  : قال اخلدري سعيد أيب وعن «َلك م   َيس 
 َيسَتطع   لَ   فَِإن   بَِيِدِه، َفليـ َغريِ  ه   اً م نَكر  نك ممِ  رَأى َمن»:  هللا رسول قال

 عمرية بن عدي وعن «اإلميَانِ  َأض َعف   َوَذِلكَ  فَِبَقلِبه َيسَتطع   لَ   فَِإن   فَِبِلَسانِِه،
 ِبَعَملِ  ال َعاَمةَ  يـ َعذِ ب   َّل  اّللََ  ِإنَ »: يقول  النيب مسعت: قال عنه هللا رضي

َاَصةِ  َ  ال م ن َكرَ  يـََرو ا َحَّت  اْل  َرانـَي ِهم   بـَي   َفاَل  يـ ن ِكر وه ، َأن   َعَلى قَاِدر ونَ  َوه م   َظه 
َاَصةَ  اّلَل   َعَذبَ  َذِلكَ  فـََعل وا فَِإن   يـ ن ِكر ونَه ،  .«َوال َعاَمةَ  اْل 

 عن والنهي ابملعروف األمر وجوب على تدل كلها األحاديث فهذه
 شك وال املنكر، عن وهنيه ابملعروف احلاكم أمر وبوج على تدل فهي املنكر،

 على تنص أحاديث هناك أن على أعماله، على حماسبته هي هذه أن يف
 عن وهنيه ابملعروف وأمره احلاكم حملاسبة ملا احملاسبة، على ا  أتكيد خاصة احلاكم
 أفَضل  »:  هللا رسول قال: قال سعيد أيب عن عطية فعن أمهية، من املنكر

 اّللَِّّ  لَِّرُسولِّ  َعَرضَ »: قال أمامة أيب وعن «جائر   س لطَان   ِعندَ  َحق   كلمة   َهادِ اْلِ 
   َفَسَكتَ  أَْفَضُل؟ اجلَِّهادِّ  َأي   اّللَِّّ، َرُسولَ  ايَ : فَ َقالَ  اأُلوىَل  اجلَْْمَرةِّ  عِّْندَ  َرُجل 

 َوَوَضعَ  اْلَعَقَبةِّ  مَجَْرةَ  َرَمى فَ َلمَّا ْنُه،عَ  َفَسَكتَ  َسأََلُه، الثَّانَِّيةَ  اجلَْْمَرةَ  َرَمى فَ َلمَّا َعْنُه،
: قَالَ  اّللَِّّ، َرُسولَ  ايَ  َأنَ : قَالَ  «الَساِئل ؟ أَي نَ » :قَالَ  لِّيَ رَْكبَ  اْلَغْرزِّ  يفِّ  رِّْجَلهُ 

 قول ووجوب احلاكم يف نص فهذا «َجاِئر   س ل طَان   ِذي ِعن دَ  تـ َقال   َحق    َكِلَمة  »
 أو الرعية حقوق يهضمون الذين احلكام فكفاح ه،حماسبت أي عنده، احلق
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 وأمثاهلم هؤالء كفاح األمة شؤون من شأن   يهملون أو واجباهتم يف يقصرون
 فكأنه اجلهاد، أفضل من جعله بل كاجلهاد، واعتربه طلبه قد هللا ألن فرض
 للداللة كاف وحده وهذا الظلمة، احلكام كفاح هللا عند اجلهاد أفضل قال
 الظلمة احلكام مكافحة على الرسول حث وقد احلكام، حماسبة وجوب على
 روي فقد القتل إىل ذلك أدى ولو حىت أذى من ذلك سبيل يف حصل مهما
 َونـََهاه   فََأَمَره   َجاِئر   ِإَمام   ِإىَل  قَامَ  َورَج ل   ََح َزة ، الشَُّهَداءِ  َسيِ د  »: قال أنه  عنه

َقتَـَله    حىت األذى حتمل على احلث عن التعبري يف الصيغ أبلغ من وهذا «فـَ
 .الظلمة احلكام وكفاح احلكام حماسبة سبيل يف املوت
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 سياسية مفاهيم
 وأمر واألمة، الدولة كيان حلفظ جوهري أمر اخلارجية السياسة فهم

 عاقة لتنظيم منه بد ال وعمل العامل، إىل الدعوة محل من للتمكن أساسي
 .صحيح وجه على بغريها األمة

 الناس إىل اسإسامية الدعوة حبمل مكلفة اسإسامية األمة كانت وملا
 ا  مدرك ألحواله، ا  واعي اتصاال   ابلعامل يتصلوا أن املسلمني على ا  لزام كان كافة،

 يف جتري اليت السياسية األعمال ا  متتبع وشعوبه، هدول بدوافع ا  عامل ملشاكله،
 كيفية ويف تنفيذها، أساليب يف دوللل السياسية اخلطط ا  ماحظ العامل،

 الدول، هذه هبا تقوم اليت السياسية املناورات ويف ببعض، بعضها عاقتها
 اسإسامي العامل يف املوقف حقيقة يدركوا أن املسلمني على ا  لزام كان ولذلك

 العمل أسلوب يتبينوا أن هلم ليتسىن العاملي، الدويل املوقف فهم ضوء على
 .العامل إىل دعوهتم ومحل دولتهم سإقامة

 ومعرفة اتمة معرفة الدويل املوقف معرفة عليهم احملتم من أصبح هنا ومن
 العامل يف القائمة الدول مبوقف واسإحاطة الدويل ابملوقف املتعلقة التفاصيل

 .العام الدويل املوقف يف يذكر شأن هلا واليت

 تناقض ئومباد داينت تعتنق ألهنا لإلسام، عدوة كلها والدول
 اسإسامية، النظر وجهة تناقض بل ختالف احلياة يف نظر وجهة وهلا اسإسام،

 اسإسامية، الباد يف تطمع أبهنا ذلك على تزيد خاص بنوع الكربى والدول
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 ورمست اسإسامية، األمة على للقضاء اسإسامية الدولة على قضت ولذلك
 لتحول احلياة إىل اسإسامية الدولة عودة دون للحيلولة املدى البعيدة اخلطط

 وتبذل اخلطط ترسم وابلطبع األمم، بني عظيمة أمة اسإسامية األمة عودة دون
 اسإسامية، األمة تتحرك أن قبل مهدها، يف اسإسامية الدولة لوأد اجلهود

 ما وقوهتا، وجودها ومقاومة اسإسامية، األمة مقاومة على دؤوبة وستظل
 كدولة، قوية العدوة الدول هذه دامت ما أو ائمة،ق اسإسامية الدولة دامت

 .كأفراد بل كشعب، قوية أو

 كل عنه يستغين ال ا  أمر  العامل يف دولة لكل السياسة معرفة كانت وإذا
 الدول ووسائل وأساليب وخطط وخفااي كنه إدراك فإن مسلم، سياسي
 مفكر بل سياسي ولكل إمجايل بشكل. مسلم لكل األمهية ابلغ أمر الكربى
 مع واملتجددة املتغرية اليومية األحداث مع ا  سائر  واقعي، تفصيلي بشكل مسلم
 كربى، دولة أي سياسة عليها تقوم اليت والقواعد لألسس الكامل التصور بقاء
 واألمة الدولة ألمن أي الباد، ألمن العمل ودوام األخطار، إدراك أجل من

 .ملالعا إىل اسإسامية الدعوة ومحل اسإسامية
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 املمكن فن السياسة
 عقائد،: قواعد أكانت سواء الشؤون، برعاية تتعلق أفكار هي السياسة

. ا  أخبار  كانت أم ستجري، أو جرت أو جتري أفعاال   كانت أم ،ا  أحكام أم
 أمور أو حالية، أمور يف سواء سياسة كانت واقع أمر يف كانت فإذا

 مر سواء وفات، مر ا  واقع تكان أي وقتها، مضى قد كانت وإن مستقبلية،
. ا  اترخي فأصبح سياسة كان التاريخ فإن ولذلك ،ا  اترخي كانت ا  قدمي أو ا  حديث
 على حيرص أن جيب ما وهو ،الظروف بتغري تتغري ال حقائق أكان سواء

 ال أن جيب ما وهو ظروفه، ومرت مرت ظروف يف حوادث كان أم معرفته،
 غري ظروف يف أيخذه ال حىت قراءته عند وعي حالة يف قارئه يكون وأن يؤخذ،
 .أخذه من الضرر فيقع خطأ، يف فيقع ظروفه،

 هذه يف يعيش كونه حيث من الفرد أو إنسان، هو حيث من واسإنسان
 أو نفسه، شؤون يرعى ألنه ويعانيها، السياسة، حيب سياسي هو احلياة،
 أن إالا . ارهأفك أو مبدئه شؤون أو أمته شؤون أو عنهم، مسؤول هو من شؤون
 شؤون لرعاية يتصدون الذين الدولية، التكتات أو الدول أو الكتل، أو األفراد
 حيث من ا  طبع سياسيني يكونون فإهنم ودوهلم، منطقتهم أو دولتهم، أو أمتهم
 عيشهم وطبيعة عملهم، طبيعة حيث من ا  وطبيعي اسإنسان، بين من كوهنم

 لفظ عليهم يطلق الذين وهم ن،ابرزي سياسيني يكونون ولذلك. وسياستهم
 رعاية أمر يف التفكري حمدود ألنه العادي، الفرد على ذلك يطلق وال السياسي،
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 السياسيني يعين إمنا السياسة يف والبحث. احلياة يف العمل وحمدود الشؤون
 .األفراد مجيع يعين وال هؤالء،

 وهذا .املمكن فن أو املمكنات، فن أبهنا السياسة، العلماء عرف وقد
 يف حصرها من الناس عليه جرى ما حيث من أنه إالا . صحيح التعريف
 الواقع حبث وهو اخلاطئ، مبعناها الواقعية يعين ألنه خطأ، هو اآلنية، األشياء
 حياة وجدت وملا اتريخ، وجد ملا هبذا، سلم ولو. الواقع هذا حسب والسري
 الوقائع حتويل هي اسيةالسي واحلياة الواقع، تغيري هو التاريخ ألن ة،يسياس
 ا  تعريف املمكن، فن أبهنا السياسة تعريف كان ولذلك. أخرى وقائع إىل اجلارية
 نإ حيث من ولكن. السياسيني فهم حسب أو له الناس فهم حسب ا  خاطئ
 فإهنا والواجب، املستحيل يقابل ما وهو هلا، احلقيقي املعىن تعين ممكن كلمة

. فقط املمكن فن هي بل ،ملستحيلا فن ليست السياسة ألن صحيحة،
 ابلوقائع تتعلق ال اليت األصح على أو ابملمكنات تتعلق ال اليت فاألفكار
 جمرد أو منطقية، فروض هي وإمنا سياسة، ليست فإهنا والواقع، املمكنة

 حىت أي سياسية، ا  أفكار  األفكار تكون فحىت. ختيات أو حاملة خياالت
 فن السياسة كانت لذلك. ابملمكن تتعلق أن بد فا سياسية األفكار تكون

 كذلك هو والواقعية والواقع سياسة ليس فاملستحيل املستحيل فن ال املمكن
 ملا املمكنات حسب األشياء تغري ولوال. التاريخ ضد ألنه سياسة، ليس

 غريه، بواقع الواقع تغيري هو فالتاريخ اتريخ، وجد وملا سياسة، وجدت
 ينظر كان حني  والرسول. املستحيل مقابل املمكن فن فعا   هي فالسياسة

 مكان اسإسام أوجد املستحيل، غري ملعىن املمكن فن أبهنا السياسة إىل
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 الناس مشاكل تعاجل اليت هي وأحكامه اسإسام أفكار وكانت الشرك،
 .كله الكفر وأفكار الشرك أفكار مكان ووضعت

 فإنه الغرب، سيما وال ا  غربي أو كان ا  شرقي هو حيث من واالستعمار
 فأوجد احلياة، معرتك إىل عودته وخطر اسإسام، خطر وعلى اسإسام على واع  

 املسلمني، لدى أوجده الذي النص مبفهوم فالسياسة. ا  واقعي ا  مفهوم للسياسة
 فن هي عنده ةفالسياس هبا، والتقيد الواقعية، هو السياسيون، يسري عليه والذي

 الواقعية، أو ابلواقع ليس هو ما يسمون وصاروا اقع،الو  حسب أي املمكنات،
 اخلضوع يعين وهذا أفكاره، وعن اسإسام عن الناس سإبعاد. ا  وأوهام خياال  
 عند املفهوم هذا حماربة من بد ال كان لذلك. تغيريه يف التفكري وعدم للواقع
 حبسب األمة شؤون رعاية هي السياسة أن إدراك من بد ال وكان األمة،

 .الواقع ميليه ما أو الواقع حبسب وليس اسإسام، كامأح
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 الدولية والسياسة السياسة
 كانت وإن الدولة، وشؤون األمة شؤون كرعاية احمللي، مبعناها السياسة

 االقتصار يصح وال االهتمام، حمل هي تكون أن يصح ال ولكنها هامة،
 يضر كونه وفوق للذات، لوالعم األننية يعين االهتمام حمل جعلها ألن. عليها

 ويف. منها فئات أو األمة أفراد بني مث السياسيني بني الداخلي الصراع إجياد يف
 املرء جيعل ال كونه فوق عليها االقتصار وألن واألمة، الدولة على ضرر هذا

 يرعى أن بد ال والسياسي األمة، شؤون عن غفلة فيه فإن السياسة، يدرك
 األمم بشؤون ابالهتمام إالا  يتأتى ال وهذا. ا  يسياس يكون حىت أمته شؤون

 أمكن ما واسإحاطة وحتركاهتا، أخبارها، ومعرفة األخرى، والدول األخرى،
 .عنها مبعلومات

 من يتجزأ ال ا  جزء اخلارجية والسياسة الدولية، السياسة كانت لذلك
 إالا  السياسة مبعىن السياسة تكون ال ولذلك سياسة، هي حيث من السياسة،

 األمم شؤون رعاية عن ا  وأفكار  أمته، شؤون رعاية عن ا  أفكار  كانت إذا
 ابلسياسة اخلارجية، والسياسة الدولية السياسة فعاقة. األخرى والدول األخرى

 .يكوهنا الذي اجلوهري اجلزء بل كل، من جزء عاقة

 هي هبا، االهتمام جيب اليت الدولية، والسياسة اخلارجية، والسياسة
 مجيع سياسة ال املؤثرة الدول وسياسة األمم، مجيع ال املؤثرة، األمم سياسة
 عليها تقوم اليت العقيدة أو دولته، أو أبمته عاقة له فيما سيما وال الدول،
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 سياسة تعين إمنا الدولية، والسياسة اخلارجية السياسة كانت هنا ومن. الدولة
 سواء ودولته، أمته سياسة على املؤثرة سيما ال. املؤثرة والدول املؤثرة األمم
 .ا  بعيد أم ا  قريب التأثري هذا أكان

 السياسيني سيما ال كلها اسإسامية األمة تكون أن جيب لذلك
 اخلارجية السياسة يف مشغولة تظل أن أي اخلارجي، اخلطر ابتقاء مشغولة

 .اخلطر مواطن وإبصار والتتبع، ابملعرفة الدولية، والسياسة
 حتت اليت األمة هي بل احلكام، أهنا تعين ال اسإسامية، الدولة أن على

 ذلك، تعرف الكافرة والدول الدولة، هي كلها فاألمة ،فعا   اخلافة سلطان
 متتبعة تظل فإهنا الدولة، هي أهنا مدركة األمة دامت وما. أساسه على وتعمل
 على تظل حىت األخرى، واألمم والشعوب األخرى، الدول وأحوال ألخبار

. األعداء مجيع ضد فعلي استنفار حالة يف تظل وحىت أعدائها، على وعي
 مدركة كلها، األمة يف شائعة اخلارجية السياسة أخبار تظل أن جيب فإنه وهلذا

 الناس إطاع واملفكرين، السياسيني هم يكون وأن. عام بشكل الناس من
 األمة جملس يف نوااب   عنهم يوكلون حني الناس نإ حىت. اخلارجية السياسة على

 السياسة أساس وعلى السياسة، أساس على خيتارون إمنا والشورى، للمحاسبة
 أن جيب الذي وهو األمة، لدى يكون أن جيب الذي هو هذا ألن الدولية،

 فإن عام بشكل واملفكرون السياسيون أما األمة، جملس يف وكائها لدى يكون
 على الطاغية هي تكون أن من بد ال الدولية والسياسة اخلارجية السياسة معرفة

 ويف املفكرين لدى ابرز بشكل املوجودة وهي وأفكارهم، السياسيني أعمال
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 من وجد وإمنا اسإسام، هذا أجل من وجد إمنا املسلم ألن. وأفكارهم تفكريهم
 ونشر محايته، يف الدين، هذا أجل من يعيش وإمنا. اسإسامية الدعوة جلأ

 اسإسامية الدعوة محل فإن اسإسام، سنام ذروة هو اداجله كان وإذا. دعوته
 السياسة معرفة يستوجب وهذا. اجلهاد يكون أجلها من اليت الغاية هو

 .الدولية والسياسة اخلارجية

 هلا يكون أن يف تطمع اليت الدولة فإن هذا، عن النظر بغض أنه على
 أسسها، من ا  أساس اخلارجية السياسة جتعل واجملد، ابلنفوذ تتمتع وأن أتثري،

 كان وإذا. واخلارج الداخل يف مركزها لتثبيت وسيلة اخلارجية السياسة وتتخذ
 اخلارجية ابلسياسة حييطوا أن واملفكرين، السياسيني على فإن الواقع، هو هذا

 الذي هو هذا ألن. احلكم خارج مأ احلكم يف أكانوا سواء الدولية، والسياسة
 تتمركز إمنا لألمة العليا الشؤون ألن. أمتهم لشؤون راعني أي سياسيني، جيعلهم

 األحزاب واجب كان هنا ومن. الدولية والسياسة اخلارجية السياسة يف
 السياسة تكون أن والعلم، الفكر، ورجال ،ا  عموم والسياسيني كلها، السياسية
 .به يشتغلون ما أهم الدولية والسياسة اخلارجية

 سيما ال الدولية، والسياسة اخلارجية اسةالسي معرفة من بد ال كان وإذا
 اسإمجال، على االقتصار يصح ال فإنه والعلماء، واملفكرين، للسياسيني،

 يكفي ال ولكنه ،ا  مفيد كان وإن عليها، االقتصار جرى إذا هذه فإن والنتائج،
 والنوااي والوقائع، احلوادث، لفهم وال االتقاء، كيفية ملعرفة وال اخلطر، سإدراك

 والوقوف حتليلها مث واحلوادث، واألعمال، التفاصيل، من بد ال بل. ألهدافوا
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 من بد ال واألمة، الدولة جتاه نواايه، تعرف حىت والعدو. واألهداف النوااي على
 اليت والظروف تصرفاته: ا  واثني الكام، هذا ووضع كامه، أوال   تعرف أن

 غري ومن العاقات، هذه عووض عاقاته،: ا  واثلث التصرفات، هذه فيها جرت
 . العدو نوااي على طاعاال ميكن ال الثاث هذه معرفة

 من بد ال فالكام التفاصيل، معرفة إىل معرفتها حتتاج الثاث وهذه
 وكذلك. الكام هذا فيها قيل اليت األوضاع تدرك حىت وتتبعها، تفاصيله معرفة

 أفرادها فإن ابلتفاصيل، ميهت ال األمة سواد كان وإذا. والعاقات التصرفات
 وألهنم مسؤولون، ألهنم. ذلك يعرفوا أن من بد ال السياسيني سيما وال البارزين
 . األمة شؤون يرعون أهنم يزعمون

 يف تعتمد املؤثرة، الدول وحالة اآلن، الدولية احلالة كانت وإن نهإو 
 ،اءالعم وعلى االتصاالت، على أي ابلدبلوماسية، يسمى ما على سياستها

 إذا ولكنه. العامل يف خميفة قوة وجود لعدم موجود وهو مؤقت، أمر هذا فإن
 املؤثرة، الدول وحالة الدولية، احلالة وتصبح يتغري، هذا فإن خميفة قوة وجدت
 حال أي على أنه إالا . العسكرية واألعمال ة،يالسياس األعمال على تعتمد
 من بد فا عماء هناك نكا فإذا. ابلتفاصيل االهتمام دائرة حتت داخل

 أعمال أو اتصاالت جرت وإذا. كافرة دول من كانوا لو حىت معرفتهم،
 سيما ال بتفاصيلها األعمال وتلك االتصاالت هذه معرفة من بد فا سياسية،

 .ا  خفي منها كان ما
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 العماء، طريق على جرت سواء الدولية، والسياسة اخلارجية فالسياسة
 فإن. العسكرية األعمال أو السياسية، ابألعمال تجر  أو ابالتصاالت، أو

 النوااي وملعرفة نفسها، السياسة ملعرفة وذلك منه، بد ال أمر التفاصيل معرفة
 هذه تعرف مل وما. العاقة أو التصرفات أو الكام ماهية وسإدراك واألهداف
 طبعوابل ،ا  سياسي املرء صار وال عرفت، قد السياسة تكون ال فإنه التفاصيل،

 .واألهداف النوااي تدرك ال
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 الدويل املوقف فهم
 املسرح يف الفاعلة الدولة بني القائمة العاقات هيكل هو الدويل املوقف

 فيه الفاعلة الدول أن إالا  الدويل املسرح على العاملة الدول كثرة ومع. الدويل
 قوة والتبدل التغري يعرتيه دولة كل واقع كان وملا. الدول تلك لقوة ا  تبع قليلة

 وقد. لذلك ا  تبع والتبدل التغري يعرتيها الدول هذه بني العاقات فإن ،ا  وضعف
 من أخرى وتضعف بدولة، تطيح حرب بسبب والتبدل التغري هذا حيدث
 والتبدل التغري حيدث وقد. حملها ليحل غريها فيندفع الدويل، املسرح يف التأثري
 وتقوى دولة فتضعف للقوى، التدرجيي طورالت عملية خال من السلم، وقت

 الدول أحوال يف والتبدل التغري هذا ومع. التغيري يف أفعل احلرب أن إالا  أخرى،
 تغري يف وإما العاقات، هيكلية تغري يف إما الدويل، املوقف يتغري وقواها

 سلي الدويل املسرح يف الفاعلة الدول وقوى أحوال يف التغري ألن ا  ونظر . أطرافها
 .طويلة فرتات إىل حيتاج الدويل املوقف يف التغري فإن ،ا  سريع

 الطاقات مجيع تشمل وإمنا العسكرية، قوهتا يف تنحصر ال الدولة وقوة
 خارج وحشدها تعبئتها الدولة تستطيع اليت واملعنوية والفكرية املادية والقدرات
 للعامل، رسالة الدولة حتملها اليت العاملية الرسالة أو املبدأ تشمل فهي حدودها،

 السياسية األعمال يف واملهارة االقتصادية والقوة العسكرية القوة تشمل كما
 .الدبلوماسية يف واحلنكة
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 عناصر من الدويل املسرح على غريها مع صراعها يف الدولة وتستعمل
 الدولية الظروف تسمح ما أو كذلك، تظنه ما أو واألفعل، األقوى قوهتا

 القدرة منها كل يف االقتصادية والقوة العسكرية والقوة املبدأ ةفقو . ابستعماله
 الدولية واملكانة اهليبة وإجياد املصاحل تلك على واحلفاظ املصاحل إجياد على

 قوي، سياسي نفوذ إىل منها أي ترمجة ميكن إذ الدويل، املسرح على للدولة
 قوهتا ورأس الدولة انعنو  ألهنا وأفعلها العناصر أبرز تبقى العسكرية القوة لكن
 فشلت إذا إليها اللجوء سإمكانية السياسيني أعمال وراء تلوح ا  دائم فهي

 .األخرى الوسائل
 هلا، قوة اسإرادة فقوة استعماهلا، إرادة عن تنفصل ال العسكرية والقوة

 العسكرية قوهتا استعمال يف ما دولة إرادة وتضعف. هلا ضعف اسإرادة وضعف
 مأزق، إىل لدولتني العسكرية القوة تصل عندما أو بكثري، امنه أقوى دولة ضد

 تدمري على منهما كل قدرة إىل بينهما التسلح سباق يؤدي عندما وذلك
 الدولة، قوة يف األخرى العناصر أمهية تربز وهنا. وشاما   ا  أكيد ا  تدمري  األخرى

 .يةالسياس واألعمال والدبلوماسية االقتصادية والقوة املبدأ قوة مثل

 ومحاية للدولة مصاحل سإجياد هو إمنا الدويل املسرح على الدولة وعمل
 املبدئي منها ومتنوعة، عديدة حدودها خارج الدولة ومصاحل املصاحل، تلك
 هيبة على احلفاظ مثل املعنوي ومنها املبدأ، لنشر املائمة الظروف إجياد مثل

 املواقع مثل ابألمن املتعلقة لككت املادي ومنها الدويل، ومركزها وكرامتها الدولة
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 التجارية واألسواق اخلام املواد مثل ابملنافع املتعلقة تلك أو ،سرتاتيجيةاال
 .والزراعية الصناعية املنتوجات من الفائض لتصريف

 هي احليوية واملصلحة. اثنوي هو وما حيوي هو ما املصاحل ومن
 وتطول. أجلها من وريةف حرب يف للدخول مستعدة الدولة تكون اليت املصلحة

 تطول القوية فالدولة. وضعفها الدولة قوة حسب وتقصر احليوية املصاحل قائمة
 املسرح على وتدخاهتا الدولية ارتباطاهتا ابلتايل وتطول احليوية مصاحلها قائمة

 الدولة ارتباطات وليس ارتباطاهتا الدولة على تفرض اليت هي فاملصاحل الدويل،
 الدولة نوع الدولة مصاحل اتساع وحيدد. مصاحلها الدولة ىعل تفرض اليت هي

 واهتماماهتا مصاحلها تنحصر اليت اسإقليمية الدولة مثا   فهناك. وحجمها
 لنشاطاهتا جماال   اسإقليمية املصاحل تلك من فتجعل ؛مبنطقتها وارتباطاهتا
 .السياسية

 كل يف ارتباطاهتاو  واهتماماهتا مصاحلها تنتشر اليت العاملية الدولة وهناك
 .هلا ا  سياسي ا  مسرح العامل فيكون العامل، من زاوية

 فهم يعين إمنا الدويل املوقف فهم أن ،ا  واضح يكون أن جيب ومما
 على الدول بني الدائم والتسابق العاقات، هذه وهيكلية الدولية العاقات

 .الدولية السياسة يف التأثري وعلى األوىل، الدولة مركز

 يف األمهية من ذلكل ملا العامل، يف األوىل الدولة مركز معرفة فإن هنا ومن
 الدولة تعترب السلم حالة ففي الدويل، املوقف فهم ويف العاملية، السياسة فهم

 ذلك بعد فيه وتستوي ،ا  دولي الكلمة صاحبة هي الدويل املوقف يف األوىل
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. ا  سياسي العاملي ريالتأث استطاعتها حيث من أخرى دولة وأي الثانية، الدولة
 الدولة على التأثري يف وزهنا هلا اليت للدول يكون إمنا األخرى للدول والتأثري
 العاملية، والقوة الذاتية، القوة يف الدول بتفاوت التأثري هذا ويتفاوت األوىل،
 الدولة على أتثري من هلا ما مقدار يكون العاملي، وزهنا ومدى الدولة قوة فبقدر

 يف األوىل الدولة أن إالا . دولية نحية من العاملية السياسة على لتايلواب األوىل،
 جبانبها، الدولية السياسة جعل على ا  نسبي الدول أقدر تعترب الدويل املوقف
 كل موقف فهم كان لذلك. الدويل املوقف يف تؤثر ألن إمكانية الدول وأكثر
 . الدويل املوقف لفهم ا  اسأس الدويل املوقف يف أتثري هلا اليت الدول من دولة

 الفاعلة الدول بني الدائم والتسابق مركزها، على األوىل الدولة مزامحة أما
 عصر كل يف فكانت القدم، منذ موجود فإنه الدولية، السياسة يف التأثري على
 تزامحها أخرى دول األحيان بعض يف يوجد وكان األوىل، الدولة تعترب دولة
 بل السياسية، األعمال طريق عن تكن مل املزامحة أن إالا . املركز هذا على

 أطراف وانتقاص والغزوات ابحلروب العسكرية األعمال طريق عن كانت
 توسع حيث عشر، الثامن القرن منتصف إىل كذلك احلال وظل الدولة،
 بدأت مئذو ي ومن وتشريع، قانون بشكل وجد األصح على أو الدويل، القانون

 املشاكل حل ويف الدولية، العاقات يف ا  هام ا  جانب ذأتخ السياسية األعمال
 حل يف العسكرية األعمال حمل حتل السياسية األعمال فصارت الدولية

 واألعمال. مركزها على واملزامحة األوىل الدولة سيطرة إيقاف ويف املشاكل،
 األوىل، للدولة املزامحة والدول عام، بشكل الدول هبا تقوم اليت السياسية

 ابلعرف يسمى ما إىل فيها يستندون إمنا خاص، بشكل نفسها األوىل دولةوال
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 ا  حتمي ا  ارتباط مرتبطة األعمال هذه غدت حىت الدويل، والقانون الدويل
 .الدولية والشرعية الدويل ابلقانون

 تبني عريضة خطوط من بد ال الدولية، والسياسة الدويل املوقف ولفهم
 الدول وخاصة العامل، دول من بغريها قاهتاوعا دولة لكل السياسي الواقع

 السياسية اخلطط ماحظة مع العامل، يف األحداث سري على تؤثر اليت الكربى
. الدول هذه هبا تقوم اليت السياسية املناورات ويف تنفيذها، أساليب يف للدول
 بغريها عاقاهتا وتقيم األمة، مصاحل ترعى إمنا السياسي عملها يف والدول
 جتعل فإهنا للعامل وحتمله ا  معين مبدأ تعتنق اليت فالدولة ،املصاحل هذه حسب

 لذلك. حدودها خارج مصاحلها وحتديد الدولية عاقاهتا يف فعاال   عاما   املبدأ
 ومحل اسإسامية الدولة سإقامة تعمل وهي اسإسامية، األمة على ا  لزام كان

 هي هل تعتنقها، اليت فكاراأل حيث من الدول تعرف أن العامل، إىل الدعوة
 عاقاهتا يف تؤثر اليت العوامل تعرف وحينئذ مبدئية، غري أم مبدئية دول

 وأن ومراميها، خفاايها تدرك وأن العاقات، هذه تتتبع نأو  الدولية، ومصاحلها
 واقفة تكون وأن وأهدافه، العمل بني تفرق وأن املناورة، وغري املناورة بني متيز

 .الدولية العاقات عليه ونتك وضع آخر على
 على ا  اثبت يظل ال الدويل املوقف أن ا  واضح يكون أن ينبغي أنه غري

 من دولة كل موقف وأن الدولية، األوضاع حسب يتغري فهو واحدة، حال
 من متعددة حاالت تتداوله وإمنا دولية، نحية من واحدة حالة يلزم ال الدول
 نحية ومن التأثري، عدم أو التأثري وةق نحية ومن الضعف، أو القوة نحية
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 يقضي وهذا. العاقات هذه واختاف الدول، وبني بينها العاقات تفاوت
 ا  تتبع اخلارجية السياسة وتدرك تتتبع وجعلها ،ا  سياسي ا  تثقيف األمة تثقيف بدوام
 هذه على احلكم هو اسإسامية الدعوة محل يكون وأن ،ا  واقعي ا  وإدراك ا  دائم
 .هلا واملسري اسةالسي

 على جيب والذي الدويل املوقف بفهم تتعلق اليت األسس هي هذه
 األمور له تتضح حىت ومتابعته عنه، معلومات لديه تكون أن السياسي
 سياسي حدث كل على حكمه يصدر أن السياسي ابلتحليل ويستطيع

 هو السياسي التحليل أن وذلك. والواقعية الصحة إىل أقرب حكمه فيكون
 مناطق من منطقة أي يف سياسي حدث أي على احلكم هبا يتم اليت لطريقةا

 عاقة وفهم البلد، أو املنطقة لذات السياسي الواقع فهم على ويعتمد العامل،
 .الدولية ابلسياسة السياسي الواقع هذا
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 الدولية األسرة
 الدولية والقواني واألعراف

 الدويل، والقانون لدويل،ا العرف على خاطفة نظرة إلقاء من بد ال
 نحية من السياسية ابألعمال القيام وكيفية السياسية األعمال واقع سإدراك
 .دولية

 وهو والكيانت، واسإمارات الدول قدم قدمي فهو الدويل العرف أما
 ويف احلرب حالة يف البشرية العاقات جراء من نشأت اليت القواعد جمموعة

 مث دولية، ا  أعراف طويا   ا  أمد هلا اجملموعات تباعا جراء من فصارت السلم، حالة
 نفسها تعترب الدولة وصارت الدول، لدى القواعد من اجملموعة هذه استقرت

 التزام االلتزام وهذا ابلقانون، أشبه وصارت ا  طوعي ا  التزام األعراف هبذه ملتزمة
 من ا  وخوف ،ا  عيطو  تتبعه البشرية اجملموعات وكانت ،ماداي   ا  التزام وليس معنوي
 من ويعترب ذلك، يف ويُعريَّ  العام، الرأي لنقمة يتعرض يتبعه ال ومن العام، الرأي
 على اسإسام قبل العرب اصطاح الدولية األعراف قبيل من أي القبيل، هذا
  الرسول على النكري أقامت ا  قريش فإن ولذلك احلرام، الشهر يف القتال منع

 رجلني وأسر احلضرمي بن عمرو بقتل جحش بن هللا عبد سرية قامت حني
 كل يف وندت ذلك، على النكري قريش أقامت التجارة، قافلة وأخذ قريش من

 وأخذوا الدماء فيه وسفكوا احلرام الشهر استحلوا وأصحابه ا  حممد أن مكان
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 األعراف خالف ألنه عليه العام الرأي فاستعدت الرجال، وأسروا األموال فيه
 .الدولية

 عليها متعارف قواعد البشرية اجملموعات مجيع بني كانت كذاوه
 غنائم ومنها ،(السفراء) يسمون من أو الرسل ومنها والسلم احلرب يف يتبعوهنا
 مجيع تتبعها عام هو ما منها األعراف هذه أن إالا . ذلك غري إىل احلرب،

 اتمبجموع خاص هو ما ومنها الرسل، أي السفراء مثل البشرية اجملموعات
 أي والكيانت، واسإمارات الدول حلاجات ا  وفق يتطور العرف هذا وكان معينة،

 كمجموعات، بعضها مع عاقاهتا يف البشرية اجملموعات حلاجات ا  وفق
 مبخالفتها، ويعري العام للرأي الناس فيها حيتكم الدولية األعراف هذه فكانت
 مادية قوة هناك تكن ومل غري، ليس املعنوي ابلتأثري ا  واختيار  ا  طوع تتبع فكانت
 قبل من سياسية أعمال تقوم كانت األعراف هذه إىل ا  فاستناد تطبقها،

 .البشرية اجملموعات
 اسإسامية الدولة ضد ووجد نشأ فإنه الدويل ابلقانون يسمى ما وأما

 دولة بوصفها العثمانية الدولة أن وذلك. العثمانية الدولة يف تتمثل كانت حني
 وأخذت أورواب، يف النصارى على اجلهاد وأعلنت أورواب بغزو امتق إسامية

 وألبانيا ورومانيا ابليونن يسمى ما فاكتسحت ،ا  بلد ا  بلد بادهم تفتح
 يف الرعب وأاثرت فينا، أسوار على وقفت حىت والنمسا واجملر ويوغسافيا

 امياسإس اجليش أن النصارى لدى عام عرف ووجد أورواب، يف النصارى مجيع
 هلم أبن العتقادهم ابملوت يبالون ال يقاتلون حني املسلمني وأن يغلب، ال
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 شجاعة من النصارى رأى وقد واألجل، ابلقدر، والعتقادهم قتلوا، إذا اجلنة
 املسلمني على سهل مما وجههم، من يفرون جعلهم ما فتكهم وشدة املسلمني
 يف األوروبيون نصارىال وكان اسإسام، لسلطان وإخضاعها الباد، اكتساح

 دولة كل مفككة، دوال   فكانت وإقطاعيات، إمارات عن عبارة العصر هذا
 السلطات، يف امللك يقاسم إقطاعي سيد منها كا   حيكم إمارات، إىل مفككة

 التعبري ميلك وال القتال، على اسإمارات هذه إجبار يستطيع ال امللك جعل مما
 على ذلك فسهل اخلارجية، ابلشؤون ىيسم ما كل ويف الغازين، أمام عنها

 .والفتح الغزو املسلمني
 حىت أي الوسطى، العصور حىت كذلك األوروبية الدول حال وظل

 الوسطى العصور يف أي عشر السادس القرن ويف عشر، السادس القرن هناية
 وجه يف تقف أن تستطيع واحدة عائلة لتكون تتجمع األوروبية الدول أخذت
 هو النصراين والدين عليها، تسيطر اليت هي الكنيسة وكانت ية،اسإسام الدولة
 جمموعة من نصرانية عائلة لتكون مبحاوالت تقوم أخذت لذلك جيمعها، الذي

 اصطلحوا قواعد ذلك عن فنشأ بينهم، العاقات حيددون وأخذوا الدول،
 بعد فيما مسي ما نشوء أول ذلك فكان بعضهم، مع عاقاهتم لتنظيم عليها

 يف النصرانية األوروبية الدول أن الدويل القانون نشأة فأساس الدويل، لقانوناب
 الدولة وجه يف الوقوف أجل من النصرانية الرابطة أساس على جتمعت أورواب

 واتفقت النصرانية، الدولية ابألسرة يسمى ما نشوء إىل ذلك فأدى اسإسامية،
 أن ومنها ابحلقوق، الدول هذه أفراد بني التساوي منها بينها، فيما قواعد على
 تسلم الدول هذه مجيع أن ومنها املشرتكة، واملثل املبادئ نفس الدول هلذه



 44 

 هذه فكانت مذاهبها، اختاف على العليا الروحية ابلسلطة الكاثوليكي للبااب
 فإن يؤثر، مل النصرانية الدول هذه اجتماع أن إالا  الدويل، للقانون نواة القواعد
 دون حائا   ظل اسإقطاع نظام فإن مجعها، تستطع مل عليها اتفقت يتال القواعد

 الكنيسة تسلط وكان اخلارجية، العاقات مباشرة من متكينها ودون الدولة، قوة
 سيادهتا منها ا  وسالب الكنيسة، توابع من ا  اتبع هلا جاعا   الدول على

 اسإقطاع ءأمرا على تتغلب لكي الدولة يف صراع حصل ولذلك واستقاهلا،
 بني صراع حصل الوقت نفس ويف اسإقطاع، نظام وزوال الدولة بتغلب وانتهى
 واخلارجية الداخلية الشؤون عن الكنيسة سلطة إزالة إىل أدى والكنيسة الدولة
 وكل نصرانية، الدولة ظلت ولكن فيها، تتحكم الكنيسة كانت أن بعد للدولة

 استقال يؤكد شكل على نيسةابلك الدولة عاقة نظمت أهنا األمر يف ما
 .الدولة

 مل ذلك مع ولكنها أورواب، يف قوية دول وجود إىل هذا أدى وقد
 منتصف حىت كذلك احلال وظل اسإسامية، الدولة وجه يف الوقوف تستطع

 الدول عقدت السنة هذه ويف ،1648 سنة حىت أي عشر السابع القرن
 القواعد وضعت املؤمتر هذا ويف لياوستفا مؤمتر هو ا  مؤمتر  النصرانية األوروبية

 الدول أسرة ونظمت النصرانية، األوروبية الدول بني العاقات لتنظيم الثابتة
 ملا التقليدية القواعد املؤمتر وضع فقد اسإسامية، الدولة مقابلة يف النصرانية

 ا  وليد قانون   كان وإمنا ا  عام ا  دولي قانون   يكن مل ولكنه الدويل، ابلقانون يسمى
 يف الدخول اسإسامية الدولة على وحيظر غري، ليس النصرانية األوروبية للدول
 ما وجد التاريخ ذلك ومن عليها، الدويل القانون انطباق أو الدولية، األسرة
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 با ا  مجيع النصرانية األوروبية الدول من تتكون وكانت الدولية، ابجلماعة يسمى
 والدول الكاثوليكية الدول بني أو جلمهوريةا والدول امللكية الدول بني متييز

 انضمت مث األمر، أول يف أورواب غرب دول على قاصرة وكانت. الربوتستانتية
 غري النصرانية الدول مشلت مث النصرانية، األوروبية الدول سائر بعد فيما إليها

 من الثاين النصف إىل اسإسامية الدولة على حمرمة ظلت ولكنها األوروبية،
 ومسيت هزال حالة يف اسإسامية الدولة أصبحت حيث عشر التاسع قرنال

 الدولية األسرة يف الدخول العثمانية الدولة طلبت وحينئذ املريض، ابلرجل
 قاسية، شروط عليها فاشرتطت ا  شديد ا  إحلاح بذلك أحلت مث طلبها، فرفض

 القوانني بعض إدخال ومنها الدولية، عاقاهتا يف اسإسام حتكيم عدم منها
 أن قبوهلا وبعد هلا، وخضعت الشروط، هذه العثمانية الدولة فقبلت األوروبية،

 وأدخلت طلبها، قُبِّلَ  الدولية العاقات يف إسامية دولة كوهنا عن تتخلى
 دول الدولية األسرة دخلت ذلك بعد مث ميادية، 1856 سنة الدولية األسرة
 .كالياابن نصرانية غري أخرى

 نظم الذي هو 1648 سنة يف عقد الذي وستفاليا مؤمتر يعترب ولذلك
 األعمال وجدت هذه قواعده على وبناء الدويل للقانون التقليدية القواعد

 .اجلماعية الدولية األعمال ووجدت متميز بشكل السياسية

 التوازن فكرة: إحدامها خطرياتن فكراتن القواعد هذه أبرز من وكان
 أبنه تقضي فهي الدويل التوازن فكرة أما الدولية، متراتاملؤ  فكرة والثانية الدويل،

 سائر فإن األخرى الدول حساب على التوسع الدول إحدى حاولت إذا
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 هو الذي الدويل التوازن على حمافظة التوسع، وبني بينها لتحول تتكتل الدول
 املؤمتر فإن الدولية املؤمترات فكرة وأما السام، وانتشار احلروب مبنع كفيل
 ضوء يف وشؤوهنا مشاكلها لبحث وينعقد األوروبية الدول خمتلف من يتألف

 تنعقد اليت الكربى الدول مؤمترات إىل الفكرة هذه تطورت مث األوروبية، املصاحل
 الفكراتن وهااتن. الكربى الدول هذه مصاحل ضوء على العامل شؤون يف للنظر
 سلطة رفع سبيل يف ياقيها اليت الصعوابت من العامل يعانيه ملا ا  أساس كانتا
 .الكربى والدول االستعمارية الدول

 للتدخل املربرات أوجد الذي هو وهذا الدويل القانون أصل هو هذا
 تستند إليه الذي هو وهذا األخرى، الدول يف تتحكم أن الكربى للدول وأاتح

 إالا  وىل،األ الدولة ملزامحة أو مصاحلها، لقضاء فيها تقوم اليت السياسية األعمال
 يف حتويل كله ولكنه التحويل، من شيء عليها طرأ قد الدولية القواعد هذه أن

 منافع تقسيم أخرى بعبارة أو مطامعها تنظيم أجل ومن الكربى الدول صاحل
 التحويل هذا. املسلح والنزاع احلروب إىل يؤدي ال وجه على بينها فيما العامل
 تقوم دولية منظمة إىل مؤمترات من لتفتحو  الدولية العاقات على طرأ الذي

 الدول وظلت ،ا  شيئ يغري مل التطور هذا ولكن الدويل، األمن حفظ على هي
 احلرب وبعد الثانية، العاملية احلرب وقعت أن إىل املغامن على تتنازع الكربى
 لتنظيم وسيلة خري هو دولية منظمة إنشاء أن الكربى الدول رأت الثانية العاملية
 احلرب، دخلت اليت للدول منظمة األمر أول يف وجعلتها بينها، فيما اتالعاق

 ونظمت. العامل دول جلميع دخوهلا يتاح عاملية، منظمة وجعلتها وسعتها مث
 حتوالت قد الدولية العاقات تكون وهبذا املنظمة هذه مبيثاق الدولية العاقات
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 دون واحليلولة بينها ملغامنا وتوزيع العامل على للسيطرة الكربى للدول مؤمتر من
 وضمان بينها العاقات لتنظيم دولية منظمة إىل حتوال غريها، كربى دولة نشوء

 شؤون تنظم عاملية كدولة تصبح دولية منظمة إىل مث الكربى، الدول سيطرة
 .عليها وتسيطر العامل دول

 عدالقوا تنفيذ أمر ترتك مل الرأمسالية الدول أو هذه، النصرانية والدول
 هي كما املعنوي، العامل إىل الدويل، القانون بعد فيما صارت واليت التقليدية

 من على تنفذ ترتكها مل بل الدولية، االتفاقيات ويف الدولية، األعراف يف احلال
 دول مجيع على تنفيذها وجعلت الساح، بقوة تنفذ جعلتها بل فقط، هبا التزم

 كانت األوىل العاملية احلرب وقبل. يلتزم مل من أم هبا التزم من سواء العامل،
 البوليس نفسها من جتعل منفردة أو جمتمعة نفسها األوروبية النصرانية الدول
 قيام بعد مث األمم، عصبة قيام بعد وحىت الدويل، النظام لتنفيذ العامل يف الدويل

 يف الدويل البوليس نفسها من جتعل الرأمسالية الدول ظلت املتحدة، األمم هيئة
 ا  سبب وكان األعمال، أفظع من العمل هذا فكان. والنظام القانون لتنفيذ العامل
 ابلقانون يسمى ومبا األورويب، مبفهومها الدولية ابألسرة العامل شقاء أسباب من

 من وإنقاذه العامل ختليص أجل من املسألة هذه عاج من بد ال لذلك. الدويل
 .الشقاء

 يف الدولية اجلماعة إجياد من بد ال كان إذا أنه هو املسألة هذه وعاج
 فاجملتمع العادي، اجملتمع على الدويل اجملتمع يقاس ال أن فيجب الدويل اجملتمع
 بني املنازعات ويفصل التخاصم، ويزيل املظامل يرفع كيان من له بد ال العادي
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 بد وال سلطان، من له بد وال دولة، من جمتمع لكل بد ال كان لذلك الناس،
 عبارة فهو الدويل اجملتمع أما. الناس على إجباري تنفيذ من بد وال قانون من
 عاقات، بينهم تنشأ ا  أفراد وليس عاقات، بينها تنشأ بشرية، جمموعات عن

 مطلق بشكل اسإرادة، وحق السيادة، حق اجملموعات هذه من جمموعة ولكل
 سلب يعين ولةالد هذه أو اجملموعة هلذه خارجي إجبار فأي مقيد، غري

 السيطرة وفرض االستعمار يف يتمثل وهو العبودية، هي وهذه عنها، السيادة
 يعين تقرره ما تنفيذ عن الدولة هذه أو اجملموعة هلذه منع وأي ابلقوة، واسإجبار

 توجد أن يصح ال لذلك والكساح، ابلشلل وإصابتها ابألغال، هلا ا  تصفيد
 وبعبارة. الواحدة اجملموعة كسلطة لطةس تكون البشرية اجملموعات فوق قوة

 هلا سلطة، عليها تقوم جمموعة الدويل اجملتمع يصبح أن يصح ال أخرى
 دول، عدة حتكم عاملية دولة توجد أن يصح ال أي الشؤون، رعاية صاحية

 بشرية، جمموعات عدة على سلطة هلا عاملية دولة بوجود يسمح أن يصح وال
 وهلا سيادهتا، وهلا كياهنا، هلا جمموعات بشريةال اجملموعات تظل أن جيب بل

 فيجب اجملموعات، هذه من دولية مجاعة تكوين من بد ال كان وإذا. إرادهتا
 ا  خمتار  يريد ممن ا  أتسيس اجملموعة هذه تنشأ أن وجيب عاملية، دولة تكون ال أن
 لدو  أو معينة، مفاهيم هلا معينة دولة إبنشائها تقوم أن ال فيها، يكون أن

 بل عاملية، دولة تكون أن يصح ال كما سواها، قوة تفوق بقوة تتمتع معينة
 بتأسيسها، خمتارين يرغبون الذين مجيع الدولية اجلماعة هذه بتأسيس يقوم

 نفوذهم، ومدى قوهتم مقدار عن النظر وبغض مفاهيمهم نوع عن النظر بغض
 الدولية اجلماعة يف تشرتك أن التأسيس يف تشرتك مل دولة لكل احلرية ترتك وأن
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 وأن والواجبات، احلقوق من للمؤسسني ما هلا ويكون تريد، وقت كل يف
 ال وأن تركها، يريد وقت أي يف الدولية اجلماعة ترك حرية للجميع يكون
 الدولية اجلماعة تكون بذلك ابلقوة، املقررات تنفيذ أحد أي على يفرض
 دولية، أسرة أهنا وهبتان   ا  زور  عليها يطلق معينة دولية عائلة ال حبق، دولية مجاعة

 .املتحدة األمم هيئة اسم وهبتان   ا  زور  عليها يطلق عاملية دولة وال

 األمم مؤسسات ومن األمن جملس من يُتخذ أن جيب الذي املوقف أما
 هبما، جديدة عاملية منظمة تستبدل وأن هدمها، على ابلعمل فيكون املتحدة،

 دولة مبثابة تكون وال سلطان، وال هيمنة، ليهاع العظمى للدول يكون ال
 وإشاعة الظلم، ومنع املظلوم، إنصاف على تقوم عاملية هيئة تكون وأن عاملية،
 عام رأي قوة ومن هبا، تتمتع معنوية قوة من هلا مبا مجعاء، البشرية بني العدل
 تعمل ال منظمة لكوهنا وثقته، احرتامه ومينحها أتييده ويوليها يؤازرها عاملي

 حلف مثل. مجعاء البشرية ملصلحة تعمل وإمنا الدول، من دولة حلساب
 وقال يبعث أن قبل  هللا رسول حضره والذي البعثة، قبل قام الذي الفضول

ت   َلَقد  » البعثة، بعد عنه َعانَ  ب نِ  اّللَِ  َعب دِ  َدارِ  ِف  َشِهد   يلَ  َأنَ  أ ِحبُّ  َما اً ِحل ف ج د 
 العاملية املنظمة هذه وتكون «أَلَجب ت   اإِلس المِ  ِف  ِبهِ  أ د َعى َوَلو   َعِم،النَـ  َح  رَ  ِبهِ 

 وأخذ ملناقشتها، فيها واحلضارات واألفكار العقائد لطرح جماال   كذلك
 .وحضارته وعقيدته العامل فكر هو ليصبح منها، الصحيح

 يوجد أن يصح فا ابلقوة الناس على وتنفيذه الدويل القانون مسألة أما
 وال السلطان، أمر هو القانون ألن وذلك يوضع، أن جيوز وال دويل، قانون



 50 

 تكون عاملية دولة توجد أن يصح ال بل عاملي، سلطان أو عاملية دولة يوجد
 يعين بوجوده الزعم وألن الوجود، مستحيل ذلك ألن الدول، مجيع على سلطة
 أو عاملية دولة توجد أن جيوز ال لذلك الدموية، واملنازعات احلروب وجود
 وأما. دويل قانون يوضع أو دويل، قانون يوجد أن يصح ال وإذن عاملية، سلطة
 أن وذلك يكون، أن يصح ال فإنه ابلقوة الناس على الدويل القانون هذا تنفيذ
 ألنه يستحيل، فإنه عاملية، دولة من أي عاملية، سلطة من كان إن التنفيذ هذا

 أكثر، أو دولتني كربى، دول جمموعة من كان وإن. العاملية للدولة وجود ال
 الدول أو الدولتني إحدى أن لو ألنه لقانون، ا  تنفيذ وليس عدوان   يعترب فإنه
. عليها تنفذه أن ميكن ال الدول ابقي فإن القانون خالفت ابلتنفيذ تقوم اليت
 موعجم أو ابلتنفيذ تقومان اللتني الدولتني أن ولو احلرب، معناه ذلك ألن

 أحد، ال ابلطبع! ؟عليها ينفذه الذي فمن القانون خالفت به تقوم اليت الدول
 الضعيفة أو الصغرية الدول على القانون القوية الدول تنفيذ يكون وبذلك
 وجود ال أبنه بوضوح يظهر وبذلك الدويل، للقانون ا  تنفيذ وليس ،عدوان  
 تنفيذ بفكرة يفكر أن يصح اف الدول، مجيع على العام الدويل القانون لتنفيذ

 .عدوان   إالا  يكون ال ذلك ألن ابلقوة، الدويل القانون
 ميكن ال بل دويل قانون يوجد أن يصح ال أنه يتبني كله هذا ومن

 يتعارفون وأعراف الدول، بني حتصل اتفاقات هو املوجود وإمنا ،ا  عملي وجوده
 بني السلم، عاقاتو  احلرب عاقات وبشأن االتفاقات، هذه بشأن عليها

 ال فإنه دولية، مجاعة إجياد من بد وال كان إذا وعليه البشرية، اجملموعات
 ويف الدولية، األعراف يف النظر عملها ويكون إداري، قانون إالا  هلا يكون



 51 

 عقدها، حيث من الدولية االتفاقات بشأن األعراف فيها وتدخل خمالفتها،
 .ذلك شاكل وما منها، والتحلل وتنفيذها،

 بل ابلقوة، الدول على بتنفيذه يفكر أن يصح ال الدويل العرف وهذا
 اجلماعة يف املشرتكة الدول فإن املعنوي، وابلعامل العام، الرأي طريق عن ينفذ

 أن بعد إالا  ا  دولي ا  عرف الفاين األمر أو الفانية القاعدة اعتبار قررت ما الدولية
 العرف هذا أبن الدول هذه اعتقاد ونيك وحينئذ ،ا  عرف صريورته من حتققت
 عن وفضا  . ابلقوة للتنفيذ حاجة هناك توجد ال وعليه ،ا  موجود تباعالا واجب

 ا  طوعي ا  إجبار  الدول جيرب للعرف املخالفة الدولة ضد العام الرأي قوة فإن ذلك
 أن من البشرية اجملموعات وخوف املادي، اخلارجي اسإجبار من أكثر ا  وذاتي
 التنفيذ من خوفها من عليها ا  أتثري  أكثر العام العرف خمالفتها بسبب تعريا 

 قرارات تنفيذ يتوىل أن املعنوي والعامل العام للرأي يرتك ولذلك املادي،
 . تنفيذها طريقة هو ذلك ويكون اجلماعة،
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 السياسي التفكري
 وإن التشريعي التفكري عن االختاف كل خيتلف السياسي التفكري

 والتفكري الناس، مشاكل ملعاجلة هو التشريعي التفكري ألن نوعه، من كان
 هو وكذلك. التفكريين بني ا  فرق هناك أن إالا . الناس شؤون لرعاية هو السياسي

 ابللغة يعىن إمنا األديب التفكري ألن املناقضة، كل األديب التفكري يناقض
 تساق األلفاظ لبقوا يف وهي للمعاين ويطرب. والرتاكيب ابأللفاظ والنشوة

 كان فإذا ،تفصيا   فيه فإن الفكري للتفكري ابلنسبة أما. األديب ابألسلوب
 فإن ة،يالسياس واألحباث السياسية العلوم بنصوص ا  تفكري  السياسي التفكري
 فهما. ا  واحد ا  نوع نيكون يكادان الفكري، والتفكري السياسي التفكري
 أن فيه يشرتط الفكري التفكري أن إالا  كبري، حد إىل ومتشاهبان نمتماثا
 كانت وإن حىت يبحث، الذي الفكر مستوى يف السابقة املعلومات تكون
 إىل احتاج وإن فإنه السياسي التفكري أما به، متعلقة ولكن نوعه من ليست

 نفس يف سابقة معلومات إىل حيتاج ولكنه الفكر، مستوى يف سابقة معلومات
 لتفسري تصلح مما أو له مشاهبة أو به تعلقةم تكون أن يكفي وال املوضوع
 التفكري نوع من هو السياسية ابلنصوص التفكري فإن لذلك التفكري،

 .الفكرية ابلنصوص

 ا  وربط والوقائع، ابألخبار ا  تفكري  السياسي، التفكري كان إذا أما
 من قاعدة وال عليه تنطبق وال التفكري، أنواع مجيع خيالف فإنه للحوادث
 وأصعب التفكري، أنواع أعلى هو ولذلك قاعدة، تربطه تكاد ال بل قواعده،
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 ابألشياء التفكري هو فألنه التفكري أنواع أعلى كونه أما. التفكري أنواع
 ،ا  مجيع أعاها هو ولذلك التفكري، أنواع من نوع بكل والتفكري واحلوادث،

 هي املعاجلات اعنه وتنبثق األفكار عليها تبىن اليت الفكرية القاعدة أن صحيح
 وفكرة سياسي، فكر نفسها هي القاعدة هذه ولكن التفكري، أنواع أعلى

 قاعدة تكون ال ،ا  سياسي ا  وتفكري  ةيسياس فكرة تكن مل وإذا سياسية،
 التفكري نإ نقول حني فإناِّ  ولذلك. قاعدة تكون ألن تصلح وال صحيحة،
 اليت أي الفكرية، دةالقاع يشمل ذلك فإن التفكري، أنواع أعلى هو السياسي

 لعدم فإنه التفكري، أنواع أصعب كونه وأما. فكرية قاعدة تكون ألن تصلح
 يف وجيعله املفكر حيري فإنه ولذلك عليها، ويقاس عليها يبىن له قاعدة وجود

 ابلتجربة مير مل وما. واألخطاء لألوهام وفريسة الكثري، للخطأ ا  معرض األمر أول
 عليه الصعب من فإنه اليومية، احلوادث جلميع والتتبع ةاليقظ وبدوام السياسية،

 ابألخبار السياسي التفكري فإن ولذلك السياسي، التفكري من يتمكن أن
 .ا  ظاهر  ا  امتياز  عليها وميتاز التفكري، أنواع مجيع عن يتميز والوقائع

 السياسية العلوم بنصوص التفكري يشمل السياسية ابلنصوص فالتفكري
 التفكري هو احلق السياسي التفكري ولكن السياسية، اثاألحب ونصوص
 تعترب اليت هي األخبار صياغة كانت ولذلك والوقائع، األخبار بنصوص

 التفكري عليه فإن السياسي، التفكري يريد املرء كان وإذا. حقة سياسية ا  نصوص
 .الصياغة هذه فهم وكيفية صياغتها سيما وال األخبار، بنصوص
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 ابلعلوم التفكري وليس ،ا  سياسي ا  تفكري  يعترب يالذ هو هذا ألن
 واألحباث السياسية ابلعلوم التفكري ألن. السياسية واألحباث السياسية
 ا  فكر  ويعطي الفكرية، ابلنصوص كالتفكري ا  متام معلومات، يعطي السياسية

 ة،ابلسياس ا  عامل جيعله وإمنا ،ا  سياسي املفكر جيعل ال ولكنه ،ا  مستنري  أو ا  عميق
 أن يصلح وال ا  معلم يكون ألن يصلح هذا ومثل السياسية، ابألحباث ا  عامل أي

 ومدلوالهتا، والوقائع، األخبار يفهم الذي هو السياسي ألن. ا  سياسي يكون
 واألحباث ابلعلوم إملام له أكان سواء العمل من متكنه اليت املعرفة إىل ويصل

 السياسية واألحباث السياسية لعلوما كانت وإن إملام، له يكن مل مأ السياسية،
 حد عند تقف إمنا هذه مساعدهتا ولكن والوقائع، األخبار فهم على تساعد

 ذلك، غري على تساعد وال الربط، عند املعلومات نوع جلب يف املساعدة
 .السياسي التفكري يف ا  شرط ليس فإنه وهلذا

 عن لدينا فصل فكرة وجدت أن منذ فإنه الشديد األسف مع أنه إالا 
 أورواب نعين الغرب، نفردا الوسط احلل موضوع أصحاهبا على وتغلب الدولة،
 السياسية، واألحباث السياسية العلوم يف والكتب املؤلفات إبصدار وأمريكا

 أساس وعلى الوسط، احلل أساس وعلى احلياة، عن فكرته أساس على
 وحني صاحلة،وامل للتوفيق وجد الذي الوسط، الفكر تعطي اليت الشكليات

 أن يؤمل كان فإنه الشيوعية، الدولة روسيا واعتنقتها الشيوعية الفكرة جاءت
 .الوسط احلل أساس على ال اثبت فكر أساس على سياسية أحباث خترج



 55 

 فإن ولذلك ابلغرب، ملحقة ظلت روسيا فإن األسف، مع ولكن
 مع الطريق، نفس يف سائرة ظلت السياسية واألحباث السياسية، العلوم

 األحباث نإ نقول أن ميكننا فإنه ولذلك املضمون، يف ال الشكل يف اختاف
 ال سياسية أحباث هي اآلن حىت خرجت اليت السياسية، والعلوم السياسية

 مبنية النفس علم يسمى مبا أشبه سياسية وعلوم صحتها، على العقل يطمئن
 حني فإنه لذلك الوسط، احلل هو أساسها كون فوق والتخمني احلدس على
 يف املرء يكون أن من بد ال واألحباث، العلوم هذه نصوص يف التفكري جيري
 ألهنا أخطائها، مع االنزالق من حذر حالة ويف. األفكار على يقظة حالة

 أن نفضل كوننا مع نَّ إو . اخلطأ غاية هي وأحبااث   للواقع، خمالفة ا  أفكار  تتضمن
 متعلق هو ما فيها ألن تدرس، وال تقرأ فا الغريب التشريع معاملة تعامل

 أنواع من ألهنا ا  نظر  ولكن احلكم، أنظمة مثل ابلسياسة، وليس ابلتشريع
 قراءهتا من أبس ال اجلهة هذه من فإنه سياسية، أحباث وفيها الفكرية، األحباث

 .واحلذر اليقظة مع ولكن ودراستها

 لدى ةالسياسي األحباث تتضمنه ملا كنموذج األفكار بعض ولنأخذ
 الشرق وأخذها الوزراء، جملس يف تتمثل مجاعية الغرب يف فالقيادة الغرب،
 على وبين للواقع، خمالف وهذا. اجلماعية ابلقيادة وقال آخر شكا   هلا فجعل

 من الناس وضج ،ا  أفراد كانوا أورواب يف املستبدين امللوك ألن. الوسط احلل
 القيادة إن فقالوا القيادة، ةفردي هو ذلك سبب واعتربوا امللوك، استبداد
 جملس ألن وسط، حل وهذا. الوزراء جملس يف وجعلوها للفرد، ال للشعب

 الذي هو الوزراء رئيس وألن الشعب، من ا  منتخب وال الشعب، ليس الوزراء



 56 

 بل للفرد، وال للشعب، ليست القيادة كانت وبذلك الوزراء، قيادة يتوىل
 تكون أن بني ا  وسط حا   النظام هذا كانف الوزراء، وجملس الوزراء، لرئيس
 هو بل القيادة، ملوضوع حا   ليس فهو للشعب تكون أن وبني للفرد، القيادة
 مجيع يف فردية ظلت القيادة أن السري واقع فإن ذلك وفوق. للفريقني مراضاة

 كرئيس الدولة رئيس يتوالها أن إما الواقع يف فهي. الدميقراطية األنظمة أنواع
 ليس فردية أهنا القيادة فواقع نفسه، الوزراء رئيس يباشرها أو ،مثا   وريةاجلمه
 جعلت لو وحىت. األحوال من حبال وال مجاعية تكون أن ميكن وال غري،

 فردية قيادة إىل القيادة حُيواِّل نفسه احلكم سري فإن مجاعية، مسيت أو مجاعية،
 .فردية إالا  تكون أن ميكن ال ألنه

 يشرع، الذي هو فالشعب للشعب، السيادة تجعل الغرب وعند
 التقرير، وميلك اسإرادة، ميلك الذي هو والشعب حيكم، الذي هو والشعب

 يشرع، الذي فهو للشعب، السيادة نإ فقالوا. احلكم وميلك التشريع فيملك
 ال ولكنه الشعب، من منتخب جمللس التشريع فجعلوا. حيكم الذي وهو

 هو اجلمهورية رئيس أو الوزراء وجملس. احلاكم هو يشرع الذي وإمنا يشرع،
. الشعب ممثلو عليه وافق أو الشعب من ا  منتخب كان وإن وهو. حيكم الذي
. احلاكم خيتار الشعب أن فقط فيه وإمنا حيكم، الشعب أن ذلك يف ليس فإنه

 للقانون، السيادة أبن يصرحون فإهنم ذلك وفوق. ا  وسط حا   هذا فكان
 حا   النظام هذا فكان. للقانون السيادة فيه الذي هو الصاحل احلكم ويعتربون

 .هذا غري هو احلكم واقع فإن ذلك وفوق للنفس، ومغالطة ،ا  وسط
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 السيادة تكون وأن حاكمه، الشعب خيتار أن هو الصاحل احلكم فواقع
 األحوال من حبال وال للشعب حكم وال ،ا  مطلق للشعب سيادة فا. للقانون

 فعندهم. آخر شيء والدينية العاطفية األمور وأن شيء، احلكم أن الغرب وعند
 اخلريات فعل من العاطفية، األعمال وأن الدولة، سلطة غري الكنيسة سلطة أن

 للدولة شأن ال ذلك، شاكل وما اجلرحى، ومواساة الفقراء، على والعطف
 الوسط، احلل وعلى الدولة، عن الدين فصل فكرة على مبين وهذا. فيها
 ال وكانوا الكنيسة، يف يتحكمون كانوا املستبدين امللوك ألن. للواقع الفوخم

 الناس، ضج لذلك. وحنوهم وفقراء ومرضى جرحى من الناس مبواساة يقومون
 العاطفية األعمال فصل ويف الدولة، عن الكنيسة فصل يف الوسط احلل فكان

 عندهم نشأتو  الدولة، سلطة غري للكنيسة سلطة عندهم فنشأت الدولة، عن
 .ذلك شاكل وما األمحر الصليب ومجعيات اخلريية، اجلمعيات

 والدين الناس، كل الناس شؤون رعاية هو احلكم واقع كان ملا ولكن
 تشرف الدولة كانت ولذلك الشؤون، من العاطفية واألعمال الشؤون، من

 اخلريية اجلمعيات على وتشرف ظاهر، غري أبسلوب ولكن الكنائس، على
 النظرية هذه كانت ولذلك خفية، أبساليب ولكن األمحر الصليب اتومجعي
 .وغريه احلكم بني الفصل وجود ا  ظاهر  كان وإن حقيقة، للواقع خمالفة

 تضمنتها اليت السياسية األفكار خلطأ كنموذج أفكار ثاثة هذه
 املتعلقة السياسية األفكار يف هذا قيل وإذا الغرب، لدى السياسية األحباث

 والوقائع، ابألشياء املتعلقة السياسية األحباث يف كذلك يقال فإنه ظمةابألن
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 فإهنا فيها، مغالطة العقل ميلك ال اليت احلقائق بعض فيها كان وإن وهذه
 عن يتحدثون حني فمثا  . ابملغالطات ومملوءة احلقيقة، خيالف مبا مملوءة

 أبمريكا، إجنلرتا اقةع :هي أمور ثاثة على مبنية أهنا من اسإجنليزية السياسة
 هلا مستعمرات كانت اليت ابلدول إجنلرتا وعاقة أبورواب، إجنلرتا وعاقة

 وصف ألنه صحيح، هذا حديثهم فإن ابلكومنولث، يسمى ما أو واستقلت،
 السياسة عن يتحدثون حني ولكنهم فيه، املغالطة تقع أن ميكن ال لواقع

 األعداء أو األصدقاء من وموقفها احملالفات، يف سلوكها حيث من اسإجنليزية
 مغالطات من حديثهم يف يكون ما فوق فإهنم واألمم، للشعوب ونظرهتا

 وقل والوقائع، األحداث على وجناية للواقع ا  خمالف كذلك يكون فإنه وتضليل،
 أم غربية، دولة أكانت سواء الدول، من دولة أية عن حديثهم يف ذلك مثل
 عن ا  حديث كان أم مضت، ألمور ا  اترخيي ا  حديث نأكا وسواء غربية، غري دولة

 التضليل يف املهارة من هلم فإن. األعني أمام تقع وحوادث جارية، وقائع
 التفكري كان ولذلك. املبصرين بعض على حىت خيفى ما احلقائق، وتزييف
 مع إالا  يكون أن يصح ال كانت، أاي   السياسية، واألحباث السياسية ابلعلوم
 .حلذروا اليقظة

 الذي التفكري فهو اجلارية، واحلوادث ابلوقائع السياسي التفكري أما
 املفكر جيعل الذي وهو الكلمة، هذه تعنيه مبا ا  سياسي ا  تفكري  يكون أن يصح

 :جمتمعة رئيسية أمور مخسة إىل حيتاج التفكري وهذا. ا  سياسي
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 أي لعامل،ا يف تقع اليت واحلوادث الوقائع مجيع تتبع إىل حيتاج: فأوال  
 وعدم األمهية حيث من األخبار الختاف ا  ونظر  األخبار، مجيع تتبع إىل حيتاج

 اخلرب سوق يف أو واحلادثة الواقعة يف والقصد الصدفة حيث ومن األمهية،
 تتبع يصبح الزمن ومع املران مع فإنه. واسإسهاب االقتضاب حيث ومن عنها،

 .املعرفة حلقات يف معرفته من بد ال هو ملا بل األخبار جلميع ال األخبار،

 الوقائع ماهية عن مقتضبة، ولو أولية ولو معلومات، إىل حيتاج: ا  اثني
 أم جغرافية، معلومات تأكان سواء األخبار، مدلوالت عن أي واحلوادث،
 شاكل ما أم سياسية، معلومات أم فكرية، معلومات أم اترخيية، معلومات

 حقيقة على أي احلادثة، أو الواقعة واقع على الوقوف معه يستطيع مما ذلك
 .األخبار مدلوالت

 والتعميم فالتجريد تعميمها، وعدم ظروفها، من الوقائع جتريد عدم: ا  اثلث
 فا. األخبار معرفة آفة أي واحلوادث، الوقائع فهم آفة هي الشمويل، والقياس

 بني يفصل ال حبيث ا  واحد ا  أخذ ظروفها مع احلادثة أو الواقعة تؤخذ أن من بد
 ا  قياس عليها يقاس وال مثلها حادثة على تعمم فا فيه، حصلت مبا احلادثة

 أي فردية، حادثة بوصفها عليها احلكم ويصدر فردية حادثة تؤخذ بل ا  مشولي
 .غري ليس احلادثة هلذه

 ا  متحيص متحيصه طريق من اخلرب متييز أي والواقعة، احلادثة متييز: ا  رابع
 الذي والوضع وزماهنا. واحلادثة الواقعةوقوع  وموقع اخلرب مصدر فيعرف. ا  اتم

 إجياز ومدى. عنها اخلرب سوق من أو وجودها، من والقصد فيه، حصلت
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. التمحيص يتناوله مما ذلك غري إىل كذبه، أم وصدقه فيه، واسإسهاب اخلرب
 ا  وعميق شاما   يكون ما وبقدر التمييز، يوجد الذي هو التمحيص هذا ألن

 أو احلادثة هذه أيخذ أن ميكن ال التمييز وبدون. له متييز يوجد ما بقدر
 يف هام عامل التمييز فإن ولذلك. اخلطأ أو للتضليل فريسة يصبح ألنه الواقعة،

 .مساعه جمرد بل اخلرب، أخذ

 وهذا األخبار، من بغريه ربطه سيما وال ابملعلومات، اخلرب ربط: ا  خامس
 كان إذا فاخلرب. اخلرب على للصواب األقرب احلكم إىل يؤدي الذي هو الربط
 ابلسياسة ا  متعلق كان أو احمللية، ابلسياسة وربط الدولية، ابلسياسة ا  متعلق

 أنه مع ،ابالقتصاد وربط اقتصاداي   ا  خرب  كان أو الدولية، ابلسياسة وربط احمللية،
 وربط ملانياأب يتعلق ا  خرب  كان أو. اقتصاداي   كان ولو السياسية األمور من

 ما بغري ربط إذا فاخلرب. أبمريكا املتعلقة األمور من أنه مع األملانية ابلسياسة
 لذلك واخلداع، التضليل، يقع مل إذا ،ا  حتم يقع اخلطأ فإن به يربط أن جيب
 وجهه على الربط هذا يكون وأن. األمهية ابلغ أمر به يتعلق مبا اخلرب ربط فإن

 ا  ربط أي. املعرفة جملرد ا  ربط ال واسإدراك، للفهم ا  ربط يكون أن أي. الصحيح
 .للعلم ال للعمل

 التفكري يتأتى حىت مجيعها حتقيقها من بد ال اخلمسة األمور هذه
 هذه نإ يقال وال السياسي، التفكري يتأتى حىت أي السياسية، ابلنصوص

 هذه وجود ألن ذلك، يقال ال حتقيقها، العسري ومن وصعبة كثرية األمور
 املعرفة وليس اسإملام جمرد هو هبا املقصود ألن. الصعب ابألمر ليس األمور
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 وليس التتبع طريق عن وأتيت واحدة، دفعة وليس الزمن مع أتيت وهي. الواسعة
 العلمي، والبحث الدراسة أن صحيح العلمي، والبحث الدراسة طريق عن

 وال السياسي، التفكري يف تلزم ال ولكنها القدرة، على مساعدة أكثر تكون
 .واثنوية كمالية فهي للسياسي تلزم

 الباقية األربعة وجدت التتبع حصل ومىت التتبع، هو ذلك كل يف واملهم
 التفكري وجد التتبع وجد ومىت التتبع هو السياسي التفكري يف فاألصل. ا  طبيعي

 .ا  طبيعي السياسي

 يف هفإن - وعلوه صعوبته على - السياسي التفكري فإن ذلك، وعلى
 والنابغة فالعادي علمه، كان ومهما تفكريه، كان مهما إنسان، كل مقدور

 يكون أن مقدوره ويف ،ا  سياسي ا  تفكري  يفكر أن مقدوره يف منهم كل والعبقري،
 بل املعرفة، من معينة درجة وال العقل، من معينة درجة يتطلب ال ألنه ،ا  سياسي
 التتبع هذا وجد ومىت األخبار، تتبع أي اجلارية، واحلوادث الوقائع تتبع يتطلب

 أن جيب بل ،ا  منقطع يكون أن يصح ال التتبع أن إالا . السياسي التفكري وجد
 األطراف، مرتابطة حلقة تشكل اجلارية، والوقائع احلوادث ألن ،متصا   يكون

 غري يف ويصبح. احللقة انفكت أي السلسلة، انقطعت منها حلقة فقدت فإذا
 حلقة احللقة بقاء كان ولذلك. يفهمها وأن األخبار يربط أن الشخص مقدور

 يف أساسي شرط املتصل التتبع أن أي السياسي، التفكري يف ضروراي   ا  أمر 
 .السياسي التفكري
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 األفراد يف يكون كما هو بل. ابألفراد ا  خاص ليس السياسي والتفكري
 كريكالتف ليس فهو واألمم، الشعوب يف يكون أي اجلماعات، يف يكون

 أن يتأتى وال فحسب، ابألفراد يتحقق إمنا التشريعي، كالتفكري وال األديب،
 وتفكري فردي تفكري السياسي التفكري بل. فردي فهو اجلماعات يف يكون

 الشعوب يف فيكون اجلماعات، يف يكون األفراد يف يكون وكما. مجاعي
 يكون أن يكفي ال إنه بل وسياسيني، حكام من األفراد يف يكون كما واألمم،

 الشعوب يف وجوده دونبو  واألمم، الشعوب يف يكون أن جيب بل األفراد، يف
 الشعوب تصلح وال النهضة، وجود يتأتى وال الصاحل، احلكم يوجد ال واألمم
 يف السياسي التفكري يوجد أن بد ال كان هنا ومن الرساالت، حلمل واألمم

 الشعب يف وكامن ،األمة أو للشعب هو إمنا احلكم أن ذلك. واألمة الشعب
 حصل وإذا واألمة، الشعب أعطاه إذا إالا  أتخذه أن قوة تستطيع وال. واألمة

 على تصر أو فيستمر، تعطيه أن فإما لفرتة، يغتصب إمنا فإنه منها، اغتصابه
 فيها، كامن أو واألمة، للشعب هو احلكم دام وما. ابحلكم فيطاح اسرتجاعه،

 التفكري لديها أو لديه يكون أن من األمة وهذه الشعب هلذا بد ال فإنه
 احلكام، قبل لألمة ضروري هو السياسي التفكري فإن ولذلك السياسي،
 بد ال كان هنا ومن. احلكم سإجياد ضرورته من أكثر احلكم الستقامة وضروري

 التفكري لديها يكون وأن سياسية، ثقافة الشعب أو األمة تثقف أن من
 واألخبار السياسية ابملعلومات األمة تزود أن من بد ال أي. السياسي
 ال طبيعي بشكل ولكن السياسية، األخبار مساع هلا يتسىن وأن. السياسية

 من والصادق السياسية، الثقافة من الصحيح وإبعطائها مصطنع، بشكل
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 والتفكري السياسة كانت هنا ومن. للتضليل فريسة تقع ال وحىت األخبار
 هي السياسة كانت أي احلياة، األمة أو الشعب يف وجدت اليت هي السياسي،

 .منو وال فيها حركة ال هامدة، جثة تكون ذلك وبدون األمة، هبا حتيا اليت
 السياسة فهم من حيصل الذي والضال السياسة، فهم يف اخلطأ أن إالا 

 األخرى ابلنصوص التفكري غرار على السياسية ابلنصوص التفكري من أييت إمنا
 هذه وتفهم مثا   والرتاكيب ابأللفاظ فيفكر. وتشريعية وفكرية بيةأد من

 األلفاظ هذه حتويها اليت ابملعاين يفكر أو هي، كما والرتاكيب األلفاظ
 األلفاظ هذه دالالت يف يفكر أو هي، كما املعاين هذه فتفهم والرتاكيب
 لتفكريا ألن. الضال أو اخلطأ يقع وهنا الدالالت، هذه فتفهم والرتاكيب
 ألن. آخر نص أبي التفكري عن االختاف كل خيتلف السياسية ابلنصوص

 النصوص بني التمييز عدم من أييت إمنا السياسي التفكري يف واخلطر اخلطأ
 معانيها تكون قد السياسية، فالنصوص. النصوص من غريها وبني السياسية،

 تكون وقد النصوص، غري يف موجودة تكون وقد النصوص، يف موجودة
 والتصرحيات ،مثا   كاملعاهدات والرتاكيب األلفاظ صياغة يف موجودة

 ابملعاين ال ابلدالالت يكون وقد ابلصياغة، ال املعاين يف يكون وقد املسؤولة،
 قد بل والدالالت، واأللفاظ املعاين هذه وراء ما يكون وقد ابأللفاظ، وال

 النص يعنيه ما يدرك مل فإذا. ةكلي مغايرة للنصوص ا  مغاير  أو هلا ا  خمالف يكون
 حبال وال النص يدرك ال فإنه عنه خارج أو للنص، متضمن هو مما السياسي

 .السياسي ابلنص التفكري يف الضال أو اخلطأ فيقع األحوال من
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 ودخول وتعميمه جتريده السياسي، التفكري على األمور أخطر من إنه مث
 من حبال وال ظروفه عن يفصل ال السياسي النص فإن. فيه الشمويل القياس

 يدخله وال الوجوه، من بوجه وال يعمم أن يصح وال منه، جزء فهي األحوال
 من جزء الظروف أن على عاوة فإنه القياس، وال حىت الشمويل، القياس
 يعمم فا غري، ليس احلادثة لتلك فيؤخذ معينة، حادثة يف نص فإنه النص،

 أن جيب بل ،ا  حقيقي ا  قياس وال ا  مشولي ا  قياس ال عليها، يقاس وال غريها، على
 - ا  مطلق والقياس والتعميم التجريد كان لذلك. وحدها احلادثة لتلك يؤخذ
 التفكري على الضال وخطر اخلطأ خطر تشكل - ا  حقيقي أو كان ا  مشولي

 نفس يعطي مث شيء، منه فيفهم ا  تصرحي مسؤول يعطي فقد السياسي،
 يكون قد بل له ا  خمالف يكون قد آخر شيء منه فيفهم خرآ ا  تصرحي أو التصريح

 فيفهم ،ا  صادق ا  تصرحي أي حقيقي، أمر عن ا  تصرحي مسؤول ويعطي له، ا  مناقض
 منه فيفهم ،كاذاب   ا  تصرحي يعطي وقد التضليل، منه يراد كاذب تصريح أنه منه
 أعطي أنه هو فيه والكذب عناه، ما هو منه املقصود وأن صادق، تصريح أنه

 على بعمل يقام وقد التصريح حسب بعمل يقام وقد ابلكذب، لإلخفاء
 على الضوء تلقي اليت هي واملابسات فالظروف وهكذا. التصريح خاف

 فإن ولذلك. السياسي النص نفس وليس منه، يراد ما فتكشف التصريح
 أي .الوجه هذا على إالا  الصواب من ا  قريب يكون أن يتأتى ال السياسي التفكري

 أخذت إذا وإال العمل، أو النص من يتجزأ ال ا  جزء الظروف جعلت إذا إالا 
 .والقياس التعميم عنها وأبعد مبفردها، حادثة كل
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 من الكثري السياسي التفكري سوء من اسإسامية األمة عانت ولقد
 القرن يف حتارهبا أورواب كانت حني ،مثا   العثمانية فالدولة. والويات املصائب

 األعمال يف منها أكثر السياسية األعمال يف حتارهبا كانت إمنا عشر، اسعالت
 لألعمال مساعدة كانت ولكنها عسكرية أعمال وقعت وإن هإنو  العسكرية،
 الدول خلقتها مشكلة هي البلقان، مبشكلة يسمونه كانوا ما فمثا  . السياسية

 أي العثمانيني، من رحتر  أن جيب البلقان دول أن فأعلنوا ابلتصرحيات، الغربية
 وإمنا العثمانية، الدولة سيحاربون أهنم يعنون يكونوا مل ولكن. املسلمني من

 بفكرة فجاءوا البلقان، يف واالضطراابت القاقل إجياد على يعتمدون كانوا
 الدولة فكانت ابلثورات، يقومون وأخذوا البلقانيون، فأخذها والتحرر، القومية

 الدول وضع مراعية الثورات هذه ضد عسكرية بعمليات تقوم العثمانية
 اليت هي األخرى الدول هذه أن مع األخرى الدول اسرتضاء وحتاول األخرى،

 كانت اليت وهي العثمانيني، توهم كانت اليت وهي الثورات، تسند كانت
 ال لقواهم، ا  إهناك عملهميكون  أن أجل من الثورات، ضد يشتغلون جتعلهم
 يف وضاهلا العثمانية، الدولة خطأ نتيجة من كان وهكذا الثورات، على قضاء

 دارها، عقر يف القومية فكرة الحقتها مث البلقان، خسرت أن السياسي التفكري
 .املربم القضاء عليها قضت حىت

 الذي وهو واألمم، بالشعو  يدمر الذي هو السياسي التفكري فسوء
 ربقة من نعتاقالا وبني الشعوب بني حيول الذي وهو يضعفها، أو الدول يهدم

 فإن ولذلك. النهوض وبني املنحطة األمم بني حيول الذي وهو االستعمار،
 عظيمة، أو فظيعة ونتائجه األمهية، ابلغ أمر السياسية، النصوص يف التفكري
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 العناية من بد ال كان هنا ومن. مدمرة أخطار فيه، الضال أو اخلطأ وأخطار
 ضروري أنه ذلك. تفكري أبي العناية تفوق ايةعن السياسي ابلتفكري الفائقة

 .احلياة ضرورة للشعوب
 فإنه وأعاها، التفكري أنواع أصعب كان وإن السياسي، التفكري أن إالا 

 كثر مهما هلم قيمة ال األفراد فإن فقط، أفراد تفكري يكون أن فيه يكفي ال
 التفكري يف التضليل فإن. عبقراي   أو ا  سليم تفكريهم كان ومهما عددهم،

 وال. األفراد عبقرايت جتاهه تنفع ال األمة، أو الشعوب من متكن إذا السياسي،
 عبقرية كانت ومهما عددهم، كان مهما السياسي، التفكري يف للعبقريني قيمة

 شيء، كل تياره جرف األمة أو الشعب من متكن إذا الضال فإن تفكريهم،
 ومعها هي وكانت لتضليل،ا هلذا سهلة فريسة الشعوب أو األمة ووقعت

 هدم يف كمال مصطفى جناح وما. األعداء يلتهمها سائغة لقمة العبقريون
 مجال وجناح امليادي، العشرين القرن أوائل يف اخلافة وإزالة اسإسامية الدولة

 حترر دون احليلولة يف القرن هذا من والستينات اخلمسينات يف الناصر عبد
 حية أمثلة إالا  للتحرير، متحفزين الثانية العاملية رباحل عقب كانوا وقد العرب،

 جتاهه تنفع ال فإنه واألمم، الشعوب اجتاح إذا السياسي التفكري سوء أن على
 سوء فإن لذلك. اآلالف عددهم بلغ ولو ا  أفراد داموا ما العبقريني، عبقرية

 على ا  خطر  يشكل وإمنا األفراد، على ا  خطر  يشكل ال السياسي التفكري
 الشعوب لدى السياسي ابلتفكري العناية من بد ال هنا ومن. واألمم الشعوب

 عند وجد إذا السياسي التفكري أن صحيح. شيء كل تفوق عناية واألمم
 السياسي التفكري يوجد أن هبم ميكن املستقيم الطريق يف لديهم وسار األفراد
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 إذا يتأتى إمنا هذا ولكن تضليلهم، ويكشف األعداء، وجه يف يقف الذي
 هو كما األمة عند أصبح وإذا األمة، أو الشعب إىل األفراد هؤالء تفكري انتقل
 فيصبح األفراد، تفكري ال األمة تفكري يكون أن إىل انتقل وإذا األفراد، عند

 وليس مفكرة أمة كلها األمة وتكون ،ا  أفراد ال األمة من ا  جزء األفراد هؤالء
 تفكري يصبح ومل مجاعي، تفكري إىل الفردي التفكري يتحول مل وإذا. منها ا  أفراد

 هلؤالء قيمة وال التفكري، هلذا قيمة ال فإنه أفراد، تفكري ال أمة تفكري األفراد
 ويف األعداء، وجه يف الوقوف على يقوى ال السياسي األفراد فتفكري. األفراد

 يف يقف الذي وإمنا عبقرايهتم، ومست عددهم، كثر مهما تضليلهم وجه
 عند يكون الذي السياسي التفكري هو أي واألمم، الشعوب تفكري هو وجههم

 .واألمم الشعوب
 الناس، ابقي مثل مثلهم عاديون، أنس هم العباقرة، األفراد أن صحيح

 األفراد هؤالء إىل ينظرون والناس. عادي إنسان أي عن إبنسانيتهم يتميزون ال
 فإهنم ولذلك. هبا حيس وال تلمس، وال تشاهد ال عبقريتهم فإن عادية، نظرة
 يدرك وال ميزة، أية األمر أول يف فيهم يرى ال وينتجون عبقريتهم تتحرك حني

 كثريين مثلهم فإن مثقفني كانوا إن فهم عبقرية، أية وال تفوق أي إنتاجهم يف
 إىل النظر لفت فإذا. األذكياء من الكثري مثلهم فإن أذكياء كانوا وإن مثقفون،
 إنتاجهم، على يقبلون آخرين، أفراد قبل من النظر يلفت فإمنا أفكارهم،

 ويف جمتمعهم يف االرتفاع على التفكري هذا ليساعدهم أو مثلهم، ليكونوا
 ظل وإذا. أننية غاايت أو شخصية مآرب لتحقيق وسيلة الختاذه أو وسطه،
 فكرونامل األفراد كثر مهما فرداي   يبقى فإنه اجلماعات، إىل ينتقل ومل كذلك
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 فحىت ولذلك. عرفه أو ذاقه من كل يقبله ا  فريد ا  تفكري  كان ولو التفكري، هذا
 بد ال األعداء، وجه يف الوقوف على ا  قادر  ويصبح السياسي، التفكري هذا ينفع
. العزلة شرنقة ومن الفردية، قوقعة من وخيرج مجاعي تفكري إىل يتحول أن من
 القوة وجدت فقد األمة أو الشعب إىل وانتقل مجاعي، تفكري إىل حتول فإذا
 .النهضة شجرة تنبت اليت القوية البذرة ووجدت األعداء، وجه يف تقف اليت

 التفكري ال اجلماعي التفكري وهو ينفع الذي السياسي التفكري هو هذا
 من كانوا لو حىت األفراد تفكري وليس واألمة، الشعب تفكري هو أي الفردي،
 األمة مترين وجيب السياسي، التثقيف األمة ثقيفت جيب لذلك. العبقريني
 األمة تفكري هو السياسي التفكري يكون حىت السياسي، التفكري على وتعليمها

 .األفراد تفكري وليس
 واألحباث السياسية ابلعلوم تفكري فهو السياسي، التفكري هو هذا
 ال األول فكريالت أما. السياسية والوقائع السياسية ابحلوادث وتفكري السياسية،

 الذي هو فإنه السياسي التفكري أما. لألفكار املعرفة جمرد عن يزيد وال له، قيمة
 جاز إن فإنه ولذلك. عظيم وأتثري ابلغ أثر له يكون الذي وهو ويفيد، ينفع

 فوائد فيه وكانت السياسية، واألحباث السياسية العلوم يف السياسي التفكري
 واجب هو واحلوادث، الوقائع يف التفكري فإن سة،السيا يف العلماء من لألفراد

 الذين على سيما ال األمة، يف سإجياده يعمل أن جيب لألمة، الكفاية على
 . املتعلمني غري مأ املتعلمني من أكانوا سواء ،التفكري هذا مثل لديهم
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 السياسي الوعي
 محل هي وظيفتها أي األصلي وعملها مبدئية، دولة اسإسامية الدولة

 تكون أن تكوينها، من جزء بل عليها احملتم فمن العامل، إىل اسإسامية الدعوة
 أن من مناص ال كان ولذلك الدولية، العاقات يف تؤثر وأن دولية، مكانة هلا

 مفاهيم ال الدولية السياسة مفاهيم السياسيني عند اليت السياسية املفاهيم تكون
 بوصفهم للسياسيني مناص ال كان أي ،اسإقليمية السياسة أو احمللية، السياسة

 نحية من ال دولية، نحية من السياسي املفهوم لديهم يكون أن من اسإسامي
 الدولة كون نحية من هلم مناص ال كان هنا ومن فحسب، إقليمية أو حملية
 وكون فإساميتهم،. الكامل السياسي ابلوعي يتمتعوا أن من إسامية دولة

 إىل اسإسامية الدعوة محل واألساسية األصلية وظيفتها - ةإسامي دولة دولتهم
 الوعي هذا يكون وأن السياسي، الوعي لديهم يكون أن عليهم حتتم - العامل

 .كاما   السياسي
 على أو السياسية، األوضاع على الوعي يعين ال السياسي والوعي

 واألعمال وليةالد السياسة تتبع أو السياسية، احلوادث على أو الدويل، املوقف
 .كماله مستلزمات من ذلك كان وإن السياسية،

 وهي خاصة، زاوية من العامل إىل النظرة هو السياسي الوعي وإمنا
 هللا رسول حممد هللا إالا  إله ال زاوية اسإسامية، العقيدة زاوية من لنا ابلنسبة
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 قَال وَها فَِإَذا اّللَِ، َرس ول   حم ََمد اّلَل   َّل إِ  ِإَلهَ  َّل  يـَق ول وا َحَّت  الَناسَ  أ قَاِتلَ  َأن   أ ِمر ت  »
َواََل م   ِدَماَءه م   ِمنِ   َعَصم وا  .السياسي الوعي هو هذا. «ِبَقِ َها ِإَّل  َوَأم 

 ا  وعي وليس سطحية، تعترب خاصة زاوية غري من العامل إىل فالنظرة
 ا  وعي وليس تفاهة، مياسإقلي اجملال أو احمللي اجملال إىل والنظرة. ا  سياسي
 إىل النظرة تكون أن: عنصران له توفر إذا إال السياسي الوعي يتم وال ،ا  سياسي
 هذه كانت أاي   حمددة، خاصة زاوية من النظرة هذه تنطلق وأن كله، العامل

 غري أم معينة، مصلحة أم معينة، فكرة أم ،ا  معين ا  مبد أكانت سواء الزاوية،
 .ذلك

 ابلنسبة هو وابلطبع هو، كما السياسي الوعي واقع حيث من هذا
 وما السياسي، الوعي هو هذا. اسإسامية العقيدة هي معينة زاوية من للمسلم

 سبيل يف النضال خيوض أن السياسي على ا  طبيعي حيتم فإنه واقعه، هذا دام
 كل يف إنسان هو حيث من اسإنسان، لدى احلياة عن معني مفهوم تكوين
 الواعي كاهل على ألقيت اليت األوىل املسؤولية هو املفهوم اهذ وتكوين مكان،
 .ألدائها املشقة ببذل إالا  الراحة تنال ال واليت ،ا  سياسي

 االجتاهات مجيع ضد النضال خيوض أن عليه يتحتم ا  سياسي والواعي
 الذي الوقت ويف مفاهيمه، تناقض اليت املفاهيم مجيع وضد اجتاهه، تناقض اليت

 آن يف اجتاهني يف يسري فهو. اجتاهه وغرس مفاهيمه، لرتكيز نضالال فيه خيوض
 واحد، شيء ألهنما شعره، قيد النضال يف اآلخر عن أحدمها ينفصل ال واحد،

 ا  نر  قيل كما وهو النور، ويشعل الظام يبدد ويبين، ويهدم ويقيم، حيطم فهو
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 وغرس املفاهيم، تركيز يف يدخل وكما. اهلدى طريق يضيء ا  ونور  الفساد، حترق
 كذلك واملنطق، التجريد عن والبعد الوقائع، على األفكار تنزيل االجتاهات،

 مفهومه هتاجم اليت املطاعن ضد النضال االجتاهات، ضد النضال يف يدخل
 وضد اهلابطة، العصور من جاءت اليت األعماق مفاهيم وضد احلياة، عن

 اختصار وضد واألشياء، اراألفك عن األعداء يبثه الذي التضليلي التأثري
 يناضل فهو. آنية وأهداف جزئية بغاايت البعيدة، واألهداف السامية، الغاايت

 البناء، واجتاه اهلدم، اجتاه: اجتاهني يف ويناضل وخارجية، داخلية: جبهتني يف
 خيوض هو وابجلملة الفكر، وصعيد السياسة، صعيد: صعيدين على ويعمل
 .وأعاها ينهامياد أمسى يف احلياة معرتك

 والناس، ابلواقع، احتكاكهم يف ابلقضااي الواعني، اصطدام كان ولذلك
 الداخلي احمللي الصعيد بني ذلك يف فرق ال ا  حتمي ا  أمر  احلياة، ومشاكل
 الرسالة جعل على املقدرة تربز االصطدام، هذا ويف العاملي، الدويل والصعيد

 الذي املفهوم حسب منها، العامل إىل ينظر اليت اخلاصة والزاوية حيملها، اليت
 الذي واهلدف إليها، يسعى اليت الغاية وهي احلكم وهي األساس، هي يتبناه،
 له، معني ذوق ولوجود خاصة، زاوية اللتزامه ا  نظر  أنه إالا . لتحقيقه جيهد

 نفسه على يع مل إن خيشى فإنه مبدئية، أم كانت طبيعية لديه، معينة وميول
 الذي الوجه على األفكار يؤول وأن يهواه، الذي ابللون قاحلقائ يلون أن

 جيب ولذلك إليها، يصل أن يريد اليت النتيجة حبسب األخبار يفهم وأن يريده،
 أو ذايت، لشيء النفس فرغبات. واألنباء اآلراء على ميوله تسلط من حيذر أن

 ما عليه فييض قد أو ،ا  خاطئ ا  تفسري  النبأ يفسر جتعله رمبا مبدئي، أو حزيب،



 72 

 وهو كذب أنه إليه خييال أو كذب، وهو صدق أنه الرأي إىل خييال جيعله
 الذي والعمل يقال، الذي للكام الواعي يتبني أن من بد ال ولذلك صدق،

 .يعمل
 ا  إدراك يدركها أن جيب حوادث، أو كانت أشياء للوقائع، فبالنسبة

 أن ويرغب بحي كما ال هي كما ولكن ،ا  منطقي ا  حس هبا حيس وأن ،ا  حسي
 إىل ذهنه يف فينتقل واقعها، هو كما تفهم أن جيب لألفكار، وابلنسبة تكون،
 هذا ويفهم الفكر، عنه يعرب الذي الواقع ببصريته ويرى الذهن، خارج اخلارج،
 ما مع يتفق كما ال هو كما عليه، يدل الذي للواقع رؤيته حسب الفكر

 يكون وقد استعارة، يكون وقد ،اي  جماز  يكون قد التعبري أن صحيح. يريد
 منها، ترتكب اليت ابأللفاظ ال مجلة، بكوهنا معناها مجلة، يكون وقد كناية،
 عليه، تدل الذي الواقع ورؤية اخلارج، إىل االنتقال من مينعه ال ذلك ولكن

 .اللغة أهل معناها عن قال وكما اللغة، داللة حسب
 نظره وجهة حسب ولكن ،احلق مع يسري أن جيب ،ا  سياسي فالواعي

 رؤيته حسب ولكن هي كما احلقائق يرى وأن ويقني، جزم عن أخذها اليت
. التدبر وسائل لديه تتوفر حيث الوعي، يستكمل وبذلك الفكرية، أو احلسية

 وفهم، وحس، وإدراك، رؤية، من لديه شيء كل أساس يظل أن جيب أنه إالا 
 .خاصة زاوية من العامل إىل النظرة هو

 الواعي عليه يكون الذي التجرد يتفق كيف: هو سؤال يرد قد اوهن
 من العامل إىل نظرته مع هي، كما احلقائق ورؤية احلق التزام حيث من ا  سياسي



 73 

 لألمور، السطحية النظرة من يرد فإمنا السؤال هذا مثل ورد فإذا ؟خاصة زاوية
 ا  فرق هناك ألن لكوذ السؤال، هذا مثل يورد ال فإنه البحث يف املرء تعمق فإذا
 فإذا الناس، فيه خيتلف ال األشياء فواقع عليها، احلكم وبني األشياء، واقع بني

 أن إالا  هو، كما الشيء يرى بصر له من فكل البصرية، ابلرؤية متعلقة كانت
 حيس إحساس له من كل فإن ابحلس متعلقة كانت وإذا ويضلل، خيدع

 كالناعم، ابللمس، أو احللو، وطعم املر، كطعم ابلذوق، سواء ابلشيء،
 هبا حيس فاألشياء. كالروائح ابلشم أو كاألصوات، ابلسمع أو واخلشن،

 هو األشياء على احلكم ولكن تفاوت، من حصل مهما هي، كما الناس
 على ابحلكم متعلقة خاصة زاوية من العامل إىل فالنظرة. الناس فيه خيتلف الذي

 واسإدراكات، ابسإحساسات متعلقة هي كما احلقائق ورؤية واألفعال، األشياء
 أن من بد وال احلق، جانب ويلتزم هي كما احلقائق يرى أن من بد ال ولذلك

 .خاصة زاوية من واألشياء، واحلوادث، العامل، إىل ينظر
 بعض استعراض فإن العاملية، السياسة على ذلك ينطبق كيف أما

 ولنورد خاصة، زاوية من ةالسياسي لألحداث النظرة تسري كيف يري األمثلة
 القرون يف السياسة من األمثلة وبعض ، الرسول سياسة من األمثلة بعض

 .املعاصرة السياسة من األمثلة وبعض الوسطى،

 نشر هي العامل إىل منها ينظر اليت اخلاصة الزاوية كانت  فالرسول
 رأس هي وكانت اجلزيرة، يف الكربى الدولة هي كانت ا  قريش فألن الدعوة،

 األعمال حصر عينيه نصب وضع فإنه الدعوة، وجه يف الوقوف يف الكفر
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 ويتعرض لرتصدها، العيون يرسل فكان فيها، احلربية واألعمال السياسية،
 أي الدول ابقي من يكتفي وكان احلرب، معارك يف معها ويشتبك لتجارهتا،

 .احلياد على ابلوقوف يقولون كما أو متفرجني، ابلوقوف القبائل
 من العامل إىل النظرة عن تصدر كانت والعسكرية السياسية فأعماله

 عقد يف قريش مع تتفاوض خيرب أبن علم حني  والرسول. خاصة زاوية
 زاوية حدد اسإسام، وسحق حممد، على والقضاء املدينة ملهامجة بينهما حلف
 زاويةال هذه ومن خيرب، لسحق ويتفرغ يصاحلها أو ،ا  قريش يهادن أبن العمل

 ورضاه للعمرة، ذهابه من املقبلة، ألعماله ا  أساس السلم سياسة اختذ اخلاصة
 ذلك، وغري ألصحابه، وخمالفته قريش، تعنت أمام ولينه عنه، قريش إبعراض

 عدوه مع السياسية لألعمال نظرته فكانت. السلم سياسة وفق تسري دامت ما
 هذه مقتضيات حسب وتتكيف خاصة، زاوية من تصدر عليه يركز الذي
 .اخلاصة الزاوية

 الرتكيز وهو عام، عمل أحدها:  الرسول أعمال من مثاالن فهذان
 خاص عمل والثاين خاصة، زاوية على بناء أعدائه، رأس هي كربى دولة على
 األعمال إىل ينظر وصار خاصة، زاوية فجعله معني، هدف على الرتكيز وهو

 تسيطر كيف يشاهد وبذلك. اصةاخل الزاوية هذه من والعسكرية السياسية
 وكيف والتصرفات، األعمال على خاصة، زاوية من السياسية لألحداث النظرة

 .هلا معىن ال األعمال لكانت خاصة، زاوية من النظرة هذه لوال أنه
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 أماك هنب كلها اختذت قد كانت برلني مؤمتر بعد الكربى والدول
 على القضاء وليس هلا، اخلاصة لزاويةا العثمانية، الدول وهي اسإسامية، الدولة
 ولكن الثاين، على االتفاق وقررت ،ا  مع األمرين حبثت أهنا مع العثمانية، الدولة

 الزاوية هذه حسب أعماهلا مجيع تكيفت ولذلك اخلاصة، الزاوية تتخذه مل
 وإن وهو قرن، من أكثر استمر بعضها مع سياسي صراع يف ودخلت اخلاصة،

 تنظر اليت اخلاصة الزاوية يكن مل ذلك ولكن اسإسامية، ولةالد بزوال انتهى
 منها تنظر اليت اخلاصة فالزاوية السياسية، واألعمال لألحداث الدول هذه منها
 .السياسية لألعمال نظرهتا ويف سياستها يف حتكمت اليت هي

 هلا اأمريك نإو  شركة العامل إن قالت الثانية العاملية احلرب بعد وأمريكا
 يدها، يف الشركة هذه إدارة تكون أن فيجب الشركة، هذه يف األسهم رأكث

 أعماهلا فصارت العامل، إىل منها تنظر اليت اخلاصة الزاوية القول هذا واختذت
 هذا يف جتري اليت السياسية األعمال إىل تنظر وصارت الزاوية، هبذه تتكيف

 بل تتفق جعلتها يتال هي الزاوية هذه من والنظرة. الزاوية هذه من العامل
 .وفرنسا سإجنلرتا تتنكر وجعلتها السوفيايت، االحتاد مع تتحالف

 األحداث إىل خاصة زاوية من النظرة عليها تكون اليت الكيفية هي هذه
 كاختاذ عامة، زاوية الزاوية هذه كانتأ سواء العامل، يف جتري اليت السياسية

 العامل إىل ينظر اليت اخلاصة اويةالز  أي اخلارجية، للسياسة ا  أساس الدعوة نشر
 من عليها التغلب ميكننا معينة، دولة يف العداء كحصر خاصة كانت مأ منها،

 سياسية معركة يف كاالشتباك ذلك من أخص كانت مأ العامل، يف االنطاق
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 فانطباق. السياسية معاركنا من ا  منوذج األخرى الدول ترى أن أجل من معينة
 حيتاج وال سهل، أمر السياسية واحلوادث األعمال على ةخاص زاوية من النظرة

 األحداث استعراض فهمه يف يكفي بل ابلفعل، السياسة ممارسة إىل إالا 
 السياسية املفاهيم وإدراك السياسة، تتبع أن يتبني هنا ومن بعمق، السياسية

 بد ال أمر السياسي الوعي هذا وأن السياسي، الوعي إجياد إىل يؤدي أن جيب
 .السياسية األحداث يف للتأثري منه بد ال بل السياسي، للعمل نهم

 من بديهة لديها السياسي الوعي أصبح قد الكربى الدول كانت وإذا
 فإن للسياسيني، اليومي اخلبز الدولية السياسة معرفة وأصبحت البديهيات،

 نيكو  أن اسإسامية، الدولة أبناء وهم اسإسامية، األمة أبناء يف املفروض
 يكون وأن السياسية، املفاهيم من به يتحلوا أن جيب ما أول السياسي الوعي
 الناس، بني ا  شائع يصبح ألن يعملوا وأن السياسية، ابألعمال قيامهم أساس
 فإن للسياسيني، اليومي اخلبز يكون وأن اجملتمع، يف البديهيات من وبديهة

 العامل، إىل اسإسامية الدعوة محل هي األصلية، ووظيفتهم الكربى، مهمتهم
 نظروا إذا وإال سياسيني، كانوا إذا إالا  يتأتى ال وهذا الناس، بني اهلدى ونشر

 .الكامل السياسي الوعي لديهم كان إذا وإال خاصة، زاوية من العامل إىل
 ا  شيئ يظنوه ال وأن عليهم، السياسي الوعي أمر يكرب ال أن وألجل

 أن جيب فإهنم املثقفون، وإال األذكياء إالا  به يتمتع أن يستطيع ال ا  ضخم
 الناس لكل ميسور وهو البساطة، منتهى يف أمر السياسي الوعي أن يعرفوا
 من العامل يف مبا اسإحاطة يعين ال السياسي الوعي ألن. والعوام لألميني حىت
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 خاصة زاوية يتخذ أن جيب مبا أو كله، ابسإسام اسإحاطة وال سياسية، أعمال
 كانت مهما العامل، إىل نظرة النظرة تكون أن فقط يعين وإمنا العامل، إىل للنظرة
 فيه فالعربة. خاصة زاوية من النظرة هذه تكون وأن كثرية، أو قليلة عنه معارفه

 النظرة هذه تكون وأن ،ا  واحد ا  سياسي عما   كان ولو العاملية، النظرة هي
 خاصة، زاوية من العامل إىل نظرةال وجود فمجرد. حمددة خاصة زاوية من العاملية
 .السياسي الوعي على للداللة يكفي

 املعارف بتفاوت ا  وضعف قوة يتفاوت السياسي الوعي هذا أن صحيح
 الزاوية عن املعارف بتفاوت ويتفاوت السياسية، األحداث وعن العامل عن

 وهي تفاوت، مهما النتيجة نفس ويؤدي سياسي، وعي كله ولكنه اخلاصة،
 .األمور إىل النظرة يف التفاهة عن والرتفع السياسة، يف السطحية عن فاعاالرت

 وال واملفكرين، ابلسياسيني ا  خاص ليس السياسي فالوعي هذا وعلى
 يكون أن وجيب عام، هو وإمنا واملفكرين، ابلسياسيني ا  خاص يكون أن يصح
 علماءال يف إجياده ميكن كما والعوام، األميني يف إجياده وممكن ،ا  عام

 الرتبة هي األمة ألن جبملتها، األمة يف إمجاال   ولو إجياده جيب بل واملتعلمني،
 سياسي، وعي تربة الرتبة هذه تكون أن من بد فا الرجال، فيها ينبت اليت
 ومن الرجال، تقدير ومن احلكام، حماسبة من تتمكن وحىت الرجال، تنبت حىت

 .صحيح بوعي اخلارجية األخطار جماهبة
 فإهنا األمة يف وإجياده األفراد، يف السياسي الوعي سإجياد الطريقة أما

 اسإسام أبفكار ا  تثقيف أكان سواء السياسي، ابملعىن السياسي التثقيف هي
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 وأحكامه اسإسام أبفكار فيثقف. السياسية لألحداث ا  تتبع كان أم وأحكامه،
 األحداث ويتتبع الوقائع، على بتنزيلها بل جمردة، نظرايت ابعتبارها ال

 ليكسب املعلم كتتبع وال األخبار، ليعرف الصحفي كتتبع ال السياسية
 أو يراه، الذي احلكم سإعطائها اخلاصة الزاوية من إليها ابلنظرة بل معلومات،

 من أمامه جيري الذي ابلواقع يربطها أو واألفكار، األحداث من بغريها لريبطها
 .السياسية األعمال

 الوعي هذا إجياد طريقة هو وابلسياسة ابملبدأ لسياسيا التثقيف فهذا
 تضطلع اسإسامية األمة جيعل الذي وهو األفراد، ويف األمة يف السياسي
 ونشر العامل، إىل الدعوة محل وهي أال األصلية، ووظيفتها األساسية، مبهمتها
 .الناس بني اهلدى

 عند لسياسيا الوعي سإجياد الطريقة هو السياسي التثقيف كان ولذلك
 األمة يف السياسي التثقيف من بد ال كان هنا ومن. األفراد وعند األمة

 السياسي، الوعي األمة يف يوجد الذي هو فإنه نطاق، أوسع على اسإسامية
 .املبدعني السياسيني من ا  حشد تنبت وجيعلها
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 السياسي الكفاح
 العاقات هذهو  الناس، بني القائمة ابلعاقات يتكون إمنا جمتمع أي إن

 فسدت فإذا الناس، على تنفيذها على الدولة تقوم معينة وأحكام أبفكار تنظم
 فسد فقد الناس شؤون رعاية على تقوم اليت الدولة فسدت أو العاقات هذه

 هبا يصلح اليت الطريقة اسإسام عني وقد. إصاحه من بد ال فصار اجملتمع،
 ابلنسبة املنكر عن والنهي ابملعروف األمر وهي الدولة، وفساد اجملتمع فساد

 .الدولة لفساد ابلنسبة عليهم واسإنكار احلكام وحماسبة اجملتمع، لصاح
 والنهي ابملعروف األمر عينه هو السياسي ابلكفاح اليوم يسمى ما إن

 على ا  فرض السياسي ابلكفاح القيام فيكون احلكام، وحماسبة املنكر عن
﴿: تعاىل قال املسلمني                             

            ﴾ وقال  :«  َجاِئر   ِإَمام   ِإىَل  قَامَ  َورَج ل   ََح َزة   الشَُّهَداءِ  َسيِ د 
َقتَـَله   َونـََهاه   فََأَمَره    َبِرَئ، َعَرفَ  َفَمن   َوتـ ن ِكر وَن، ونَ فـَتَـع رِف   أ َمَراء   َسَتك ون  »: وقال «فـَ
 َوَمن   َبِرئَ  فـََقد   َكرِهَ  َفَمن  » رواية ويف. «َوََتَبعَ  َرِضيَ  َمن   َوَلِكن   َسِلَم، أَن َكرَ  َوَمن  
 إالا  هذا وما األوىل، تفسر الرواية وهذه «َوََتَبعَ  َرِضيَ  َمن   َوَلِكن   َسِلمَ  فـََقد   أَن َكرَ 

. السياسي ابلكفاح يسمى ما هو كله وذلك الفاسدة اماحلك ألعمال مقاومة
 على صريح دليل وهو السياسي، ابلكفاح للقيام جازم طلب النصوص فهذه

 .فرض السياسي الكفاح أن
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 هللا أن فيه شك ال فمما واجب، ترك ألنه إمث السياسي الكفاح ترك إن
 الفساد مهمع إالا  قوم تركه ما أنه فيه شك ال مما ا  وأيض تركه، على يعذب
 يف أوال   يوجد أن يقتضي احلياة واقع يف السياسي الكفاح وإجياد. والظلم

 فسدت بينهم الفساد واستشرى عليهم الظلم طال إذا الناس فإن النفوس،
 ننت يشمون وال الظلم أبمل يشعرون يعودون فا إحساسهم تبلد أو أذواقهم
 وسنة هللا كتاب عن وبعدوا نفوسهم يف القرآن وازع ضعف وإذا الفساد،

 يف إبجرامهم يشعرون يعودوا ومل املعصية، بفظاعة اسإحساس فيهم مات رسوله
 إذا إالا  مثاره يعطي ال السياسي الكفاح على احلث فإن وهلذا هللا، أمر ما ترك

 .املعصية وفظاعة الظلم أبمل اسإحساس فيها وبعث النفوس، يف هللا تقوى بعثت

 القتال، إالا  السخط عن يعرب ما وبكل قولابل يكون السياسي والكفاح
 إذا وهي واحدة يف إالا  ابلقتال سياسي كفاح هناك يكون أن يصح ال فإنه
 ظهر أو ابلكفر، وحكمت ابسإسام حتكم الباد كانت أبن البواح الكفر ظهر
 ما كل وكذلك البواح، الكفر هو فهذا احلاكم، عنه وسكت الكفر فيها

 حتكم والباد ظهر إذا برهان فيه هللا من الناس عند حبوا  كفر أنه عليه يصدق
 يعرب ما وبكل ابلقول يكون السياسي فالكفاح احلالة هذه عدا وما ابسإسام،

 .عليه هو ما فيغري فيه يؤثر حىت ضده، العام الرأي سإجياد السخط عن
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 السياسية األعمال
 قد ةسياسي أبعمال يكون إمنا السلم حاالت يف الدول بني الصراع

 اعتبار حمل تؤخذ اليت السياسية واألعمال. عسكرية أبعمال مصحوبة تكون
 هناك تكون أن من بد ال فكان الكربى، الدول من حتصل اليت األعمال هي

 هذه من دولة كل عن هامة ومعلومات الكربى، الدول ماهية عن معلومات
 .الكربى الدول

 تقوم واليت الدولة، سياسةال يف أتثري هلا اليت الدول هي الكربى والدول
 اليت هي الكربى الدولة وليست الكربى، الدول من غريها على تؤثر أبعمال

 الكربى الدولة بل ذلك، شاكل ما أو غنية، تكون أو سكاهنا، عدد يكثر
. األخرى الدول وعلى الدولية السياسة يف يؤثر وجود هلا اليت الدولة هي املعنية

 الدويل الصراع يف بعض ضد بعضها الدول هبا ومتق اليت السياسية واألعمال
 األخرى، الدول سإضعاف وإما دولية، فخاخ لنصب إما الدولية، احلياة ويف
 .ذلك غري وإما سياسية، مناورات وإما

 تتناول حبيث واسعة، نظرة نظرته جيعل أن السياسي على كان هنا ومن
 السياسي أن إليه النظر هنا جيب ومما. كربى دولة أية من حيصل عمل كل

 وأن والشمول، التجريد عن يبعدها أن جيب السياسية األعمال يف ينظر حني
 أن يصح فا تكتنفه، اليت واملابسات به، احمليطة ابلظروف عمل كل يربط
 ا  تعميم املوضوع يعمم أن يصح وال ومابساته، ظروفه من ا  جمرد العمل أيخذ
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 يرتب وال أخرى، أعمال أي واحدال العمل على يقيس أن يصح وال ،شاما  
 ذلك يتجنب أن جيب بل منطقية، نتائج إىل فيصل ا  منطقي ا  ترتيب األعمال

 ألن والقياس، املنطق من السياسي الفهم على أخطر يوجد فا عنه، ويبعد
 له عمل كل بل ،ا  بعض بعضها يشبه وال وخمتلفة، متباينة واحلياة األعمال

 السياسية ابملعلومات العمل يربط أن عليه جيب ولذلك. مابساته وله ظروفه
 أقرب ا  فهم يفهمه وحينئذ ومابساته، ظروفه وسط أيخذه وأن به، املتعلقة

 .للصواب

 شؤون رعاية أجل من هبا يقام اليت األعمال هي السياسية واألعمال
 دولة هبا قامت أو وتكتات، أحزاب هبا قامت أو أفراد، هبا قام سواء الناس،

 األرض، على اجلماعات نشأة منذ موجودة السياسية واألعمال. لدو  أو
 ابألعمال يقومون كانوا والزعماء سياسية، أبعمال تقوم كانت فالقبائل

 مجاعات هناك دام ما السياسية ابألعمال يقومون الناس وسيظل السياسية،
 مهارة يستوجب ال ةيالسياس ابألعمال القيام فإن ذلك وعلى. شؤوهنا ترعى

 أن دولة وكل مجاعة وكل فرد كل إبمكان بل احلكم بفن ا  حذق وال ياسية،س
 إليها توجه أن جيب اليت ةيالسياس األعمال أن إالا  السياسية، ابألعمال تقوم

 رسالة حتمل أمة أية قبل ومن التحرر، يريد شعب أي قبل من الفائقة العناية
 املتعلقة األعمال سيما وال األجنبية، ابلدول املتعلقة األعمال هي إمنا للناس،
 ا  لزام كان هنا ومن. الطامعة الدول خطر وابتقاء االستعمارية، الدول بكفاح

 تعطي أن اسإسامية، الدعوة وحتمل التحرر، تريد وهي اسإسامية، األمة على
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 سائر على وأفضلية فائقة، أمهية األجنبية ابلدول املتعلقة السياسية األعمال
 .األعمال أولوايت من القائمة رأس يف عتوض وأن األعمال،

 متأل جندها واحلاضر املاضي يف السياسية األعمال استعرضنا وإذا
 الوقت يف كلها الدنيا وتشغل سياسية أعمال كله والتاريخ التاريخ، صفحات
 الشعوب منزلة ورفعت للدول، النصر كفلت اليت هي أهنا وجندها احلاضر،
. الفتوحات يف اجلرارة اجليوش عن تغين ألحيانا من كثري يف وكانت واألمم،

 العقبة بيعة أخذ وحني القبائل، على نفسه يعرض كان حني  فالرسول
 ألخذ هند وحني مكة، أخبار يتنطس جحش بن هللا عبد أرسل وحني الثانية،

 القبائل يثبط ا  نعيم أرسل وحني بدر، موقعة سبب هي فكانت قريش جتارة
 وأقام العمرة إىل ذهب وحني اخلندق، موقعة يف اتوالتحسب الشكوك ويثري

 سفيان أبيب العباس جاء وحني قريظة، بين يف ا  سعد َحكام وحني ابحلديبية،
 جزيرة من الوفود واستقبل املعاهدات، عقد وحني مكة، إىل ذاهب وهو

 النضري، بين إبجاء أمر وحني جاءوه، الذين النصارى هلاب وحني العرب،
 وأمثاله ذلك كل أسلم، أن بعد عليها ا  حاكم فارس اليمن محاك عنيا  وحني

 ما فإن. اخللفاء وسائر الراشدين اخللفاء يف ذلك مثل وقل سياسية، أعمال
 ولذلك. السياسية األعمال هو إمنا األجنبية للدول ابلنسبة أعماهلم على يغلب
 سام،اسإ يف يدخلوا أن القوم من يطلب أن يوليه حني اجليش أمري أيمر كان
 هي فاحلرب. ابحلرب وآذهنم هللا استخار أبوا فإن اجلزية، عليهم عرض أبوا فإن
 .إليه يلجأ عمل آخر
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 كانت هنا ومن ،أوال   أبعماهلا يقام أن جيب اليت هي والسياسة
. به تقوم أن يلزم ما ألزم ومن األمة، واجبات أهم من هي السياسية األعمال

 التحرير، أعمال أهم من السياسية األعمال تكون أن ا  غريب يكن مل هنا ومن
 نشر حتقق ملا السياسية األعمال ولوال اسإسامية، الدعوة محل أعمال أهم ومن

 .العصر هذا يف للناس دعوته محل أمكن وال اسإسام،

 األمة تعرف أبن يقضي العصر هذا يف السياسية ابألعمال القيام أن إالا 
 خفاايها تدرك وأن العاقات، هذه تتتبع وأن الدول، بني العاقات أحوال

 وأن وأهدافه، العمل بني تفرق وأن املناورة، وغري املناورة بني متيز وأن ومراميها،
 تثقيف بدوام يقضي وهذا العاقات، عليه تكون وضع آخر على واقفة تكون
 ا  دراكوإ ا  دائم ا  تتبع اخلارجية السياسة وتدرك تتتبع وجعلها ،ا  سياسي ا  تثقيف األمة
 واملسري السياسة هذه على احلكم هو اسإسامية الدعوة محل يكون وأن ،ا  واقعي

 .هلا
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 السياسية التجربة
 سواء سياسية، جتربة لديه تكون أن من بد ال ،ا  سياسي املرء يكون حىت

 هذا أو اللقب هذا يستحق الذي السياسي وهو وابشرها، السياسة عاش
 املرء لدى تكون أن وألجل النظري، السياسي وهو يباشرها، مل أو. االسم

 :هامة أمور ثاثة لديه تتوفر أن من بد ال السياسية، التجربة
 .السياسية املعلومات: أوهلا

 .اجلارية السياسية األخبار معرفة على الدوام: واثنيها
 .السياسية لألخبار االختيار حسن: واثلثها

 حقائق سيما التارخيية، املعلومات فهي: السياسية املعلومات أما
 من هبم املتعلقة واألشخاص، والتصرفات، احلوادث، عن ومعلومات. التاريخ
 األفراد، بني سواء السياسية، العاقات عن ومعلومات. السياسي الوجه حيث

 السياسي، الفكر معىن تكشف اليت هي املعلومات فهذه. األفكار أو الدول أو
 هذه وبدون. ا  حكم أو كانت عقيدة: اعدةق أم عما   أم ،ا  خرب  أكان سواء

. وعبقرية ذكاء من أويت مهما السياسي، الفكر فهم املرء يستطيع ال املعلومات
 .عقل مسألة ال فهم مسألة املسألة ألن

 فألهنا السياسية، األخبار سيما وال: اجلارية األخبار معرفة وأما
 وحمل الفهم، لحم هي وألهنا جارية، حوادث عن أخبار وألهنا معلومات،

 ،ا  قطع تتغري احلياة حوادث كانت وملا. معرفتها من بد ال لذلك البحث،
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 أي هبا، علم على يظل حىت تتبعها، من بد فا وتتناقض، وختتلف، وتتجدد،
 يف ا  واقف يظل وال ،فعا   القطار منها مير اليت القطار حمطة على ا  واقف يظل حىت
 وصار تغريت، مث ساعة قبل منها مير كان لب اآلن، القطار منها مير ال حمطة

 ومتتابع الزم بشكل األخبار تتبع دوام من بد ال لذلك. أخرى حمطة يف مير
 عناء يتحمل أن جيب بل ،ا  اتفه أم ا  مهم أكان سواء خرب، يفوته ال حبيث

 مىت يعرف ال ألنه جيدها، ال وقد قمح حبة أجل من تنب كومة يف البحث
 تتبع على يظل أن من بد ال ذلك أجل من أييت، ال ومىت املهم، اخلرب أييت

 بعضها مرتبطة حلقات ألهنا هتمه، ال اليت أو هتمه اليت سواء كلها، لألخبار
 قد بل. األمر معرفة عليه وصعب السلسلة، فكت حلقة ضاعت فإذا ببعض،

 اهلذ. ا  قائم يعد ومل وذهب انتهى بفكر أو خبرب الواقع ويربط خطأ، األمر يفهم
 حسن وأما. السياسة فهم يتسىن حىت متتابع بشكل األخبار تتبع من بد ال

 إالا  أيخذ ال فالسياسي مساعها مبجرد ال أبخذها، حيصل فإمنا األخبار اختيار
 يسمع كان وإن يؤخذ، ال وما يؤخذ ما بني مييز أن جيب إذ اهلام، اخلرب

 يكون وال فائدة، أخذها يف اليت لألخبار يكون إمنا األخذ ألن كلها، األخبار
 جملرد ال لألخذ، التتبع هو وهذا. معلومات تشكل قد كانت ولو لغريها

 .السماع
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 املسلمي على فرض ِبلسياسة اّلشتغال
فـََقد   َعَرفَ  َفَمن   َوتـ ن ِكر وَن، فـَتَـع رِف ونَ  أ َمَراء   َسَتك ون  »:  هللا رسول قال

اَي َرس وَل  نـ َقاتِل ه م   َأَفال: قَال وا َوََتَبَع" َرِضيَ  َمن   َوَلِكن   َسِلَم، فـََقد   أَن َكرَ  َوَمن   َبِرَئ،
ا َما ّل،: قَالَ  ؟للاِ  َهادِ  َأف َضل  »: وقال. «َصَلو   ِذي ِعن دَ تـ َقال   َحق   َكِلَمة   اْلِ 

 ال م طَِلبِ  َعب دِ  ب ن   ََح َزة   الشَُّهَداءِ  َسيِ د  »: وقال «َجاِئر   َأِمري   َأو   َجاِئر ، س ل طَان  
َقتَـَله   َونـََهاه   فََأَمَره   َجاِئر   ِإَمام   ِإىَل  قَامَ  َورَج ل   : قال الصامت بن عبادة وعن «فـَ

َبايـَع َناه ،  الَنِبُّ  َدَعانَ » َنا َأَخذَ  ِفيَما َفَكانَ  فـَ عِ  َعَلى َِبيـََعَنا َأن  : َعَليـ   الَسم 
َرِهَنا َمن َشِطَنا ِف  َوالطَاَعةِ  ِرنَ  ،َوَمك  ِرَن، َوع س  َنا، َوَأثـََرةً  َوي س  َم رَ  نـ َنازِعَ  َّل  َوَأن   َعَليـ   األ 

َله   ﴿: تعاىل وقال. «بـ ر َهان   ِفيهِ  اّللَِ  ِمنَ  ِعن دَك م   اً بـََواح اً ك ف ر  تـََرو ا َأن   ِإَّل  َأه    

                                    

                                   ﴾. 

. فرض ابلسياسة االشتغال أن على دليل الكرمية واآلية األحاديث فهذه
 هو إمنا منيابملسل واالهتمام. الشؤون" "رعاية هي اللغة يف السياسية أن وذلك

 به يسوس ما ومعرفة رعايتها، يعين بشؤوهنم واالهتمام بشؤوهنم، االهتمام
 أبمر واهتمام ابلسياسة، اشتغال هو احلاكم على واسإنكار. الناس احلاكم

 شؤوهنم، ورعاية املسلمني أبمر اهتمام هو وهنيه راجلائ اسإمام وأمر املسلمني،
 .شؤوهنم ورعاية املسلمني مرأب اهتمام هو إمنا األمر ويلا  ومنازعة
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 من طلب هللا أن على أي اجلازم، الطلب على تدل كلها فاألحاديث
 ومن. ابلسياسة يشتغلوا أن أي ابملسلمني، يهتموا أبن ا  جازم ا  طلب املسلمني

 .املسلمني على ا  فرض ابلسياسة االشتغال كان هنا
 األذى دفع هو إمنا املسلمني أبمر االهتمام أي ابلسياسة، واالشتغال

 األحاديث تقتصر مل لذلك. العدو من عنهم األذى ودفع احلاكم، من عنهم
 عن املروي واحلديث. االثنني مشلت بل احلاكم، من عنهم األذى دفع على
اَلِم، َعَلى أ َِبِيع كَ : فـَق ل ت    الَنِبَ  أَتـَي ت  »: قال أنه هللا عبد بن جرير  اإِلس 

ِلم   ِلك لِ   ص حِ َوالنُّ  َعَليَ  َفَشَرطَ   فيه فيدخل ا  عام النصح لفظ فيه جاء «م س 
 .عنه العدو أذى بدفع له والنصح عنه، احلاكم أذى بدفع له النصح

 من احلكام عليه ما معرفة يف الداخلية ابلسياسة االشتغال يعين وهذا
 ابلسياسة االشتغال ا  أيض ويعين أعماهلم، على حماسبتهم أجل من الرعية سياسة

 هلم، لكشفها للمسلمني مكائد من الكافرة الدول تهبياِّ تُ  ما معرفة يف ارجيةاخل
 ابلسياسة االشتغال ليس الفرض فيكون. أذاها ودفع اتقائها، على والعمل

 هو الفرض إذ اخلارجية، ابلسياسة االشتغال ا  أيض هو بل فحسب، الداخلية
 أن على. خارجية مأ داخلية سياسة أكانت سواء ،ا  مطلق ابلسياسة االشتغال

  ﴿ آية                          

     ﴾ الرسول اهتمام مدى على واضحة داللة تدل  
 ابن أخرج وقد. العاملية لألخبار وتتبعهم اخلارجية، ابلسياسة الكرام والصحابة

 وهم املسلمني جيادلون كانوا املشركني أن بلغنا: فقال هابش ابن عن حامت أيب
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 أهل أهنم يشهدون الروم: فيقولون املدينة، إىل  هللا رسول خيرج أن قبل مبكة
 أنزل الذي ابلكتاب ستغلبوننا أنكم تزعمون وأنتم اجملوس، غلبهم وقد كتاب،

 اكم فسنغلبكم كتاب، أهل وهم ؟الروم اجملوس غلب فيكف نبيكم على
﴿ هللا فأنزل. الروم فارس غلبت          ﴾ أن على يدل وهذا 

 يف الكفار جيادلون كانوا اسإسامية الدولة إقامة قبل حىت مكة يف املسلمني
 على املشركني راهن بكر أاب أن ويروى. الدولية العاقات وأنباء الدول، أخبار

 منه وطلب هذا، على الرسول فأقره ذلكب الرسول وأخرب سيغلبون، الروم أن
 دول حبال العلم أن على يدل مما. الرهان يف شريكه وهو األجل، ميدد أن

 . الرسول وأقره املسلمون، فعله قد أمر عاقات من بينها وما العصر،
 وال العامل، إىل اسإسامية الدعوة حتمل األمة أن ذلك إىل أضيف وإذا

 الدول حكومات ةسلسيا عارفة كانت إذا إالا  العامل إىل الدعوة محل هلا يتيسر
 دولة كل وسياسة عام، بشكل العامل سياسة معرفة أن معناه وهذا األخرى،

 املسلمني، على كفاية فرض عنا، كيدها رد أو شعبها، إىل الدعوة محل تريد
 ميكن ال وهذا فرض، األمة عن األعداء كيد ودفع فرض، الدعوة محل ألن

 لدعوة بعاقاهتا نعىن اليت الدول وسياسة العامل، سياسة مبعرفة إالا  إليه الوصول
بُ  يَتِّم   اَل  َما": تقول الشرعية والقاعدة. كيدها رد أو شعبها،  فَ ُهوَ  بِّهِّ  إالَّ  اْلَواجِّ
ب    .املسلمني على كفاية فرض الدولية ابلسياسة االشتغال كان لذلك "َواجِّ

 إىل اسإسامية الدعوة حبمل ا  رعش مكلفة اسإسامية األمة كانت وملا
 ألحواله، ا  واعي اتصاال   ابلعامل يتصلوا أن املسلمني على ا  فرض كان كافة الناس
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 جتري اليت السياسية األعمال ا  متتبع وشعوبه، دوله بدوافع ا  عامل ملشاكله، ا  مدرك
 كيفية ويف تنفيذها، أساليب يف للدول السياسية اخلطط ا  ماحظ العامل، يف

 .الدول هذه هبا تقوم اليت السياسية املناورات ويف ببعض، بعضها قةعا
 اخلارجية، السياسة من هو األخرى الدول مع احلكام أعمال أن على

 َما" وقاعدة. األخرى الدول مع أعماله على احلاكم حماسبة يف كذلك فتدخل
بُ  يَتِّم   اَل  ب   فَ ُهوَ  بِّهِّ  إالَّ  اْلَواجِّ  الدولة، أعمال على طاعاال أن على تدل "َواجِّ

 أمر اخلارجية العاقات ويف احلكم، يف األمة شؤون رعاية من به تقوم وما
 واخلارجية، الداخلية ابلسياسة االشتغال من يتمكان أن ميكن ال ألنه واجب،

 من به يقومون ما مبعرفة إالا  واخلارجية الداخلية أعماهلم على احلكام حماسبة أي
 حماسبتهم ميكن ال حقيقتها على األعمال هذه تعرف مل إذا ألنه أعمال،
 .ابلسياسة االشتغال ميكن ال أي عليها،

 أو الداخلية السياسة سواء ابلسياسة االشتغال أن يتبني كله هذا ومن
 .أمثوا به يقوموا مل إن ا  مجيع املسلمني على كفاية فرض اخلارجية السياسية

 

 
 



 91 

 الدولة رجل
 يف احلكم يباشر من أو احلاكم هو لدولا رجل أن الناس أكثر يظن 
 أن ويعتربون وأمثاهلم، والوزراء الدولة رئيس على الوصف هذا فيطلقون الدولة،

 رجل: صنفني إىل الناس ويصنفون. الدولة رجل بوصف يتمتعون ال هؤالء غري
 يف الدولة يف واملستخدمني املوظفني مجيع ويدخلون الشعب، وابن الدولة،
 .الثاين الصنف

 قد فاحلاكم خاطئ، فهم الدولة رجل ملعىن الناس عند الفهم هذا إن
 ميارس مل ولو دولة رجل يكون الشعب وابن يكون، ال وقد دولة رجل يكون

 أو مصنع يف عاما   أو أرضه يف ا  فاح يكون فقد احلكم، أعمال من عمل أي
 .دولة رجل ويكون ا  معلم أو ا  اتجر 

 بعقلية يتمتع رجل كل وهو املبدع، اسيالسي القائد هو الدولة رجل إن
 يف والتحكم املشاكل، ومعاجلة الدولة شؤون إدارة يستطيع وهو احلكم،

 وال الناس بني يوجد قد وهو الدولة رجل هو هذا. والعامة اخلاصة العاقات
 .احلكم أعمال من ا  شيئ ميارس وال ا  حاكم يكون

 عامرة كانت للهجرة وىلاأل السنة يف قيامها منذ اسإسامية الدولة إن
 وسلوكهم، ونفسياهتم عقلياهتم يف الوصف هذا حيملون الذين الرجال من حبشد

 مث العباسية، الدولة أواخر إىل أي قرون ستة عن يزيد ما احلال هذا استمر وقد
 منتصف حىت الدولة رجل بوصف يتمتعون أشخاص من ختل مل ذلك بعد هناإ



 92 

 عقليات إنبات يف القحط بدأ حني (ميادي عشر الثامن) عشر احلادي القرن
 وحني الدولة، رجل سماب حبق يسموا أن ميكن الذين الرجال عدد فقل احلكم،
 حتمي اليت الرتبة انعدمت بل القحط على األمر يقتصر مل اخلافة هدمت
 هلم رجاال   تنجب اسإسامية األمة تعد فلم الدولة، رجل تنبت اليت اخلواص
 .األمة يف وجودهم تهىفان احلكم عقليات

 حياهتا يف تتمتع اليت األمة هي الدولة رجل فيها ينبت اليت األمة إن
 إحساس ويتملكها احلكم، أبفكار واخلارجية الداخلية عاقاهتا ويف العملية

 شؤوهنم ترعى أن يف حدودها، خارج هم من حىت الناس، مجيع عن مبسؤولياهتا
 الشعوب، بني الذاتية بقيمتها حساسإ عليها يستويل أو مشاكلهم، وتعاجل
 القيادة مركز يف تكون ألن تسعى بل العامل، يف ا  سامي مكان   تقتعد ألن فتندفع

 .أمجع العامل يف

 صخلتت وهي احلكم وعقلية الدولة رجل فيها ينبت اليت الرتبة هي هذه
 :هي نقاط ثاث يف

 .كلية فكرة كونت احلياة يف نظر وجهة حياهتا يف ا  عملي متلك أن: أوال  

 .فعا   السعادة حتقق احلياة يف خاصة نظر وجهة ا  عملي متلك أن: ا  اثني
 األوضاع أرقى يف يعيشوا ألن هبا ينذاآلخ ترفع خاصة حضارة: ا  اثلث

 واالطمئنان الرفيعة القيم مع الفكر نواحي وأعلى العيش أشكال وأحسن
 .الدائم
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 الكتب طيات يف سلمنيامل عند متوفرة ابلطبع الثاث النقاط هذه
 وأن العملية، الناحية إىل احملسوس الواقع إىل نقل إىل وحتتاج العلماء، وأدمغة
 القائد هو الدولة رجل أن ذلك. الدولة رجل هو الواقع إىل ينقلها الذي

 يوجد، حىت سياسية قيادة من له بد ال السياسي الفكر نإ إذ املبدع، السياسي
 وحىت ،ا  حقيقي ا  وجود يعترب وال له قيمة ال العلماء وأدمغة الكتب يف وجوده إذ

 اسإبداع، من بشيء السياسي الفكر يعي ممن بد ال سياسية قيادة هناك يكون
 من سجية لديه اسإبداع ويكون التكلف، عن منأى يف استعماله ويباشر

 .السجااي
 واسإنسان الكون عن ةكلي فكرة متلك تزال ال كانت وإن األمة هذه إن

 وجهة متلك كانت وإن العقائد، أعظم أي الكلية، األفكار أعظم هي ياةواحل
 حضارة هلا كذلك كانت وإن للمسلم، السعادة حتقق احلياة يف خاصة نظر

 الفكر، مراتب وأعلى احلياة أوضاع أرقى يف يعيشوا ألن املسلمني ترفع متميزة
 بل فيه، يقيالتطب وال العملي اجلانب أيخذ ال ولكن ذلك كل هلا كان وإن

 .العلماء أدمغة يف حمفوظة ومعلومات الكتب يف فلسفية أفكار جمرد صار
 يندر أن ا  طبيعي فكان الدولة، رجل تنجب اليت الرتبة انعدمت وهلذا

 ال وهو السياسية القيادة للمسلم يتأتى كيف إذ الناس، من الصنف هذا وجود
 وهو اسإبداع أيتيه أين ومن ؟السياسية األفكار وال القيادية، ابملفاهيم يتغذى
ومن أين أتتيه أفكار احلكم وهو يرى احلكم  ؟واحملاكاة التقليد وراء ا  الهث يركض

 يف ال الكربى، الدول رضا ويف ،رعاية وليس وظيفة ال مسؤولية، ومغنما  
 ؟هلا والتصدي مزامحتها
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 إىل املؤدي السبيل يلتمسوا أن جيب النهوض يستطيعوا حىت واملسلمون
 ابلثقافة يتثقفوا أن إالا  ذلك يتم وال وجوده، من واسإكثار الدولة رجل ادإجي

 الكون عن الكلية الفكرة على أي اسإسامية، العقيدة على املبنية السياسية
 واقع، هلا وصار املسلمني جمموع الثقافة هذه عمت ومىت. واحلياة واسإنسان

 اخلصب اسإنبات فيبدأ وجدت، قد تكون الدولة رجل تنجب اليت الرتبة فإن
 أو التغيري وبدأ النهضة، وجدت فقد الرجال هؤالء وجد ومىت الدولة، لرجل
 .كاد

 وليس فيه، يوجد الذي املناخ أو الوضع هو وهذا الدولة، رجل هو هذا
 ينبت الذي املبدع السياسي القائد هو وإمنا ابلضرورة، احلاكم هو الدولة رجل

 أو عسكري، انقاب يف ينصب أو ابالنتخاابت، أييت الذي ال ،أوال   األمة يف
 ما يرى وال حوله، جيري ما على يعي ال وهو احلكم سدة إىل الوفري ماله يرفعه
 .أنفه أرنبة وراء

 أوال   نفسه يفرض أن هو فسبيله احلكم إىل الدولة رجل يصل كيف أما
 احلكم يف تعيينه جيري أن إما وبعدئذ إقليمه، أو بلده على مث حوله، من على
 االنتخاابت طريق عن احلكم إىل يصل أن وإما وكفاءته، بقدرته يشتهر أن بعد

 الدول مثل يف وأما. الواعية الشعوب ويف املخلصة الدول يف يكون وهذا
 هو احلكم إىل يصل ألن الدولة رجل فسبيل اسإسامي العامل يف ا  حالي القائمة

 يستطيع مؤثرة قوة أو كتلة نهمم ويوجد أوال   الناس قيادة أخذ على يعمل أن
 األمور وتسلم إسقاطه إىل النهاية يف ليصل القائم احلكم يهدد أن بواسطتها
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 أبمثال إالا  أتيت ال فهي بادن يف جتري اليت احلالية االنتخاابت هذه أما. بعده
 .والسطحية التهافت يف احلكام هؤالء

 ممن اآلالف أجنبوا به ويتثقفون اسإسام يطبقون كانوا حني واملسلمون
 وعلي كعمر احلكم يف كانوا من منهم سواء الدولة، رجل بوصف يتمتعون
 كابن الرعية أفراد من ظلوا من أو الفاتح، وحممد الدين وصاح واملعتصم
 ا  مجيع كانوا ألهنم تيمية، وابن حنبل، بن وأمحد قيس، بن واألحنف عباس،

 ويتمتعون السياسي، الطريق ويسلكون اسإسام، عقيدة عن يصدرون
 اسإسام، دعوة وتبليغهم هلدايتهم الناس مجيع عن مسؤولون أبهنم ابسإحساس

 بن عمر فسمعنا. الداخل يف املسؤولية عن عدا عليهم، اسإسام وتطبيق
 ملَِّ  عنها هللا يسألين أن خلشيت عثرت العراق بسواد دابة أن "لو: يقول اخلطاب

 تقول الروم أبرض مسلمة من صرخة تصله واملعتصم الطريق" هلا أمهد ملَْ 
 باد يف ا  فاحت وأوغل بنفسه قاده ا  جيش وجيرد لنجدهتا فيخف (معتصماهاو )

 للضرب يتعرض حنبل بن وأمحد. إمرباطورهم رأس مسقط احتل حىت الروم
 القول هبذا القول على والسجن الضرب فيؤثر القرآن خبلق يقول حىت والتضييق

 رجل يف الزم شرط ابملسؤولية اسإحساس هذا فمثل ون،املسلم به يضل ال كي
 .الدولة

 شأن   وأقلها أهوهنا ليس عديدة أبمراض مصابون فاملسلمون اليوم وأما
 هؤالء ظهر ا  حالي األمة يف الدولة رجل غياب ويف الدولة، لرجل افتقادهم

 هبوج وال الدولة، رجل بوصف يتمتعون ال مجيعهم وهؤالء واملتنفذون احلكام
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 مصاحل وقضاء والتخطيط التفكري على القدرة ميلكون ال فهم الوجوه، من
 األمور، هذه عنهم لتتوىل الكربى الدول عاتق على ذلك كل فيلقون األمة،

 احلكام هؤالء صار حىت بادهم، مقدرات يف التصرف من وميكنوهنا
 تنشر الكربى الدول أخذت األوضاع هذه ظل ويف واألجراء، كاملوظفني

 يف تتحكم املصاحل وجعلوا والقومية، والوطنية واالشرتاكية، الرأمسالية فكارهاأ
 األصالة فزالت وتنكر، منهم تعرف وصرت ابلنابل، احلابل فاختلط العاقات

 حىت والضعفاء، العاجزين شأن التقليد قرن وذر واحلكم، التفكري يف والعراقة
َ »:  الكرمي الرسول قول حتقق َلك م   َكانَ  َمن   َننَ س   لَتَـر َكب   اً َوِذرَاع ِبِشب  ، اً ِشب   قـَبـ 

، رَ  َدَخلَ  َأَحَده م   َأنَ  َلو   َحَّت  ِبِذرَاع   َأَحَده م   َأنَ  َلو   َوَحَّت  َلَدَخل ت م ؛ َضب    ح ج 
َرَأَته   َجاِمعَ   يصدرون الناس من وكثري احلكام يعد فلم «َلَفَعل ت م وه   الَطرِيقِ  ِف  ام 

 األفكار على وعكفوا واملعاجلات، والسلوك التفكري يف اسإسام دةعقي عن
 ،ا  ميثاق األمري كتاب واختذوا الغالبة، الدول لدى احلكم أفكار وقرأوا الغربية،

 هذه مثل أبن إدراك دون ا  ترديد قرأوه ما يرددون وراحوا ،ا  إمام ومكيافيلي
 األمة يف تصلح ال فهي اشرتاكي أو رأمسايل جمتمع يف صلحت إن األفكار

 َسنَـَوات   الَناسِ  َعَلى َسَيأ ِت »:  هللا رسول قول فيهم وصدق. اسإسامية
، ِفيَها ي َصَدق   َخَداَعات، ، ِفيَها َوي َكَذب   ال َكاِذب  ََتَن   الَصاِدق  َاِئن ، ِفيَها َويـ ؤ   اْل 

 الَرج ل  : قَالَ  الرَُّوي ِبَضة ؟ َوَما: ِقيلَ  ة ،الرَُّوي ِبضَ  ِفيَها َويـَن ِطق   اأَلِمي ، ِفيَها َوُي ََون  
 .«ال َعاَمةِ  َأم رِ  ِف  يـََتَكَلم   الَتاِفه  
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 السياسي الوسط
 السياسية األخبار يتتبعون الذين الرجال وسط هو السياسي الوسط

 شؤون ويرعون فيها رأيهم ليعطوا السياسية واألحداث السياسية واألعمال
 كانوا أم ا  حكام أكانوا سواء السياسيني وسط أي اء،اآلر  هذه حسب الناس

 الذي هو فيه حياهتم ويباشرون فيه يعيشون الذي الوسط فهذا. حكام غري
 .السياسي الوسط عليه يطلق

 وترعى الناس هبا حيكم اليت األفكار ابختاف خيتلف السياسي والوسط
 حتكم اليت انفالبلد احلضارة درجة ابختاف كذلك وخيتلف حبسبها، شؤوهنم

 يكون الذي الوجه غري وجه على السياسي الوسط يكون الرأمسالية ابألفكار
 عليه يكون الذي الوجه وغري االشرتاكية، ابألفكار حتكم يتال البلدان يف عليه

 فيها احلضارة تكون اليت والبلدان. اسإسامية ابألفكار حتكم اليت البلدان يف
 أو ذاوية احلضارة فيها تكون اليت البلدان غري السياسي الوسط يكون مزدهرة
 بلد يف السياسي الوسط غري كفرنسا بلد يف السياسي فالوسط ،متأخرة

 بلد يف السياسي الوسط غري كاحلبشة بلد يف السياسي والوسط كروسيا،
 الوسط مثل هو املتحدة كالوالايت بلد يف السياسي الوسط ولكن ككندا،

 التحرر بدرجة البلدان هذه اختلفت وإن كلبنان، بلد يف السياسي
 الذين الرجال وسط عن عبارة هو السياسي الوسط أن ذلك. واالستقال

 شؤون عن وأفكار آراء من لديهم ما حبسب إليها وينظرون األخبار، يتتبعون
 لديهم املتحدة كالوالايت بلد يف فالسياسيون. هلا رعايتهم كيفية ومن الناس،
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 ولذلك احلياة، يف الفردي التقدم هو ومههم لرأمساليةا وأفكار احلرية، أفكار
 من يتجزأ ال ا  جزء احلكام معارضة ويعتربون التام، ابالنطاق يتسمون فإهنم

 من ا  حق حكامهم ولغري حلكامهم اهلجومي النقد وسياسة السياسية، حياهتم
 واالحتاد الشيوعية أايم كروسيا بلد يف السياسيني فخبا وهذا حقوقهم،

 االشرتاكية، وأفكار الفردي ال اجلماعي التقدم أفكار لديهم فإن سوفييت،ال
 الذي واخلصم العدو نظرة لغريهم ونظرهتم مجاعتهم، على احلفاظ هو ومههم
 فيه موجودة أمريكا يف السياسي الوسط جتد ولذلك الدوائر، هبم يرتبص

 لو حىت األخرى وللدول بلدهم، يف للحكام الكيد فيه وموجود املعارضة
 .مثلهم رأمسالية ا  باد كانت

 فيه، مفقودة املعارضة فإن آنذاك، روسيا يف السياسي الوسط خباف
 واحلكام، الدول من لغريهم وال حلكامهم، ال السياسي ابلنقد فيه يسمح وال

 احلكام، على يقتصر ال املتحدة، الوالايت يف السياسي الوسط فإن ولذلك
 شؤون يرعون من ويعم وغريهم، احلكام يشمل بل الناس، شؤون يرعون ومن

 .والفكر ابلقول الناس شؤون يرعون أو ،فعا   الناس

 السياسي الوسط هو نعنيه الذي السياسي الوسط فإن ذلك وعلى
 الذي السياسي الوسط وليس رجاله، بني والوجود فيه، العيش ميكن الذي

 أن ميكن لذيا املفتوح السياسي الوسط أي. وحدهم احلكام على يقتصر
 على دخوله حيظر الذي املغلق السياسي الوسط وليس شخص، كل يدخله
 .الناس
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 حتكم بلدان وجود لعدم إسامي سياسي وسط يوجد ال كان وإن وإنه
 اتريخ سيما ال اسإسامي، التاريخ إىل خاطفة نظرة ولكن اسإسامية، ابألفكار
 سياسي وسط يوجد نهأ جند األول العصر يف املسلمني اتريخ أو اسإسام
 كان حني سيما ال اسإسام، أبفكار حيكمون املسلمون كان حني إسامي

 والسام الصاة عليه الرسول خلفاء فهمه كما يطبق اسإسامي احلكم نظام
 جمرد ال له خلفاء وكانوا فعلية، خافة الرسول خلفوا حني األول عصرهم يف

 .حكام

 ليس وقت مسألة هي ومسألتها ،ا  ينييق قائمة اسإسامية الدولة أن ومبا
 أوال   يتصوروا أن ابسإسام احلكم سإقامة يعملون من على الواجب فإن غري،

 ال حىت الوسط، هذا إجياد على يعملوا وأن. تصور جمرد اسإسامي الوسط
 يف احلكم نظام عن ضلوا كما اسإسامي، السياسي الوسط عن يضلوا

 .اسإسام
 احلكم، بنظام املتعلقة األفكار ومنه اسإسام، فكارأل واحدة نظرة إن

 وهي سياسية، أفكار احلياة يف وجدت ألهنا سيما ال سياسية، أفكار أهنا تري
 الوسط فإن لذلك. سياسية ا  أفكار  إالا  ليست ابلعقيدة املتعلقة األفكار حىت

 يف يوجد ذلك فوق وإنه ،ا  سياسي ا  وسط يكون يكاد كله اسإسامي السياسي
 سواء ،ا  وطبيعي ا  حتمي ا  وجود إسامي سياسي وسط ابسإسام حيكم الذي البلد
 جند هنا ومن. املسلمون يعيشه أن جيب الذي الواقع أو التاريخ يف ذلك أكان

 وقائع بدراسة ا  ماضي اليد متناول يف هو اسإسامي السياسي الوسط تصور أن



 100 

 هذا سإجياد العمل أما سامية،اسإ األفكار بدراسة ا  وحاضر  السياسية، األوساط
 العناية من شيء إىل حيتاج فإنه اسإسامية الدولة قيام عند سيما ال الوسط

 .احلياة يف وممارسة السياسي ابلوعي التلبس ويستلزم
 هي اسإسامي السياسي الوسط سإجياد العمل يف األوىل اخلطوة إن

 واألحداث سيةالسيا واألعمال السياسية األخبار يتتبعون رجال وجود
 الناس شؤون رعاية حماولة مث إدراك، وتتبع معرفة تتبع العامل، يف السياسية
 هؤالء وجد فمىت اسإسام، نظر يف الرعاية هذه تعنيه مبا التقيد مع حبسبها،
 إجياد يف األوىل اخلطوة بدأت فقد الوصف هبذا أو الوجه، هذا على الرجال

 إجياد على يساعد وجوده كان وإن ي،السياس ابلوسط يتعلق وما الوسط هذا
 أو ،األول فاملوضوع إجياده أو وجوده يقتضي الدولة وجود وكان الدولة،

 يف التتبع هذا يستثمر وأن السياسية، لألخبار التتبع يوجد أن هو األساسي،
 .اسإسام أفكار حسب أخبار من تتبعه جرى مبا الناس شؤون رعاية

 يعطى أن هو وحتليلها األخبار تتبع من الغاية أن القول نفلة من إنه
 ،ا  سياسي يكون أن ميكن ال األخبار يتتبع ال من أن وذلك للناس، فيها الرأي

 .يعطيه ال الشيء فاقد ألن السياسي الوسط سإجياد يعمل أن ميكن ال وابلتايل
 حيث من ا  مطلق يتتبعها ال كمن هو حيللها وال األخبار يتتبع ومن

 يعطي حينئذ ألنه الضرر، حيث من وأمته نفسه إىل يءيس وكمن املعرفة،
 ا  أمر  األخبار حتليل كان ولذلك. ويضلل فيضل األخبار، ظواهر حبسب اآلراء

 إذا والتحليل التتبع هذا أن إالا . للتتبع الزم أمر فالتحليل تتبعها، يف ضروراي  
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 رجا   ءاملر  جيعل ال للناس نقله مث عليه، واالقتصار حده، عند الوقوف جرى
 يف العمل وال السياسي، الوسط سإجياد العمل من ميكنه ال وابلتايل ،ا  سياسي
 جيعله أي حتليلها، وينقل األخبار، ينقل ا  صحفي جيعله وإمنا السياسي الوسط
 يعمل أن ميكنه وال ،ا  سياسي جيعله وال فهمها، حلسن ا  ومصدر  لألخبار، ا  مصدر 
 التتبع يقرن أن بد ال ولذلك السياسي، طالوس يف وال السياسي، الوسط سإجياد

 القول نفلة من كان ولذلك للناس، األخبار هذه يف الرأي إبعطاء والتحليل
. للناس فيها الرأي يعطي أن هي والتحليل التتبع هذا من الغاية نإ يقال أن

 .البديهيات من يكون أن جيب أو بديهي، هذا فإن
 للفهم، بيان وجمرد ،حياداي   اء  إعط يكون أن يصح ال الرأي هذا وإعطاء

 ا  مرتكز  أو للحياة، معينة نظرة زاوية من ا  صادر  الرأي هذا يكون أن جيب بل
 أو سياسي، وعي عن ا  صادر  يكون أن جيب أي للحياة، املعينة النظرة زاوية إىل

 قيمته وله وزنه له ا  سياسي رأاي   يكون حينئذ فإنه. سياسي وعي إىل ا  مرتكز 
 .الناس لشؤون رعاية جيعله الذي هو الوجه هذا على الرأي هذا وإعطاء

 من يتمكن وحىت ا  سياسي يكون حىت شخص كل على كان لذلك
 :أمور أربعة يستكمل أن فيه، العمل أو السياسي الوسط سإجياد العمل

 .السياسية األخبار يتتبع أن أحدها

 .األخبار هذه حيلل أن والثاين
 .لناسل فيها رأيه يعطي أن والثالث
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 النظر بوجهة تتعلق خاصة زاوية عن ا  صادر  الرأي هذا يكون أن والرابع
 .الزاوية هذه إىل ا  مرتكز  أو احلياة، يف

 السياسي الوسط يوجد ال فإنه جمتمعة األربعة األمور هذه توجد مل وما
 وإن وإنه. هو حيث من السياسي الوسط يف العمل من يتمكن وال اسإسامي،

 زاوية من الرأي إعطاء أو السياسي، الوعي فإن البدء ولأ هو التتبع كان
 البدء يف األوىل اخلطوة جيعل الذي هو احلياة، يف النظر بوجهة تتعلق خاصة

 .الوجود مستكملة

 الوسط على قضت قد الكافرة، الدول نإ نقول ألن حاجة يف ولسنا
 من سلمنيامل نفارت بل ذلك، على تقتصر ومل ،ا  اتم قضاء   اسإسامي السياسي
 ألن حاجة يف لسنا األخبار، تتبع عن حىت وأبعدهتم هي، حيث من السياسة

 حاجة يف ولسنا. إنسان كل يراه الكف ظاهر على أصبح ألنه ذلك، نقول
 السياسي الرأي يعطي من كل وجه يف تقفل السياسية، األوساط نإ نقول ألن
 مل وإن أنه ذلك االختيار،و  اابلرض له تفتح وال للحياة، اسإسام نظرة زاوية من

 الرأي وإعطاء األخبار تتبع حياولون الذين فإن حمسوس بشكل الناس يشاهده
. وجوههم يف السياسية األوساط أبواب تقفل كيف ويشاهدون يلمسون فيها
 تتبع مسألة تعد مل املسألة فإن لذلك. احلرايت تدعي اليت البلدان يف حىت

 املسألة بل. خاصة زاوية ومن. فيها الرأي ءإعطا وال حىت وحتليلها، األخبار
 الرضا بغري ولو اسإسامية، الباد يف السياسية األوساط ولوج وجوب هي

 .الدخول سبيل يف ا  غالي ا  مثن ذلك كلف ولو واالختيار،
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 مسألة هي عناية، وموضع حبث موضع تكون أن جيب اليت املسألة إن
 قيام كان إذا وهذا اسإسامية، الباد يف اسإسامي السياسي الوسط إجياد

 أو الدولة، قيام قبل السياسية األوساط ولوج فإن حيتمها، اسإسامية الدولة
 احلياة، يف اسإسام سإجياد العمل يوجبه أمر إليها اسإسامي البلد انضمام قبل
 السياسي الوسط لدخول العمل كان لذلك ابلذات، السياسية األوساط ويف
 .لإلسام ا  سياسي يعمل من لكل ا  الزم ا  أمر  إسامي، بلد أي يف

 فاسدة، أوساط هي اسإسامية، غري الباد يف السياسية األوساط إن
 الطابع ميكافيلية هناأو  الوسيلة، تربر الغاية هو وداثرها شعارها أن فيها ما فأقل

 ولذلك رجاهلا، يف تتجلى الشخصية واملصاحل األننية فإن ذلك وفوق واملنهج،
. وأهلها بادها سإنقاذ الرسالة حنمل أننا فوق بتقليدها، يغري ما فيها نرى ال

 حتويه ما حتوي كوهنا فوق افإهن اسإسامية، الباد يف السياسية األوساط أما
 مفتونني ومقلدين عماء حتوي فإهنا فساد، من الغربية السياسية األوساط من

. له وحمتقرين عليه حاقدينو  اسإسام كارهني الكفر، ةوسياس الكفر أبنظمة
 هلدمها، نعمل أن جيب بل دخوهلا، حماولة على نقتصر أن يصح ال ولذلك

 خارجها، من له العمل ا  ممكن كان وإن وهذا إسامية، أوساط إىل وحتويلها
 األوساط رجال أن إالا . اسإنتاج إىل وأقرب أسهل، داخلها من له العمل ولكن

 الغرب لرجال ابلنسبة ا  صغار  كانوا وإن اسإسامية، الباد يف السياسية
 عمالقة بل كبار اسإسامية الباد يف ولكنهم الغربية، السياسية واألوساط

 يف والوزن الثقل هلم من أو القادة، أو احلكام، هم ألهنم الباد، ألهل ابلنسبة
 ما واخلربة، واملعرفة الذكاء من لديهم فإن ذلك وفوق وعيشهم، الناس حياة
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 يلبسوا أن من ميكنهم ما التأيت وحسن احليلة من وهلم الناس، مقدمة يف مجيعله
 املسجد، يف اخلمس الصلوات األول الصف يف يصلوا وأن لبوسها، حالة لكل

 الدولة يف يكونوا أن يبعد فا. اجملتمع يف يطغى الذي هو اسإسام كان إذا
 فيهم يتجلى وهؤالء. اماسإس لتيار والقادة هلا، العاملني أوائل من اسإسامية،

 اهلدم، على الناس أقدر ذلك فوق وهم النفاق إخفاء وحيذقون اسإخاص عدم
 قامت فإذا. املخلصني السياسيني وهدم الدول، تقويض يف خربة الناس وأكثر
 من لألمة يبدون قد مفإهن رمق، السياسيني هؤالء يف وكان اسإسامية، الدولة

 األبرار ورجاهلا السياسية، األوساط وقادة دةسا جيعلهم ما والفهم اسإخاص
 .أتثريهم على والقضاء خطرهم، اتقاء من بد ال كان لذلك األفذاذ،

 من اسإجنليز طرد حاولت حني أمريكا أن احلاضر يف شاهدنه ما إن
 السياسي الوسط على للقضاء مبحاوالت ابلقيام ابدرت اسإسام، باد بعض

 واحلرمان ابلسجن القدمي السياسي الوسط ضرب مصر يف فحاولت القدمي،
 وقطع واحلرمان والسجن ابلقتل ا  أيض ذلك العراق يف وحاولت األرزاق، وقطع

 ولكنها أذاهم، من واحلد خطرهم ختفيف معني حد إىل واستطاعت األرزاق،
 من كل يف ا  موجود القدمي، السياسي الوسط وظل عليهم، القضاء تستطع مل

 مل وعماءها اأمريك ألن وذلك. الرماد حتت ا  نر  نكا وإن والعراق، مصر
 حيث من واحلكم القدمي، السياسي الوسط حمل حيل ا  سياسي ا  وسط يوجدوا

 ال فإنه الظهور من ميكنه ال وأن السياسي، الوسط ميحو أن حاول مهما هو،
 الظل لزوم له الزم أمر حكم كل يف سياسي وسط وجود ألن ذلك، يستطيع
 .سياسي وسط يوجد حكم يوجد أينما فإنه كلذل. لإلنسان
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 ابعتناق السياسي، الوسط وجد املدينة يف وجد حني  والرسول
 بن هللا عبد وسط القدمي، السياسي الوسط واحنىن لنصرته، واالستعداد اسإسام

 احلرب، يف ابلقتال السياسي الوسط على قضى مكة فتح وحني. وأضرابه ُأيب
 قادة وصاروا املسلمون حملهم وحل عنقه، تقطع مل نمم ا  كلي النفوذ وإبزالة

 .القدمي السياسي الوسط وأزيل اجلديد السياسي الوسط فوجد وزعماء،

 أبية كلها، السياسية األوساط تزيل أن من بد ال اسإسامية والدولة
 إبزالة أو األرزاق، بقطع أو األعناق، بقطع سواء اسإزالة وسائل من وسيلة
 الوجود، سنن حتتمه أمر وهذا. ذلك غري أو واملعنوي، السياسي كياهنا

 ما يكفي ال هذا ولكن. الكفر دار على والقضاء اسإسام، دار إقامة ويقتضيه
 املسلمني من وليس الواعني، املخلصني من إسامية سياسية أوساط توجد مل

 إهنمف وحتليلها، األخبار، تتبع حد عند ظلوا إذا الواعون واملخلصون. املنافقني
 وسوف وحتليلها، األخبار تتبع جملرد ا  سياسي ا  وسط يكونوا أن يستطيعون ال

 قيادة على منهم أقدر الكفر دار يف كانت اليت األوساط من الناجون يكون
 هاك بذرة توجد وبذلك فيها، والدخول إجيادها عن فضا   السياسية األوساط

 .وجودها مبجرد الدولة
 لألوساط الواعني املخلصني دخول دون لولةاحلي على األمر يقتصر وال
 إجياد من املنافقني متكني إىل يتعداه بل اسإسامية الدولة يف حىت السياسية
 املخلصون يتجاوز مل ما فإنه ولذلك. وقيادهتا تزعمها ومن السياسية، األوساط
 مث خاصة، زاوية من الرأي إعطاء دور إىل وحتليلها، األخبار تتبع دور الواعون
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 ابب عند واقفني يظلوا أن عليهم خيشى فإنه السياسية، األوساط دخول حماولة
 .هبم خاص وهو هلم هو والذي أوجدوه، الذين هم ومنزهلم، دارهم أهنا مع الدار،

 يكونوا أن مسألة تعد مل الواعني، للمخلصني ابلنسبة اليوم، املسألة إن
 فإنه اسإسامي، السياسي الوسط إجياد حياولوا أن هي املسألة بل سياسيني،

 إذا فيخشى يقني، بكل قائمة اسإسامية الدولة فإن قصر، أو الزمن طال مهما
 إجياد على املخلصني وغري السياسية، األوساط رجال يسبقهم أن قامت

 أن وجيب وحدهم، منهم يوجد أن جيب أنه مع اسإسامي، السياسي الوسط
 حتت يعيشون اسإسامية الدولة قيام قبل فإهنم ذلك وفوق إبجياده، هم يقوموا
 هامش وعلى احلياة هامش على ويعيشون للمجتمع، ابلنسبة الصفر خط

 لألوساط الدخول أو إسامية، سياسية أوساط إجياد من يتمكنوا مل وما الناس
 أي هلم يكون ال وسوف الصفر، حتت سيظلون فإهنم حتويلها، حملاولة السياسية

 مل  أَ  من يعنيه ما بكل احلاضر فإن لذلك ؤثر،م غري وال مؤثر ال وجود،
 املخلصني على يوجب وعز، أمل من حيمله ما بكل واملستقبل وحرمان،

 فرض أن بعد سيما وال سياسيني، يكونوا أن أمهية مدى دركوايُ  أن الواعني
 صحيح. واعية حركة جمرد وليس سياسي، حزب هأبنَّ  الناس على نفسه حزهبم

 الدولة قيام بعد املدينة يف إالا  السياسي الوسط ديوج مل  الرسول أن
 ضد إسامي بلد كل يف احلكام ميارسه الذي الوحشي االضطهاد أن وصحيح

 ا  أيض وصحيح السياسي، التحرك من الواعني املخلصني نكاِّ ميُ  ال احلزب شباب
 من وال املثقفني، من وال القوم، ةِّ يَ لْ عِّ  من ليسوا الواعني املخلصني مجهرة أن

 الوسط دخول حياولون كانوا مكة يف الصحابة ولكن والتجربة، السناِّ  أصحاب
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 إالا  والروم الفرس أمر يف قريش زعماء مع بكر أيب نقاش وليس السياسي،
 ثامثائة صرن إذا: مكة ألهل عمر قول وليس السياسي، الوسط لدخول حماولة

 رعاية أخذ على الصراع على مثاال   إالا  منها، خترجون أو منها خنرجكم أن فإما
 للمسلمني قريش أذى أخبار فإن الوحشي، االضطهاد وأما الناس، شؤون
 القدمية الثياب يبيع كان بكر أاب فإن القوم عِّْلَيةُ  وأما إليها، يشار أن من أشهر
 محزة سوى قوة أهل من املسلمني من يكن ومل األسواق، يف ويدور كتفه على

 كون وأما. اهليمنة تلك هلما تبق مل أسلما نأ بعد فإهنما ذلك ومع. وعمر
 :صحيحة حكمة قال الشاعر فإن السن، أحداث املخلصني
 والشيبِّ  نِّ الشبا يف لمُ احلِّ  دُ يوجَ  قدْ   مبانعة   لم  حِّ  من داثةُ احل ليسَ 

 ألن يعملوا أن من الواعني للمخلصني اليوم بعد عذر ال فإنه لذلك
 أايمه يطوي الزمن ألن. السياسي وسطال دخول حياولوا وأن سياسيني، يكونوا
 يف هم وخصومه اسإسام وأعداء قطعك، تقطعه مل ما والزمن فائقة، بسرعة
 هؤالء يكون مل فما الواعني، للمخلصني وخصوم أعداء األوىل الدرجة

 كما مهتجرأ ويف عقائدهم، يف هم كما أفكارهم يف أقوايء الواعون املخلصون
 كانوا ولو لغريهم النصر يكون أن عليهم خيشى هفإن وإدراكهم، فهمهم يف هم
 .الصحيح احلياة معرتك عن بعيدين يظلوا وأن صنعوه، الذين هم

 على واحلرص فيها، الرأي وإعطاء وحتليلها، األخبار، تتبع فإن لذلك
 هؤالء من جتعل اليت املادة هو خاصة، زاوية من إالا  الرأي هذا يصدر ال أن

  واألمل واملستقبل، احلاضر رجال الواعني املخلصني
ُ
 .للناس ىجَّ رَ امل
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 الفراغ
 على القدرة عدم تعين وهي ة،يالدول السياسة يف اصطاح الفراغ كلمة

 ابملظهر تظهر ال ولكنها قوة هناك أن أي الثبات، على القدرة وعدم العمل
 عسكري، فراغ سياسي، فراغ: أنواع والفراغ. هلا املناسبة وابلقدرة هبا الائق

 .سرتاتيجيا اغفر 
 وغري مستقرة غري جمموعها يف الدولة تكون أن هو السياسي فالفراغ

 لألمة ممثلون وهناك الوزراء رئيس وهناك الدولة رئيس فهناك كذلك متناسقة،
 وال متناسقة غري الدولة جتعل وأعماهلم هؤالء أفكار بني التناسق فقدان ولكن
 وغري متناسقة غري الدولة اهب تقوم اليت واألعمال بينهم، انسجام يوجد

 وعدم العمل على الثبات وعدم الرأي على ثبات عدم وهناك منسجمة،
 غري كأهنا الدولة تصبح أي فراغ ذلك عن فينشأ الزعازع، أمام الثبات

 ا  طبيعي ا  أمر  حكام عن أي دولة، عن البحث يصبح احلال هذه ويف. موجودة
 ذاتية، داخلية قوة إما. الفراغ ذاه لسد أخرى قوة وتتقدم ،ا  حتمي يكون وقد
 .إليها وتستند خارجية قوة طريق عن أتيت داخلية قوة وإما خارجية، قوة وإما

 حلفظ كافية غري العسكرية الدولة قوى تكون أن هو العسكري والفراغ
 تستطيع ال فهي اخلارجي، العدوان ضد البلد عن وللدفاع الداخلي، األمن
 وعدم القدرة وعدم اخلارجي، الغزو من وال لداخلية،ا الثورات من نفسها محاية

 عدم أو لديها، الذي الساح كفاية عدم أحدمها: نيسبب من أييت الثبات
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 الازمة، العسكرية القوى جتهيز من متكن ثروة وجود عدم أو التدريب، كفاية
 موجودة، غري كأهنا العسكرية القوة وتصبح عسكري، فراع بذلك فيحصل

 ،ا  متوقع ا  أمر  البلد على أجنبية قوة استياء من اخلوف يصبح الةاحل هذه ففي
 االستياء إىل أقواها تبادر وهلذا البلد، يف تطمع القوى هذه تكون وعادة
 تبادر أن املنتظر للقوة منافسة أخرى قوى تقوم ذلك حيصل ال وحىت. عليها

 هبذا يسد مل وإن العسكري، الفراغ فيه الذي البلد مبد عليها لاستياء
 الثاين السبب أما. حبتة أجنبية بقوة الفراغ وسد االستياء حصل األسلوب

 أو قادته تناسق عدم أو اجليش أفراد تناسق عدم فهو الفراغ، فيه حيصل الذي
 ويف العمل، على القدرة وعدم العمل يف الثبات وعدم بينهم، االنسجام عدم
 ابلرأي ومتدهم مجاعة أو اجليش ادأفر  أحد فتسند خارجية قوة أتيت احلالة هذه

 غري بطريق الفراغ سدت اليت هي اخلارجية القوة هذه وتصبح الفراغ فيسد
 استياء طريق عن سده يصري األسلوب هبذا الفراغ سد حيصل مل وإن مباشر،

 القوة تكون أن هو العسكري فالفراغ. األول كالنوع ا  متام مباشرة خارجية قوة
 وعدم العمل على القدرة عدم على برهنت قد البلد يف املوجودة العسكرية

 لدى االستقرار وعدم االنسجام وعدم التناسق لعدم إما الثبات، على القدرة
 للقيام تكفي أيديهم بني مادية قوى وجود لعدم وإما وقادته، اجليش ضباط
 .األمن وحفظ الدفاع، أبعباء

 مشاكل عن نتج دالبل يف استقرار عدم فهو االسرتاتيجي الفراغ أما
 تيارات كإجياد. اخلارج من وسامتها الداخلي الدولة أمن تواجه وأمور

 مبا أو ابلساح إما مادية، اصطدامات بعضها مع تصطدم البلد يف متعاكسة
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 أحناء ويف متواصل بشكل قنابل كتفجري ابألمن ختل أعمال وكإجياد دونه، هو
 وبني األعمال وأصحاب التجار نيب القلق تثري إشاعات برتويج وإما متعددة،

 بعدوان وإما. ذلك شاكل وما قوهتم على الناس بني أو واحلكام، السياسيني
 ذلك عن فينشأ االحتال، يستهدف ال ولكنه ويشغل يقلق اخلارج من متقطع

 عن البحث يصبح احلالة هذه ويف موجودة غري وكأهنا الدولة تصبح أي فراغ
 من أبشخاص إما الفراغ هذا لسد قوة فتتقدم ،ا  طبيعي ا  أمر  االستقرار تؤمن دولة

 دولة استياء أو ذايت، بشكل االستقرار بتأمني احلكم يستلمون الداخل
 قوة هبم أتيت الداخل من أشخاص وإما االستقرار، تؤمن الباد على خارجية
 .الفراغ ويسدوا االستقرار ليوجدوا وتسندهم للحكم خارجية

 والدول ،فعاال   ا  أتثري  يؤثر قاطع ساح ةالثاث عاينامل هبذه الفراغ وهذا
. عليه والسيطرة هلا إخضاعه تريد بلد كل يف إجياده مبحاولة تقوم الكربى
 .احلرب وليس الفراغ إجياد حماوالت أهنكها إمنا العثمانية والدولة
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 اإلسالم ف احلكم
 فإن صطاحاال ويف احلكم، منفذ واحلاكم القضاء، هو اللغة يف احلكم

 هو أو األحكام، تنفذ اليت السلطة وهو واحد، مبعىن والسلطان وامللك احلكم
 السلطة هو هذا اسإمارة وعمل املسلمني، على الشرع أوجبها اليت اسإمارة عمل
 والية هو احلكم أخرى، بعبارة أو. التخاصم وفصل التظامل، لدفع تستعمل اليت

 ﴿: تعاىل قوله يف الواردة األمر                 ﴾ 
﴿: تعاىل قوله ويف                      ﴾ .مباشرة وهو 

 .ابلفعل الشؤون رعاية

 ا  جزء واحلكم الدولة جعل واحلياة واجملتمع للدولة مبدأ ابعتباره واسإسام
. اسإسام أبحكام حيكموا وأن واحلكم، الدولة يقيموا أبن املسلمني وأمر ه،من

 املسلمني أتمر والسلطان احلكم يف الكرمي القرآن يف اآلايت عشرات نزلت وقد
﴿: تعاىل هللا قال. هللا أنزل مبا ابحلكم                    

                   ﴾، وقال :﴿                   

                                  ﴾، وقال :
﴿                            ﴾، وقال :﴿     

                     ﴾، وقال :﴿         

                    ﴾، وقال :﴿       
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            ﴾، وقال :﴿                 

            ﴾، وقال :﴿                  

      ﴾ .حكم هو حيث من ابحلكم املتعلقة اآلايت عشرات من وغريها 
 فهناك. احلكم حوادث تفصيات على الدالة الكثرية اآلايت وهناك وسلطان،

 والتشريع اجلنائي، والتشريع السياسي، والتشريع احلريب، التشريع آايت
﴿: تعاىل قال التشريعات، من لكذ وغري املدين والتشريع االجتماعي     

                              ﴾، 
﴿: قالو                                      

                              ﴾، وقال :﴿   

                        ﴾، وقال :﴿           

        ﴾، وقال :﴿                           

                               ﴾، 
﴿: وقال                  ﴾، وقال :﴿          

                          ﴾، وقال :﴿          

       ﴾، وقال :﴿                             

           ﴾، وقال :﴿             ﴾. 
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 واجلنائي، والعسكري، املدين، للتشريع العريضة اخلطوط جند وهكذا
 الوافرة الكثرة عن فضا   اآلايت، مئات يف واضحة وللمعامات والسياسي،

 وقد. وتنفيذها ولتطبيقها هبا للحكم نزلت وكلها. الصحيحة األحاديث من
 ومن الراشدين، اخللفاء وأايم ، الرسول أايم العملي الواقع يف ابلفعل طبقت

 نظام اسإسام أن على واضحة داللة يدل مما. املسلمني حكام من بعدهم أتى
 .واألفراد ولألمة واحلياة، وللمجتمع والدولة، للحكم

 نظام وفق تسري كانت إذا إالا  احلكم متلك ال الدولة أن على يدل كما
 أحكامه، تنفذ دولة يف ا  حي كان إذا إالا  وجود لإلسام ونيك وال. اسإسام

 الوحيدة الشرعية الطريقة هي والدولة منه، جزء واحلكم ومبدأ دين فاسإسام
 يوجد وال. العامة احلياة يف وتنفيذها أحكامه لتطبيق اسإسام وضعها اليت

 دولة وهي. لاألحوا مجيع يف تطبقه دولة له كانت إذا إالا  ا  حي ا  وجود اسإسام
 صفة لرئيسها وال قداسة، هلا وليس روحية، إهلية دولة وليست بشرية، سياسية
 .العصمة

 وصفتها الدولة شكل يبني الذي النظام هو اسإسام يف احلكم ونظام
 واملفاهيم واألفكار عليه، تقوم الذي واألساس وأجهزهتا، وأركاهنا وقواعدها
 .تطبقها اليت والقوانني والدستور امبقتضاه الشؤون ترعى اليت واملقاييس

 أنظمة مجيع عن خيتلف متميزة، خاصة لدولة متميز، خاص نظام وهو
 هذه عليه تقوم الذي األساس يف سواء ،ا  كلي ا  اختاف العامل يف املوجودة احلكم

 يف أو مبقتضاها، الشؤون ترعى اليت واملقاييس واملفاهيم األفكار يف أو األنظمة،
 .تطبقها اليت والقوانني الدساتري يف أو هبا، تتمثل اليت األشكال
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 اإلسالم ف احلكم نظام
 احتادايً  اً نظام وليس وحدة نظام هو

 والنظام بينها، االحتاد وحيرم اسإسامية الباد بني الوحدة يفرض اسإسام
 سواه ما وحترمي عليه الشرع لداللة غري، ليس وحدة نظام هو للحكم الصحيح
َقةَ  فََأع طَاه   اً ِإَمام َِبَيعَ  َوَمن  »: وليق  فالرسول  فَِإن   فـَل ي ِطع ه ، قـَل ِبهِ  َوََثََرةَ  َيِدهِ  َصف 

َخرِ  ع ن قَ  فَاض رِب وا يـ َنازِع ه   آَخر   َجاءَ  ِ  ب وِيعَ  ِإَذا»: ويقول «اْل  تـ ل وا ِْلَِليَفتَـي   فَاقـ 
َخرَ  ه َما اْل   عدم على وحيث لة،الدو  جتزئة حترمي يقرر األول فاحلديث »ِمنـ 

 يقرر الثاين واحلديث السيف، بقوة ولو عنها االنفصال ومنع بتقسيمها السماح
 كان هنا ومن. واحد خليفة غري بوجود يسمح فا دوال   الدولة جعل حترمي
 الوحدة نظام غري وحيرم احتاد، نظام ال وحدة نظام اسإسام يف احلكم نظام
 .ا  قطع حرام فيدرايلال فاالحتاد وهكذا ،ا  قاطع ا  حترمي

 على أكثر أو دولتني بني اتفاق هو الفيدرايل االحتاد أن املعروف من إن
 كما بكياهنا، منها واحدة كل احتفاظ مع ابحلكم املتعلقة شؤوهنا بعض توحيد

 أرادت مىت بعضها أو كلها الشؤون هذه توحيد عن ترجع أن منها لكل أن
 االحتفاظ وخاصيته وحدة، ليس يلالفيدرا فاالحتاد. يكن مل ا  شيئ وكأن

 فيه حتدد احتادي دستور ووضع احتادي، برملان انتخاب خطواته وأوىل ابلكيان،
 التشريع توحيد على ينص فقد االحتاد، دول بني تتوحد أن املراد الشؤون

 توحيد أو اخلارجية، السياسة على أو اسإدارية، القوانني على أو القضائي،
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 أو بعضها أو كلها األمور هذه توحيد على ينص وقد ،االقتصادية أو اجليش،
 الكيانت بقاء مع الدولة أجهزة توحيد على ينص وقد. عليها زايدة

 بعض وتوحيد الدولة أجهزة بقاء على ينص أو األمريكية، املتحدة كالوالايت
 االحتاد نوع الدستور حيدد وهكذا. السوفياتية اجلمهورايت كاحتاد الشؤون

 دول من دولة كل برملان ومن االحتادي، الربملان قبل من لدستورا هذا ويقر
 اليت الصاحيات االحتادية الدولة فتمارس برملانت، هناك كان إن االحتاد
 متارسها حدة على دولة لكل الصاحيات ابقي وتبقى فقط، الدستور حددها

 .بكيانه ا  حمتفظ ا  متميز  كيان   دولة كل فتبقى تريد، كما
 بني السفر جوازات فإلغاء ولذلك الفيدرايل، االحتاد اقعو  هو هذا

 توحيد أو التعليم، مناهج توحيد أو دولتني، بني االقتصادية الوحدة أو دولتني
 الدول بني حتصل فقد. الفيدرايل ابالحتاد عاقة هلا ليس كلها هذه التشريع

 يقرر أن شيء يف الفيدرايل االحتاد من ليس وكذلك. بينها فيما احتاد دون
 فيما االحتاد هذا مثل قيام املشيخات أو املؤمترات أو الربملانت أو الربملان
 تقرير واملهم. فقط رغبة عن تعبري جمرد إالا  ليس القرار هذا مثل ألن بينها،
 .وصاحياته ودولته االحتاد نوع حيدد دستور

 نكا مهما ا  مطلق املسلمني بني جييزه ال اسإسامي الشرع فإن وعليه
 هذا. احتاد نظام ال وحدة، نظام املسلمني عند احلكم نظام ألن االحتاد، نوع
 يقرر الذي فهو للشرع، اسإسام يف السيادة فإن أخرى جهة ومن جهة، من

 إن مث منها، شيء تقرير يف ألحد خيار فا واملال، والتشريع احلكم نظام
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 بلد يف شرعال حكم خيتلف أن يصح فا مسلم، لكل واحدة الشرع أحكام
 من عليهم ينفق واحدة املسلمني ومالية. التشريع اختاف جيوز فا بلد، عن

. تكن مل أم واردات لبادهم كانت إذا عما النظر بغض املسلمني مال بيت
 من بلد أي غزيت إذا للجهاد ينفروا أن فيجب املسلمني على فرض واجلهاد

 وكل وأمواهلم وتشريعهم ،ا  جرب  واحد كيان املسلمني فكيان املسلمني، بلدان
 عندهم احلياة ونظام احلكم فنظام يتعدد، أن جيوز ال واحد ابحلكم يتعلق شيء
 ال الواحد، الكيان نظام يوجب فاسإسام وعليه. احتاد نظام ال وحدة، نظام
 ويوجب الوحدة ويوجب االحتاد، حُيراِّم وهو املتعددة، الكيانت احتاد نظام

 .لتحقيقها احلرب
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 العامة املسؤوليات
 أي يدع ال ا  واضح ا  حتديد احلاكم على العامة املسؤوليات الشارع حدد

 عليه يكون أن جيب ملا ابلنسبة احلاكم مسؤولية بنيَّ  فقد. إهبام أو للبس جمال
 .ابلرعية لعاقته ابلنسبة مسؤوليته وبنيَّ  ،ا  حاكم بوصفه نفسه خاصة يف

 ا  حاكم بوصفه عليه يكون أن جيب ملا ابلنسبة احلاكم مسؤولية أما
 ومن احلاكم، صفات بعض فيها  الرسول بنيا  اليت األحاديث يف فظاهرة
 جيب أنه يرى فالرسول ،ا  منفر  يكون ال وأن ابلرعية والرفق والتقوى القوة أبرزها

 مسلم روى. ا  حاكم يكون أن يصلح ال الضعيف وأن قواي   احلاكم يكون أن
 أ ِحبُّ  َما َلكَ  أ ِحبُّ  َوِإن ِ  اً َضِعيف َأرَاكَ  َذر    َأِبَ  ايَ »: قال  الرسول أن ذر أيب عن

ِ  َعَلى َتَََمَرنَ  َّل  لِنَـف ِسي، : قال ا  أيض ذر أيب وعن «يَِتيم   َمالِ  تـََوَلَيَ  َوَّل  اثـ نَـي 
تـَع ِمل ِن؟ َأّلَ  اّلل ِ  َرس ولَ  ايَ  قـ ل ت  » : قَالَ  مُثا  «َمن ِكِب  َعَلىَ  بَِيِدهِ  َفَضَربَ : قَالَ  َتس 
مَ  َوإنـ َها َأَمانَة ، َوإنـ َها َضِعيف   إن كَ  َذرَ  َأِبَ  ايَ »  َمن   إّل   َوَنَداَمة ، ِخز ي   ال ِقَياَمةِ  يـَو 

 قوة أي الشخصية قوة هنا ابلقوة واملراد «ِفيَها َعَلي هِ  ال ِذي َوَأد ى ِبَق َها َأَخَذَها
 .النفسية وقوة العقلية

 والعاقات، األمور هبا يدرك حكم عقلية عقليته تكون نأ من بد فا
 وملا. أمري تصرف ميوله ويصرف أمري أنه يدرك حاكم نفسية نفسيته تكون وأن

 تكون أن من بد ال كان والتحكم للسيطرة قابلية فيها الشخصية قوة كانت
 يف ابلتقوى ا  متصف يكون أن من بد ال فكان التحكم، شر تقيه صفة للحاكم
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 َكانَ »: قال أبيه عن بريدة بن سليمان عن. لألمة رعايته ويف نفسه ةخاص
 اّللَِ  بِتَـق َوى َخاَصِتهِ  ِف  َأو َصاه   َسرِيَة   َأو   َجي ش   َعَلى اً َأِمري  َأَمرَ  ِإَذا  اّللَِ  َرس ول  
ِلِميَ  ِمنَ  َمَعه   َوَمن    والعلن لسراب وراقبه وخافه هللا تقىا إذا واحلاكم. «اً َخري   ال م س 
 الغلظة من متنعه ال التقوى ولكن ابلرعية، االستبداد عن له ا  زاجر  ذلك كان

 من كان ا  حاكم كان وملا. ونواهيه أبوامره يلتزم هلل مراقبته يف ألنه والشدة
 يكون أن الشارع أمره ذلك أجل ومن ،ا  قاسي ا  شديد يكون أن عمله طبيعة

 يقول  هللا رسول مسعت: قالت عائشة فعن الرعية، على يشق ال وأن ا  رقيق
 َوَمن   َعَلي ِه، َفش قَ  َعَلي ِهم ، َفَشقَ  اً َشي ئ أ َمِت  َأم رِ  ِمن   َويلَ  َمن   الله َم،»: هذا بييت يف

 وأن ا  مبشر  يكون أن كذلك وأمره «ِبهِ  فَار ف ق   ِِبِم ، فـََرَفقَ  اً َشي ئ أ َمِت  َأم رِ  ِمن   َويلَ 
 .«تـ َعسِ ر وا َوَّل  َوَيسِ ر وا تـ َنفِ ر وا َوَّل  َبشِ ر وا»: قال موسى أيب فعن ،ا  منفر  يكون ال

 ابلنسبة أما. خاصته يف احلاكم عليه يكون أن جيب ملا ابلنسبة هذا
 مس من وحذَّره ابلنصيحة الرعية إبحاطة الشارع أمره فقد ابلرعية لعاقته
 معه يكون أن دون وحده امابسإس حيكمهم أبن فأمره بشيء، العامة األموال

 أو بنصح، رعيته حييط ال الذي احلاكم على اجلنة هللا حرَّم فقد شيء، أي
 َعب د   ِمن   َما»: يقول  النيب مسعت: قال يسار بن معقل عن بشيء، يغشها

تَـر َعاه   َنَ  رَاِئَحةَ  َيَِد   لَ   ِإَّل  بَِنِصيَحة   ََي ط َها لَ   َرِعَيًة، اّلَل   اس   بن معقل وعن «ةِ اْل 
 ِمنَ  َرِعَيةً  يَِلي َوال   ِمن   َما»: يقول  هللا رسول مسعت قال ا  أيض يسار

ِلِميَ  ََنةَ  َعَلي هِ  اّلَل   َحَرمَ  ِإَّل  ََل م َغاش   َوه وَ  فـََيم وت   ال م س   عن مسلم وروى «اْل 
ِلِمَي، رَ َأم   يَِلي َأِمري   ِمن   َما»: يقول  هللا رسول مسعت: قال معقل  َّل  ث َ  ال م س 
خ ل   لَ   ِإَّل  َويـَن َصح ، ََل م   ََي َهد   ََنةَ  َيد   رسول قال: قال سعيد أيب وعن. «َمَعه م   اْل 
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مَ  ِلَواء   َغاِدر   ِلك ل ِ »:  هللا رِ  يـ ر َفع   ال ِقَياَمةِ  يـَو  رِِه، ِبَقد   ِمن   َأع َظم   َغاِدرَ  َوّلَ  َأّلَ  َغد 
 عليه شدد قد ابلنصيحة وإحاطتها الرعية سبيل يف اجلهد فبذل. »ة  َعامَ  َأِمريِ 

 .فيه املسؤولية عظم يبني مما ا  واضح ا  تشديد الرسول
 التحذير، هذا يف وشدد منه حذر فقد العامة األموال مس عدم أما

 محيد أيب عن. شأنه يف الناس وخطب عنفه والته من وال   من رآه وحني
 جاء فلما سليم بين صدقات على الل تبيَّة ابن ملاستع  النيب أن الساعدي

 فقال. إيل أهديت هدية وهذه لكم الذي هذا: قال وحاسبه  هللا رسول إىل
 َهِديـَت كَ  ََت تَِيكَ  َحَّت  أ مِ كَ  َوبـَي تِ  أَبِيكَ  بـَي تِ  ِف  َجَلس تَ  فـََهاَل »:  هللا رسول

 مث عليه وأثىن هللا ومحد الناس طبفخ  هللا رسول قام مث «؟اً َصاِدق ك ن تَ  ِإن  
تَـع ِمل   فَِإن ِ  بـَع د   َأَما»: قال َيأ ِت  اّلَل   َوَّلِن  ِمَا أ م ور   َعَلى ِمن ك م   رَِجاّلً  َأس   َأَحد ك م   فـَ

ِدَيت   َهِديَة   َوَهِذهِ  َلك م   َهَذا فـَيَـق ول    أ مِ هِ  تِ َوبـَي   أَبِيهِ  بـَي تِ  ِف  َجَلسَ  فـََهاَل  ِإيَلَ، أ ه 
 َجاءَ  ِإَّل  َحقِ هِ  ِبَغري ِ  اً َشي ئ َأَحد ك م   َيَ خ ذ   َّل  فـََواّللَِ  ؟اً َصاِدق َكانَ  ِإن   َهِديـَت ه   ََت تَِيه   َحَّت 

مَ  ََي ِمل ه    وهذا. عمله على ومعاقبته له هللا حماسبة عن كناية وهذه «ال ِقَياَمةِ  يـَو 
 وال الوجوه من وجه أبي وال العامة الاألمو  احلاكم ميسَّ  أن من شديد حتذير
 .والفتوى التأويل حتت

 حددها فقد احلاكم هبا حيكم أن جيب اليت لألحكام ابلنسبة وأما
 االجتهاد حق له وجعل رسوله، وسنة هللا بكتاب حيكم أن فألزمه له الشارع
 ا  شيئ اسإسام غري من أيخذ أن أو اسإسام، لغري يتطلع أن عن وهناه فيهما

: تعاىل قال القرآن، آايت من فواضح والسنة ابلكتاب احلكم حتديد أما. ا  لقمط
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﴿                          تعاىل ﴾، وقال :
﴿                           ﴾ وقال ،﴿   

                        ﴾احلكم حصر يعين وهذا 
 ومعىن ، ا  لفظ القرآن  حممد سيدن رسوله على هللا أنزل والذي. هللا أنزل مبا

  .ا  لفظ ال معىن والسنة
 أجاز وقد والسنة، الكتاب حبدود حكمه يف ا  مقيد احلاكم فيكون

 واستنباط فهمهما يف الوسع بذل أي والسنة، الكتاب يف االجتهاد عالشار 
: له فقال اليمن إىل ا  معاذ أرسل  الرسول أن روي فقد. منهما األحكام

؟ لَ   فَِإن  : قَالَ  اّللَِ، ِبِكَتابِ  قَالَ  حَتك م؟ ِبَ »  فَِإن  : قَالَ  اّللَِ، َرس ولِ  ِبس َنةِ : قَالَ  َتَِد 
َتِهد  : قَالَ  ؟َتَِد   لَ   د  : قال رَأ ِيي، َأج  َم  ِبه ِلَما اّللَِ  َرس ولِ  َرس ولَ  َوَفقَ  اَلِذي ّلِلَِ  احل   َي 

 يشجع وبذلك ابالجتهاد، أخطأ إذا ا  أجر  للحاكم جعل وقد «َوَرس وَله اّلَل  
 روى فقد النصوص، ظاهر عند اجلمود عن ويبعد االجتهاد، على احلاكم

َاِكم   َحَكمَ  ِإَذا»: يقول  هللا رسول مسع أنه العاص بن روعم عن البخاري  احل 
تَـَهدَ  َرانِ  فـََله   َأَصابَ  ث َ  فَاج  تَـَهدَ  َحَكمَ  َوِإَذا َأج  طَأَ  ث َ  فَاج  ر   فـََله   َأخ   ابلغ وقد «َأج 

 ومع غري، ليس اسإسام أبهنا احلاكم هبا حيكم اليت األحكام حتديد يف الشرع
 احلكم حصر يف شدد فإنه أخطأ، ولو االجتهاد حق كمللحا  جعل كونه

 غري من حكم عن يسأل أن عن بل بغريه، حيكم أن عن وهنى ابسإسام،
: الرسول ا  خماطب تعاىل قال. منه ليس ما اسإسام مع يشرك أن أو اسإسام،

﴿                                         
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              ﴾، وقال :﴿                   

                     ﴾ فهو ألمته، خطاب الرسول وخطاب 
:  هللا لرسو  قال: قالت عائشة عن مسلم وروى. حاكم لكل خطاب

َدثَ  َوَمن  »  َمن  » عنها أخرى رواية ويف «َرد   فـَه وَ  ِمن ه   لَي سَ  َما َهَذا َأم ِرنَ  ِف   َأح 
 هللا عبد عن هللا عبيد عن البخاري وروى «َرد   فـَه وَ  َأم ر نَ  َعَلي هِ  لَي سَ  َعَمالً  َعِملَ 

 شرعهم من الكتاب أهل تسألون كيف: قال عنهما هللا رضي عباس ابن أن
 وقد ُيَشب مل ا  حمض تقرأونه أحدث،  هللا رسول على أنزل الذي وكتابكم
 الكتاب، أبيدهم وكتبوا وغريوه، هللا كتاب بدلوا الكتاب أهل أن حدثكم

 العلم من جاءكم ما ينهاكم أال ،قليا   ا  مثن به ليشرتوا هللا عند من "هو: وقالوا
 يف تهيمسؤول وحصرت به، حيكم أن جيب ما حتديد يظهر وهبذا. مسألتهم" عن

 . هللا أنزل مبا ابحلكم األحكام

 املسؤوليات حدد الشارع أن تبني احلاكم على الواجبة املسؤوليات فهذه
 بغض حاكم هو حيث من احلاكم على املسؤوليات وهذه حتديد، أوضح العامة
 قيدوم حاكم، فكلهم ،عاما   أو ا  والي له، معاون   أو خليفة كونه عن النظر
 واألمراء الوالة مسؤوليات هذه كانت إذا ألهنا وذلك املسؤوليات، هبذه

 األمري على ا  واجب كانت ألهنا اخلليفة، مسؤوليات فإهنا احلكام من وغريهم
 .أوىل ابب من عامة تبعة حيمل من فعلى

تَـر َعاه   َعب د   ِمن   َما»: الرسول فقول  َأم رِ  ِمن   َوىِلَ  َمن  »: وقوله «َرِعَيةً  اّلَل   اس 
ر  َأع َظم  »: وقوله «اً َشي ئ أ َمت ﴿: تعاىل هللا وقول »َعاَمة   َأِمريِ  ِمن   اً َغد      
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  ﴾ وخطاب. اخلليفة ويشمل الوايل يشمل عام بلفظ جاءت فكلها 
 بني الرسول أن على. ا  والي أو كان خليفة حاكم، لكل خطاب الرسول

 العامة املسؤولية فيه بني الذي احلديث يف ا  نص رعيته عن اخلليفة مسؤولية
 .حبقه

 ك لُّك م   َأَّل »: قال  هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن البخاري روى
ئ ول   وَك لُّك م   رَاع   َمام   َرِعَيِتهِ  َعن   َمس  ئ ول   َوه وَ  رَاع   الَناسِ  َعَلى اَلِذي فَاإل ِ  َعن   َمس 

لِ  َعَلى ع  رَا  َوالَرج ل   َرِعَيِتِه، ئ ول   َوه وَ  بـَي ِتهِ  َأه   َعَلى رَاِعَية   َوال َمر َأة   َرِعَيِتهِ  َعن   َمس 
لِ  ئ وَلة   َوِهيَ  َوَوَلِدهِ  َزو ِجَها بـَي تِ  َأه   َمالِ  َعَلى رَاع   الَرج لِ  َوَعب د   َرِعَيِتَها َعن   َمس 

ئ ول   َوه وَ  َسيِ ِدهِ  ئ ول   وَك لُّك م   رَاع   َفك لُّك م   َأَّل  َعن ه ، َمس   فجعل «َرِعَيِتهِ  َعن   َمس 
 على العامة املسؤوليات تكون وهبذا. رعيته عن عامة مسؤولية مسؤوال   اخلليفة

 .األمري على هي كما اخلليفة على فهي احلاكم،
 ضمان   أبعبائها احلاكم قيام الشارع ضمن قد العامة املسؤوليات وهذه

 قصر إذا هللا عذاب من احلاكم حذر فقد لتوجيها أما والتشريع، ابلتوجيه ا  اتم
 الضعيف أخذها إذا القيامة يوم وندامة خزي أهنا فبني أبعبائها، يقم ومل هبا

 يشق من على يشق أن هللا من الرسول وطلب فيها، عليه الذي يؤدي ال الذي
 غري إىل بنصيحة، األمة حيط مل من على اجلنة وحرَّم اسإسامية، األمة على
 وهي مبسؤولياته، قيامه عدم عاقبة للحاكم تبني اليت التحذيرات من ذلك

 قيام على قوامة األمة جعل بل بذلك يكتف مل الشرع ولكن هللا، من عذاب
 الكفر وصار اسإسام بغري حكم إذا ابلسيف مبقاتلته وأمرها مبسؤولياته، احلاكم
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 عليه قال شهداءال سيد احلاكم لىع اسإنكار سبيل يف يقتل من وجعل. ا  بواح
 َونـََهاه   فََأَمَره   َجاِئر   ِإَمام   ِإىَل  قَامَ  َورَج ل   ََح َزة   الشَُّهَداءِ  َسيِ د  »: والسام الصاة
َقتَـَله    من يسلم ال هللا أمام مسؤوال   ويتابعه احلاكم بتقصري يرضى من وجعل «فـَ

 َمَراء  أ   َسَتك ون  »: قال  هللا رسول أن سلمة أم عن مسلم روى. عقوبته
 َوََتَبَع، َرِضيَ  َمن   َوَلِكن   َسِلَم، أَن َكرَ  َوَمن   َبِرَئ، َعَرفَ  َفَمن   َوتـ ن ِكر وَن، فـَتَـع رِف ونَ 

ا َما ّل،: قَالَ  نـ َقاتِل ه م ؟ َأَفال: قَال وا  بَِرَئ، فـََقد   َكرِهَ  َفَمن  » أخرى رواية ويف «َصَلو 
 فقوله األوىل تفسر الرواية وهذه «َوََتَبعَ  َرِضيَ  َمن   َوَلِكن   َسِلَم، فـََقد   أَن َكرَ  َوَمن  
 فمن: أعلم وللا "معناه احلديث هذا شرح يف النووي قال برئ، عرف فمن

 أبن وعقوبته إَثه من الباءة إىل طريقله  صارت فقد عليه يشتبه ول املنكر عرف
 ل ومن أي .سلم أنكر من وقوله بقبله فليكرهه عجز فإن بلسانه أو بيده يغريه
 ف مشاركتهم من سلم، وكرهه بقلبه ذلك فأنكر ولسانه بيده تغيريه على يقدر
 يبأ ل العمل ف عليه وَتبعهم بقلبه بفعلهم رضي أي وَتبع رضي من ولكن. إَثه
 .يسلم" ول

 اسإنكار هذا وأوجب احلاكم على ابسإنكار الرسول أمر احلديث هذا يف
 السيف، دون أي القتال دون تكون أن على ابليد مستطاعة وسيلة أبي

 اليد عن عجز إذا ابلقلب أو األقوال، من قول أبي أي ا  مطلق وابللسان
 مبا رضي فمن قال إذ اسإمث، يف للحاكم ا  شريك ينكر مل من اعترب وقد واللسان،

 إمنا اسإنكار هذا أن إالا  اسإمث، من يسلم وال يربأ فا ذلك على واتبع عملوه
 تطبيق عن خرجوا ما فإذا ابسإسام، حيكمون ولكنهم اءواأس إذا يكون

 واللسان ابليد ابسإنكار يكتفِّ  مل الشرع فإن الكفر أحكام وطبقوا اسإسام
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 ففي والقتال، السيف هي تغيريهم أو عليهم التغيري طريقة جعل بل والقلب
ا ،َّل : قَالَ  نـ َقاتِل ه م   َأَفاَل  قَال وا» مسلم رواه الذي سلمة أم حديث  ويف «َصَلو 

ا َما َّل،: قَالَ  اّللَِ  َرس ولَ  ايَ  نـ َقاتِل ه م   َأَّل » رواية  بن عوف عن حديث ويف «َصَلو 
 َّل،: فـََقالَ  ِِبلَسي ِف؟ نـ َقاتِل ه م   َأَفاَل  اّللَِ  َرس ولَ  ايَ : ِقيلَ » مسلم رواه الذي مالك

 ِعن دَ  نـ َناِبذ ه م   َأَفاَل  اّللَِ  َرس ولَ  ايَ : قـ ل َنا» :قالوا رواية ويف «الَصاَلةَ  ِفيك م   َأقَام وا َما
 الصامت بن عبادة عن البخاري ويف. «الَصاَلةَ  ِفيك م   َأقَام وا َما َّل،: قَالَ  َذِلَك؟

َبايـَع َناه    الَنِبُّ  َدَعانَ »: قال َنا َأَخذَ  ِفيَما: فـََقالَ  فـَ عِ  َعَلى َِبيـََعَنا َأن   َعَليـ   الَسم 
َرِهَنا، َمن َشِطَنا ِف  الطَاَعةِ وَ  ِرنَ  َوَمك  ِرَن، َوع س  َم رَ  نـ َنازِعَ  َّل  َوَأن   َناَعَليـ   َوأَثـََرةً  َوي س   األ 

َله    هذه فمفهوم «بـ ر َهان   ِفيهِ  اّللَِ  ِمنَ  ِعن دَك م   اً بـََواح اً ك ف ر  تـََرو ا َأن   ِإَّل : قَالَ  َأه 
 ابلسيف ننابذهم وأن ،ا  َبواح ا  كفر  رأينا إذا أهله األمر ننازع أن هو األحاديث

 احلكم عن كناية للحاكم ابلنسبة وهذا. الصاة يقيموا مل إذا ونقاتلهم
 فإن منازعة، وال منابذة وال قتال فا ابسإسام حيكمون داموا ما أي ابسإسام،

 يكون وهكذا. ومنازعتهم ومنابذهتم قتاهلم حينئذ وجب اسإسام بغري حكموا
 .العامة ابملسؤوليات القيام ا  اتم ضمان   ضمن قد اماسإس
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 والدولة األمة بي اّلنفصال
 احملاسبة ووجوب

 الدولة، عن ا  اتم انفصاال   منفصلة األمة أن األايم هذه يف املاحظ من
 متباينتني فئتني بني عاقة واحلكام الناس مجهرة بني العاقة وأن احلكام عن أي
 عاقة كوهنا فوق العاقة هذه فإن ذلك عن وفضا   دولة،و  رعااي بني عاقة ال

 وال تقارب أي فيها ليس وتناقض وتضاد كراهية عاقة هي متباينتني فئتني بني
 كيان يضعف الذي هو وهذا املستقبل، يف تقارب وجود إبمكانية يشعر ما

 واهية تكون منها راع وجود بدون الرعية ألن كذلك الدولة، ويضعف األمة
 الوجود واهية تكون خلفها ا  واحد ا  صف تقف رعية وجود بدون والدولة نيان،الب

 .األمة أبعداء لاستعانة عرضة وتكون جهد، أبقل إزالتها ميكن

 كانت يوم ا  وواجب ا  طبيعي كان والدولة األمة بني االنفصال هذا إن
 ملطبقا هو اسإجنليزي االنتداب كان يوم مباشرة، الباد حتكم الكافرة الدولة
 الباد حكام وأصبح ا  رمسي اسإجنليز سلطان أزيل أن بعد ولكن الباد، على

 هذا لبقاء مربر هناك يعد مل فإنه مسلمون، األمة أبناء من وهم احلكم يباشرون
 إىل الدولة وبني الناس مجهرة بني العاقات تتحول أن جيب وكان االنفصال،

 هذا أن الواقع أن غري. والرعية الراعي بني التحام وإىل وراع، رعية عاقة
 وظلت أخرى، فئة واألمة فئة احلكام وظل ،ا  ابقي يزال وال بقي قد االنفصال

 كما أعداؤها أبهنم احلكام إىل تنظر األمة لألخرى، مضادة الفئتني إحدى



 126 

 واحلكام اسإجنليز، ظلم من أكثر بظلمهم شعرت رمبا بل لإلجنليز تنظر كانت
 فهم هلم، عدوة وأهنا هبم تفتك أن وتود عليهم تتآمر هناأب األمة إىل ينظرون
 تتقدم أن من أيس حالة يف األمة جيعل ما وهذا هلم، تكيد وهي هلا يكيدون

 يبقيهم مبا تفكريهم ا  حمصور  احلكام وجيعل والرفاهية، العزة حنو واحدة خطوة
 األمة برفع يفكرون ال وجيعلهم ابألجنيب، ابالستعانة ولو احلكم كراسي على

 حىت ضعيفة حالة يف ا  دائم وجتعلها الرقي، عن األمة تبعد وأبساليب ا  نفاق إالا 
 .عليها مسيطرين يظلوا

 قيام عدم نتيجة هي والدولة األمة بني االنفصال من احلالة هذه إن
 مصدر هي أبهنا شعورها وعدم احلكام، حماسبة من عليها هللا فرضه مبا األمة

 عليها هللا فرضه مبا وتقوم السلطان مصدر أبهنا رتشع كانت فلو السلطان،
 وبني بينها كان وملا هلا، عدو خائن حاكم توالها ملا احلكام، حماسبة من

 هذا يف التفكك، هذا يف الضعف، هذا يف كانت وملا االنفصال هذا احلكام
 ا  حكم حيكمها الذي كان وإن فعا   الكفار نفوذ حتت ظلت وملا التأخر،

 كيان   تكون حىت لألمة بد ال كان لذلك. املسلمني أبناء من ا  لممس ا  مباشر 
 احلكام، حماسبة بواجب تقوم أن والدولة هي واحدة وفئة واحلكام هي ا  واحد

 احلكام على للتغيري وجبد بقوة تعمل وأن احلكام، وجه يف احلق كلمة تقول وأن
 فائقة بسرعة درتنح ستظل شك وال فإهنا ذلك إىل تبادر مل وما تغيريهم، أو

 .الفناء على تشرف أو تفىن حىت نراه الذي االحندار هذا
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 مبحاسبة وأمرهم املسلمني، على ا  فرض احلكام حماسبة جعل اسإسام إن
 احلق قول أما. الئم لومة هللا يف أتخذهم ال كانوا أينما احلق وبقول احلكام
 ابيعوه قد  الرسول عواابي حني الثانية العقبة بيعة يف املسلمني فإن به واجلهر

َقَ  نـَق ولَ  َوَأن  » نصه ما البيعة نص يف قالوا فقد احلق قول على َنَما احل   َّل  َكانَ  أَيـ 
َمةَ  اّللَِ  ِف  ََنَاف    املنكر عن وهنيهم ابملعروف وأمرهم احلكام حماسبة وأما «ّلِئم   َلو 
 فقد املنكر عن والنهي ابملعروف األمر آايت يف داخلة أهنا من ابلرغم فإنه

: قال سعيد أيب عن عطية فعن احلكام، مبحاسبة ابألمر صرحية نصوص جاءت
َهادِ  َأف َضل  »:  هللا رسول قال  أيب وعن. «َجاِئر   س ل طَان   ِعن دَ  َحق    َكِلَمة   اْلِ 

َرةِ  ِعن دَ  رَج ل    اّللَِ  ِلَرس ولِ  َعَرضَ »: قال أمامة َم   اّللَِ  َرس ولَ  ايَ : فـََقالَ  األ  وىَل، اْل 
َهادِ  َأيُّ  َلَما َعن ه ، َفَسَكتَ  َأف َضل ؟ اْلِ  َرةَ  َرَمى فـَ َم   َعن ه ، َفَسَكتَ  َسأََله ، الثَانَِيَة، اْل 

َلَما َله   َوَوَضعَ  ال َعَقَبِة، ََج َرةَ  َرَمى فـَ : فَـَقالَ  الَساِئل ؟ أَي نَ : قَالَ  لِيَـر َكَب، ال َغر زِ  ِف  رِج 
 يف نص فهذا «َجائِر   س ل طَان   ِعن دَ  تـ َقال َحق    َكِلَمة  : قَالَ  اّللَِ، س ولَ رَ  ايَ  َأَن،

 على  الرسول حث وقد حماسبته، ووجوب عنده، احلق قول ووجوب احلاكم
 إىل أدى لو حىت أذى من ذلك سبيل يف حصل مهما الظلمة احلكام مكافحة

 ال م طَِلِب، َعب دِ  ب ن   ََح َزة   َداءِ الشُّهَ  َسيِ د  »: قال أنه  عنه ُروي فقد. القتل
َقتَـَله   َونـََهاه   فََأَمَره   َجاِئر   ِإَمام   ِإىَل  قَامَ  َورَج ل    التعبري يف الصيغ أبلغ من وهذا «فـَ

 وكفاح احلكام، حماسبة سبيل يف املوت حىت األذى حتمل على احلث عن
 .الظلمة احلكام

 على احلكام هؤالء اسبةوحم اليوم، نراه الذي احلكام ظلم كفاح إن
 معشر علينا هللا فرضه فرض األمة على وآتمرهم خيانهتم وعلى كلها، أعماهلم
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 األمة بني املوجودة الفواصل يزيل الذي هو الفرض هبذا والقيام. املسلمني
 وهو واحدة، وكتلة واحدة فئة كلها واحلكام األمة جيعل الذي وهو. واحلكام

 التغيري يكن مل إن تغيريهم كذلك ويضمن كام،احل على التغيري يضمن الذي
 طريق عن إالا  تتأتى أن ميكن ال فالنهضة النهضة، طريق أول وهو. عليهم
 احلكم إبجياد إالا  ذلك إىل سبيل وال اسإسام، عقيدة على يقام حني احلكم
 ذلك إىل سبيل وال األساس، هذا على احلكم وإجياد اسإسامية، العقيدة على

 .احلكام ومبحاسبة الظلمة احلكام حبكفا  إالا 
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 كفاية فرض السياسية األحزاب إقامة
 بوصفهم األفراد، من تكون هبا املسلمني هللا أمر اليت احلكام حماسبة إن

 .وأحزااب   تكتات بوصفها واألحزاب التكتات من وتكون. ا  أفراد
 واألمر ،اخلري إىل ابلدعوة املسلمني أمر كما وتعاىل سبحانه وهللا

 تكتات إبقامة كذلك أمرهم احلكام، وحماسبة املنكر، عن والنهي ابملعروف
 اسإسام، إىل أي اخلري، إىل ابلدعوة تكتات بوصفها تقوم بينهم، من سياسية
﴿: تعاىل قال احلكام، وحماسبة املنكر، عن والنهي ابملعروف، واألمر    

                                     ﴾ أي 
 عمل: بعملني تقوم اجلماعة، وصف هلا منكم، مجاعة املسلمون أيها لتوجدوا
 .املنكر عن والنهي ابملعروف األمر وعمل اسإسام، إىل الدعوة

 نتهبي الذي العمل ألن جازم، طلب هو اجلماعة إبقامة الطلب وهذا
 اثبت هو كما به القيام املسلمني على فرض، هو اجلماعة هذه به لتقوم اآلية

 إبقامة الطلب أن على قرينة ذلك فيكون. الكثرية واألحاديث اآلايت يف
 فرض وهو للوجوب، اآلية يف الوارد األمر يكون وبذلك. جازم طلب اجلماعة

 هو وليس الباقني، عن سقط البعض به قام إذا املسلمني، على الكفاية على
 لتقوم مجاعة، بينهم من يقيموا أن املسلمني من طلب هللا ألن عني، فرض

 املسلمني من يطلب ومل املنكر، عن والنهي ابملعروف واألمر اخلري، إىل ابلدعوة
 لتقوم منهم مجاعة يقيموا أن منهم طلب وإمنا بذلك، كلهم يقوموا أن اآلية يف
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 على ا  مسلط وليس اجلماعة إقامة على مسلط اآلية يف فاألمر الفرض، هبذا
 .العملني

 ا  وصف فيكون إجيادها، املطلوب اجلماعة ألعمال بيان مها والعمان
 .إجيادها املطلوب اجلماعة لنوع

 ال اجلماعة، بوصف العمل مباشرة تستطيع مجاعة تكون حىت واجلماعة
 .ابلعمل ومتق وهي مجاعة وتظل مجاعة، تكون حىت معينة أمور من هلا بد

 ا  جسم ليكونوا ها،ءأعضا تربط رابطة وجود هو مجاعة جيعلها والذي
 املطلوب اجلماعة توجد ال الرابطة هذه وجود غري ومن. كتلة أي ،ا  واحد

 تعمل وهي مجاعة يبقيها والذي. مجاعة بوصفها تعمل مجاعة وهي إجيادها،
 ثاثة بلغت مجاعة كل أمر الشرع ألن. طاعته جتب هلا، أمري وجود هو

َر ضِ  ِمن   ِبَفاَلةِ  لَِثاَلثَة   َيَِلُّ  َّل »:  قال. هلم أمري إبقامة ا  فصاعد  َأَمر وا   إَّل  األ 
 .«َأَحَده م  

 األمري ووجود اجلماعة، بني الرابطة وجود مها اللذان الوصفان وهذان
﴿: تعاىل قوله أن على يدالن الطاعة الواجب       ﴾ لتوجد ينيع 

 هي وهذه الطاعة، واجب أمري وهلا ها،ءأعضا تربط رابطة هلا مجاعة، منكم
 على تطلق اليت األمساء من اسم أي أو اجلمعية أو احلزب أو الكتلة أو اجلماعة

 وبذلك. تعمل وهي مجاعة ويبقيها مجاعة، جيعلها ما تستويف اليت اجلماعة،
 ما أو منظمات أو مجعيات أو تتكتا أو أحزاب إبجياد أمر اآلية أن يظهر

 .ذلك شاكل
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 سياسية أحزاب إبقامة أمر هو مجاعة إبجياد اآلية يف األمر كون أما
 إىل الدعوة وهو اجلماعة، هذه عمل عينت اآلية كون من آت   فذلك

 والنهي ابملعروف، األمر وعمل. املنكر عن والنهي ابملعروف واألمر اسإسام،
 وهذا املنكر، عن وهنيهم ابملعروف، احلكام أمر فيشمل ا  عام جاء املنكر عن
 األحزاب به تقوم سياسي، عمل احلكام وحماسبة. حماسبتهم وجوب يعين

 .السياسية األحزاب أعمال أهم من وهو السياسية،
 اسإسام، إىل لتدعو سياسية أحزاب إقامة على دالة اآلية كانت لذلك

 من به يقومون ما على احلكام وحتاسب املنكر، عن وتنهى ابملعروف، ولتأمر
 .وتصرفات أعمال

 تقوم إسامية أحزااب   تكون أن جيب األحزاب هذه أن على تدل واآلية
 أحزااب   تكون أن جيوز وال الشرعية، األحكام وتتبىن اسإسامية، العقيدة على

 الدميقراطية، إىل تدعو أو وطنية أو قومية، أو رأمسالية، أو اشرتاكية، أو شيوعية
 أو اسإسامية، العقيدة غري على تقوم أو املاسونية، إىل أو العلمانية، إىل أو

 األحزاب هذه صفة حددت اآلية أن ذلك. الشرعية األحكام غري تتبىن
 واألمر اسإسام إىل الدعوة هي األعمال وهذه. هبا تقوم اليت ابألعمال
 يكون أن من بد ال األعمال هبذه يقوم ومن املنكر، عن والنهي ابملعروف

 ومن. اسإسام أحكام ا  ومتبني اسإسام، أساس على ا  وقائم لإلسام حاما  
 أو علماين أو دميقراطي أو رأمسايل، أو اشرتاكي أو شيوعي أساس على يتكتل

 أساس على ا  قائم يكون أن ميكن ال إقليمي أو وطين أو قومي أو ماسوين



 132 

 ا  قائم يكون وإمنا. اسإسام كامألح ا  متبني وال لإلسام، حاما   وال اسإسام،
 .كفر أفكار على ومتكتا   كفر، أساس على

 أو االشرتاكية، أو الشيوعية أساس على املسلمون يتكتل أن حيرم لذلك
 أو الوطنية، أو القومية أو املاسونية، أو العلمانية، أو الدميقراطية، أو الرأمسالية

 .اسإسام أساس غري أساس أي على

 اخلري، إىل الدعوة ألن سرية، غري علنية األحزاب هذه تكون أن وجيب
 إىل للوصول والعمل احلكام، وحماسبة املنكر، عن والنهي ابملعروف واألمر
 حىت واخلفاء، السر يف تكون وال وصرحية، علنية تكون األمة طريق عن احلكم
 .منها املطلوب الغرض تؤدي

 هو عملها نأل مادية، غري األحزاب هذه أعمال تكون أن وجيب
 املنكر عن وتنهى ابملعروف وأتمر ابلقول، اسإسام إىل تدعو فهي القول،

 وال الساح، تستعمل وال سلمية، وسائلها تكون أن جيب لذلك ابلقول،
 لورود جائز غري احلاكم وجه يف الساح محل ألن. لعملها وسيلة العنف تتخذ

 والنهي ابملعروف ألمرا يكون أن ميكن ولذلك ذلك، عن الناهية األحاديث
 تكون أن جيب لذلك عليهم، الساح إشهار دون احلكام وحماسبة املنكر عن

 إالا  احلاكم وجه يف الساح إشهار وحيرم مادية، تكون أن ومينع سلمية، وسائل
 فيه هللا من عندن الذي البواح الكفر أظهر لو ما حالة وهي واحدة، حالة يف

َم رَ  نـ َنازِعَ  َّل  َوَأن  » الصامت بن دةعبا حديث يف ورد كما برهان، َله   األ  : قَال َأه 
ر  تـََرو ا َأن   ِإَّل   .«بـ ر َهان   ِفيهِ  اّللَِ  ِمنَ  ِعن دَك م   اً بـََواح اً ك ف 
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 لألفراد يتأتى كيف
 العاملية السياسة ف يؤثروا أن

 الدول اَتاه ف تؤثر أن لألحزاب يتأتى وكيف
 كيف بل العاملية، السياسة يف يؤثروا نأ لألفراد يتأتى كيف يقال قد

 دور أخذ قد االجتاه هذا وأن سيما ال الدول، اجتاه يف تؤثر أن لألحزاب يتأتى
 حني األحزاب أو األفراد أن هو ذلك على واجلواب. قرون عدة واستمر العراقة

 يتتبعوها أن يصح ال الدولية السياسة ويتفهمون السياسية، األعمال يتابعون
 املعلومات، وزايدة التعليم أجل من وال الفكري، والرتف العقلية املتعة أجل من

 ابلطريقة يفكروا أن أجل ومن العامل، شؤون يرعوا أن أجل من يتتبعوهنا وإمنا
 اوحاش سياسيني يكونوا أن أجل من أي العامل، على فيها يؤثرون اليت

 أن من وحاشاه ء،العقا أعظم من كان ولو العقلية، املتعة يقصد أن للسياسي
 السياسة يتتبع إذن فهو املفكرين، أعمق من كان ولو الفكري للرتف مييل

 سياسي ألنه الدولية، السياسة ويتابع الدويل، والوضع الدويل، املوقف ويفهم
 شؤون يرعى ألن يعمل أنه ا  سياسي كونه ومعىن مفكر، أو عاقل ألنه ال فقط،
 فإنه أخرى جهة ومن جهة، من هذا. دوليةال ةالسياس يف يؤثر ألن أي العامل،

 يف وبوصفه أمة، من ا  جزء بوصفه يعمل وإمنا فرد أنه يتصور وهو يعمل ال
 ولكنه ينفذوهنا، أو سياستها يقررون ممن يكن مل وإن وهو دولة، يف أي كيان،

. واملنفذين املقررين حياسب أو ينفذون أو يقررون ممن يكونوا ألن يطمحون ممن
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 ومىت التنفيذ، أو التقرير صاحيات له ليس ا  فرد ظل لو حىت ا  دولي ريؤث وبذلك
 يسعى أو أبمثاله، تؤثر كياهنا يف هو اليت الدولة ألن ،ا  مؤثر  كان ذلك كان
 .الدويل واملوقف الدولية السياسة يف تؤثر جيعلها ألن وأمثاله هو

 لدولةا جعل وهو السياسية، املفاهيم مثرات من يقصد ما أييت هنا ومن
 الواعني األفراد إجياد طريق عن الدويل، املوقف ويف الدولية، ةالسياس يف تؤثر

 الدول من سيما ال العامل، يف حتصل اليت السياسية لألعمال واملدركني ،ا  سياسي
 واملوقف الدولية، ةالسياس يف للتأثري األوىل اخلطوة كانت هنا ومن الكربى،
 تتبع على األفراد محل األوىل اللبنة وكانت سية،السيا املفاهيم بلورة هي الدويل،

 السياسة يف سياسيني إجياد أي الدولية، السياسة وتفهم السياسية األعمال
 وبذلك الدويل، واملوقف الدولية، السياسة يف الدولة أتثري ا  طبيعي فيأيت العاملية،

 .املفاهيم هذه قيمة ومقدار السياسية، املفاهيم ضرورة مدى يظهر

 إالا  الدويل، الوجود هلا دولة تكون ال الدولة أن يعلم أن جيب أنه إالا 
 جمتمعه يف وجود له يكون ال اجملتمع يف فالفرد األخرى، الدول مع ابلعاقات

 تكون الناس وبني اجملتمع يف ومكانته اآلخرين، األفراد مع ابلعاقات إالا 
 الدولة وكذلك ناس،ال بني العاقات يف أتثريه وحبسب العاقات، هذه حبسب

 ترتفع ومكانتها الدول، مع هلا عاقات بوجود يكون إمنا وجودها فإن
 .الدولية العاقات يف أتثريها وحبسب الدول مع عاقاهتا حبسب وتنخفض
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 الدميقراطي النظام
 البشر وضع من كفر نظام

 معاجلة أجل من وضعوه وقد البشر، وضعه حكم نظام الدميقراطية
 احلكام، ظلم من يعاين الشعب كان فقد وضعه، حني عندهم احلكم مشكلة

 البشر حيكم فهو. األرض على هللا وكيل هو احلاكم أن يزعمون كانوا وأهنم
 يستمد فهو الناس، على سلطة للحاكم جعل الذي هو فاهلل هللا، بسلطان
 ووضعوا احلكم، موضوع وحبثوا ومفكرون فاسفة فجاء تعاىل هللا من سلطته

 إمنا الدميقراطي فالنظام الدميقراطي، النظام هو النظام هذا الناس، حلكم ا  نظام
 من سلطته احلاكم يستمد أن يعين وهو احلكام، ظلم من الناس لتخليص جاء

. هم بسلطاهنم حلكمهم احلاكم يضعون الذين هم الناس وأن هللا، من ال الناس
 للباد الثقايف للغزو الغرب وضعها اليت األفكار من هو الدميقراطي والنظام

 عشر الثامن القرن أواخر يف عقد الذي برلني مؤمتر يف الغربيني فإن اسإسامية،
 ولكن اقتسامها على يتفقوا مل املريض( )الرجل العثمانية الدولة اقتسام أجل من

 اخلافة أدخلت وحينئذ. الدميقراطي ابلنظام األخذ على إجبارها على اتفقوا
 .الدميقراطي النظام من وهو والوزراء األعظم الصدر نظام

 يف يعمل الغرب أخذ العشرين القرن أوائل يف اخلافة لغيتأُ  وحني
 تصف كتب فألفت الدميقراطي ابلنظام املسلمني أفكار لغزو اسإسامية الباد

. اسإسام من أهنا على تعطى الدميقراطية وصارت الدميقراطية دين أبنه اسإسام
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 ا  وحكام دوال   وأقام جديد استعمار إىل استعماره ظامن الغرب حول وحني
 النظام أساس على عديدة دول فقامت هلا، ا  أساس الدميقراطي النظام جعل

 على الدميقراطية إىل يدعون العشرين القرن أوائل يف كانوا وإذا. الدميقراطي
 فإهنم النفوس، يف وتركيز شأن لإلسام كان حيث اسإسام من أهنا أساس

 للحكم، كنظام الدميقراطية الناس يفهمون ولكن الزعم هذا يزعمون ال ومالي
 أهنم يزعمون الذين بعض نإ حىت. فقط حكم كنظام الناس على ليدخلوها

 .هلا ويدعون الدميقراطية يتبنوا أن يريدون اسإسام يريدون

 أن وذلك الشعب، ومن للشعب الشعب حكم هي والدميقراطية
 العامة اسإرادة سإجياد بينهم االحتاد إبجياد أفراده مجيع يقوم بلد أي يف الشعب

 يعيش اليت للجماعة يكون أبن نفسه مع منهم فرد كل يتعاقد أبن وذلك هلم،
 تنازال   فرد كل يتنازل العقد هذا ومبوجب. االجتماعي العقد هو وهذا فيها،

 بشخصه الشعب من فرد كل ويسهم كلها، للجماعة حقوقه مجيع عن كاما  
 معنوية هيئة العقد هذا عن وينتج العليا، العامة اسإرادة إدارة حتت قدرته وبكل

 مسيت أو مجهورية، مسيت سواء الدولة، هي أو السياسية، اهليئة هي مجاعية،
 واحد لكل وأن الدولة، هم الناس مجيع يكون أن تعين فالدميقراطية ذلك، غري

 وغري القوانني وسن احلكام، نصبو  الدولة إجياد يف لآلخرين ما احلق من منهم
 تنازل نفسه، مع واحد كل عقده الذي فالعقد. والدولة ابحلكم يتعلق مما ذلك

 هو اليت للجماعة كاما   تنازال   وحرايت، حقوق من له ما مجيع عن مبوجبه
 السيادة، وهو العامة، اسإرادة هو االحتادي العقد هذا أو اجلماعة وهذه. منها

 .ءشي كل هو فالشعب
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 اسإرادة يعترب الذي هو وحده الشعب أن الدميقراطي النظام وأصل
 احلكام، اختيار صاحية وله القوانني سن صاحية فللشعب. والسيادة العامة

 والسيادة العامة فاسإرادة. والباد الدولة يف شيء كل صاحية وحده وله
 نفسه حيكم الذي وهو نفسه، سيد وهو الشعب، هو شيء كل ومصدر

 انتمائهم، عن النظر بغض بلد، أي يف الناس أفراد مجيع هو والشعب. فسهبن
 .ا  أنس داموا ما ولغتهم، مذهبهم وعن دينهم وعن

 جمموع هي الدولة فإن لذلك الدولة، وهي العامة، اسإرادة هي فالسيادة
 إالا . العامة اسإرادة وهو السيادة، وهو نفسه، سيد الشعب أي وهو الشعب،

 مصاحله قضاء على ا  قادر  يكون وحىت معنوي، شيء هي العامة ادةاسإر  هذه أن
 هيئة: هيئتان الدولة يف يكون لذلك. التنفيذية القوة تكون حكومة خيتار

 اجلماعة هذه ختتارها اليت وهي تنفيذية وهيئة القوانني، تضع اليت وهي تشريعية
 .قوانينها أي إرادهتا لتنفذ

 خيتار لذلك التشريعية، اهليئة كله نيكو  أن يستطيع ال الشعب أن ومبا
 النواب فمجلس النواب، جملس هم وهؤالء التشريعية اهليئة ليكونوا عنه وكاء

 احلكومة خيتار الذي وهو العامة، اسإرادة ميثل الذي هو الدميقراطي النظام يف
 فالنظام العامة، اسإرادة تنفيذ على ووكيا   ا  حاكم فيكون الدولة رئيس وخيتار

 وهو القوانني يسن الذي فهو نفسه سيد الشعب يكون أن يعين ميقراطيالد
: مها ،نيسلطت التأويل قبل الدميقراطية يف فإن وعليه. احلكومة خيتار الذي

 ولكن. إرادته لتنفيذ الشعب خيتارها اليت واحلكومة الشعب، أو العامة اسإرادة
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 التشريعية طةالسل هي: سلطات ثاث الدميقراطية يف وجدت التأويل بعد
 القضائية والسلطة احلكومة، ومتثلها التنفيذية والسلطة النواب، جملس وميثلها
 . األعلى القضاء جملس أو القضاة وميثلها

 وكاء هم التشريعية فالسلطة الدولة متثل اليت هي الثاث فهذه
 هي التنفيذية والسلطة ابلقوانني، حتكم اليت هي القضائية والسلطة الشعب،

 الثاث السلطات وهذه. النواب جملس وقوانني القضاة، أحكام تنفذ اليت
 .األخرى بشؤون منها أي تتدخل وال بعضها عن منفصلة

 بقاء فإن. ا  أبد توجد ولن توجد مل احلقيقي مبعناها الدميقراطية إن
 احلكم يتوىل وأن مستحيل، العامة الشؤون يف للنظر الدوام على ا  جمتمع الشعب

 الدميقراطية، على احتالوا لذلك. مستحيل اسإرادة يتوىل نوأ مستحيل،
 يسمى وما الدولة، برئيس يسمى وما ابحلكومة، يسمى ما فأوجدوا لوها،وأوَّ 

. وابلشعب للشعب الشعب حكم تعين الدميقراطية إن وقالوا. النواب مبجلس
 هو لهاك األمور يتوىل والذي ا  شيئ يتوىل ال الشعب فإن جتاوز، فيه القول وهذا
 .احلكومة أو الدولة رئيس

 :أسباب لثالثة أخذها َيوز ّل والدميقراطية
 نوع من وهذا الغرب، هو كأفكار الدعاية حيث من هلا الدافع إن: أوال  

 للغزو خيضع إمنا أيخذها من فإن لذلك الثقايف، الغزو من هو بل الثقايف، الغزو
 الدميقراطية رأسه وعلى كله يفالثقا للغزو فمكافحة. إجناحه يف ويساهم الثقايف
 فهو التطبيق حيث من هلا الدافع أما أخذها، وعدم الدميقراطية حماربة جيب
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 دوال   أقام االستعمار شكل حُيواِّل أن أراد حني الغرب فإن كمستعمر الغرب
 لاستعمار يروج إمنا أيخذها من فإن لذلك الدميقراطية، أساس على وأقامها
 االستعمار فمكافحة مكانه، نصبهم الذين واحلكام نظامه، ويؤيد ويؤيده،
 .الدميقراطي النظم وهي بقاءه، تُركاز اليت األنظمة حماربة توجب ا  هنائي وتصفيته

 أتويلها جرى وحني للتطبيق، قابلة غري خيالية فكرة الدميقراطية: ا  اثني
 يسن ال النواب فمجلس التأويل، هذا يف ا  أساس الكذب صار تطبق، حىت

 احلكومة، خيتار ال النواب وجملس. هافيسنا  احلكومة له تقدمها وإمنا قواننيال
 جمرد االختيار هذا على يوافق النواب وجملس الدولة، رئيس خيتارها وإمنا

 ليس دميقراطي بلد أي يف احلاكم فإن ذلك وفوق شكلية، تكون وقد موافقة،
 فإن ا  وأيض. كومةاحل أو الدولة رئيس هو وإمنا الشعب ممثل النواب جملس
 الواقع فإن لذلك حيكم؟ أن للشعب يتسىن فكيف لواحد إالا  يكون ال احلكم
 كانت لذلك. احلياة مع يتفق وال للحكم، الواقع خيالف الدميقراطية لسري

 .أتويلها بعد ومضللة وكاذبة فكرهتا حيث من وخيالية مستحيلة الدميقراطية

 أن ومبا البشر، من للبشر ضعتفو  البشر، صنع من الدميقراطية: ا  اثلث
 النظام كان لذلك خيطئ، ال الذي وحده تعاىل وهللا ويصيب، خيطئ البشر
 ومن البشر، عند من الذي النظام ال أخذه جيب الذي هو هللا عند من الذي

 .للهاك يعرض خطأ هللا نظام وترك الدميقراطية أخذ كان هنا
 ونظام شرعية، ا  أحكام يسل ألنه وذلك كفر، نظام الدميقراطي والنظام

 النظام كان لذلك هللا، عند من شرعية أحكام هو اسإسام يف احلكم
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 إىل والدعوة ابلكفر، حكم الدميقراطي ابلنظام فاحلكم كفر، نظام الدميقراطي
 إىل الدعوة ال األحوال من حبال جيوز وال. كفر لنظام دعوة الدميقراطي النظام
 .األحوال من حبال به األخذ وال الدميقراطي النظام

 اسإسام، يف احلكم نظام ويناقض خيالف الدميقراطي النظام فإن وكذلك
 احلاكم، تنصب اليت هي كانت وإن فاألمة الدميقراطية، من براء واسإسام

 األمة، وال الشعب ال البشر، وليس هللا هو واملشرع غزله، متلك ال ولكن
 النظام فكون. للشرع والسيادة رعالش هو احلكام وعلى الشعب على والسلطان
 التشريع، وحق احلاكم، اختيار له وجعل للشعب، السيادة جعل قد الدميقراطي

 للشعب، احلاكم اختيار حق جعل وإن ألنه اسإسام، يف احلكم نظام خيالف
 السيادة جعل قد اسإسام أن على عاوة وهذا عزله، حق له جيعل مل ولكنه
 النظام فإن لذا. الشعب وليس هللا هو شرعامل وجعل للشعب، ال للشرع

 الدعوة حتل وال أخذه جيوز فا اسإسام يف احلكم لنظام خمالف الدميقراطي
 .إليه
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 السياسية القضية
 اإلسالمية وللدولة لألمة

 وحيتم واألمة الدولة يواجه الذي األمر هو السياسية القضية كلمة معىن
 .شؤون رعاية من يتطلبه مبا عليها

 يكون وقد السياسية، القضية هو فيكون ا  عام األمر هذا يكون قدو 
 حينئذ فيكون أمر من ا  جزء يكون وقد سياسية قضية كذلك فيكون ا  خاص
 وحيتم اسإسامية األمة يواجه الذي األمر فمثا  . القضية مسائل من مسألة
 فيكون ،الوجود إىل اخلافة إعادة هو شؤون رعاية من يتطلبه مبا القيام عليها

 باد وقضية فلسطني كقضية قضااي من عداه وما السياسية، القضية هو هذا
 األمة تواجه اليت األمور من كانت وإن القضية، هذه يف مسائل هي القفقاس،
. اخلافة إعادة من جزء ولكنها شؤون، رعاية وإىل حلا  إىل وحتتاج اسإسامية

 يف اسإسام تطبيق هي اسيةالسي قضيتها فإن اسإسامية الدولة تقوم وحني
 وقويت اسإسام تطبيق أحسنت فإذا للخارج، دعوته ومحل الداخل،

 إىل اسإسامية الدعوة محل هي هلا السياسية القضية تصبح ا  دولي شخصيتها
 .كله الدين على اسإسام هللا يظهر حىت العامل،

 ةاألساسي األمور من واألمة الدولة يواجه ما هي السياسية فالقضية
 حسب هبا للقيام الدولة تعمل أن فيجب. هبا القيام الشرع يوجب اليت اهلامة

 أحكام تطبيق مجلة من ألنه دليل إىل حيتاج ال وهذا بشأهنا، الشرع يتطلبه ما
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 األمور ابختاف السياسية القضية ختتلف وهلذا. حتدث اليت األمور على الشرع
 .حتدث اليت

 الدعوة دور يف مكة يف وهو  لللرسو  السياسية القضية كانت وقد
َمكَ  إنَ ":  للرسول قال حني طالب أاب فإن ولذلك اسإسام، إظهار هي  قـَو 
 َوَعَلى َعَليَ  فَأَب قِ  َله ، قَال وا َكان وا ِلَلِذي وََكَذا، َكَذا يل  فـََقال وا َجاء وِن، َقد  

ل ِن  َوَّل  نـَف ِسَك، َم رِ  ِمن   حت َمِ   ما لعمه بدا قد أنه الرسول ظن ،"يق  أ طِ  َّل  َما األ 
 ايَ »:  هللا رسول له فقال نصرته، عن ضعف وأنه ومسلمه، خاذله وأنه بدا،
َم رَ  َهَذا َأتـ ر كَ  َأن   َعَلى َيَساِري ِف  َوال َقَمرَ  مَيِيِن، ِف  الش م سَ  َوَضع وا َلو   َوَاّلل ِ  َعم    األ 

ِلكَ  َأو   اّلل    ي ظ ِهَره   َحّت   ته َما ونَه  د   َأه   القضية أن على يدل الكام فهذا «تـَرَك 
 .اسإسام إظهار الوقت هذا يف كانت للرسول السياسية

 العدو مع معارك عدة يف واشتبك الدولة وأقام املدينة يف كان وحني
 اسإسام، إظهار هي له السياسية القضية ظلت قريش، الكفر رأس الرئيسي
 مسعت ا  قريش أن بلغه احلديبية إىل يصل أن قبل احلج إىل طريقه يف فإنه ولذلك

ريَِّك، تْ مسِّعَ  "َقدْ : كعب بين من رجل له قال فقد حلربه وخرجت به َسِّ  مبِّ
 َتْدُخُلَها اَل  اّللََّ  يُ َعاهُِّدونَ  طُو ى بِّذِّي َونَ َزُلوا الن ُمورِّ  ُجُلودَ  لَبُِّسوا َوَقدْ  َفَخَرُجوا
ه م   َلَقد  : قـ َري ش   َوي حَ  ايَ »:  هللا رسول فقال "،ا  أََبد َعَلْيهِّمْ  َلَكتـ  َر ب   َأه   َماَذا. احل 
ا َلو   َعَلي ِهم   َ  بـَي ِن  َخَلو  ؟ َتظ نُّ  َفَما»: قال أن إىل «ال َعَرب َساِئرِ  َوبـَي   فـََوَاّللَِ  قـ َري ش 

َفِردَ  َأو   اّلَل   ي ظ ِهَره   َحَّت  ِبهِ  اّلَل   بـََعَثِن  اَلِذي َعَلى أ َجاِهد   َأزَال   َّل   «الَساِلَفة   َهِذهِ  تـَنـ 
 فالقضية. أموت حىت أو املوت عن ابنفرادها وكىن العنق صفحة والسالفة
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 على التصميم أظهر األوىل احلالة يف انه إالا  واحدة، احلالتني يف السياسية
 أظهر الدولة قيام وقت أي احلالة هذه ويف هللا، يظهره حىت لإلسام الدعوة

 .هللا يظهره حىت اجلهاد لىع التصميم
 الفتح بذلك وكان قريش، مع الصلح إىل  الرسول توصل أن وبعد

 دين يف يدخلون الرسول إىل أيتون العرب وجعل مكة، لفتح هيأ ألنه األكرب،
 اسإسام إظهار ليس للرسول السياسية القضية صارت حينئذ ،ا  أفواج هللا

 األخرى، األداين أصحاب ولد غزوه يف كله الدين على إظهاره بل فحسب
﴿ :تعاىل قوله فيها ونزل الفتح سورة عليه نزلت ولذلك. وفارس كالروم  

                                 ﴾ .فإن وعليه 
 تصبح ،ا  دولي يتهاشخص وقويت اسإسام، تطبيق أحسنت إذا اسإسامية الدولة

 لتحطيم والتجهيز كله، الدين على اسإسام إظهار هلا ةيالسياس القضية
 .األخرى األداين وأصحاب األخرى، املبادئ أصحاب
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 املصريية القضية
 وال شرح، إىل حيتاج فا مسلم كل يلمسه اليوم املسلمني واقع إن

. كام ال ا  قطع كفر ردا فهي الكفر، أبنظمة حتكم فبادهم. بيان أي يتطلب
 ومشيخة، وسلطنة وإمارة، دولة بني ،كيان   أربعني من أكثر إىل جمزأة وهي
 من قطر كل قضية كانت لذلك الكفار، وجه يف تقف أن من أضعف فهي

 باد من غريه مع وتوحيده إسام، دار إىل حتويله هي املسلمني أقطار
. كلها املصريية القضااي عمجا  هي بل مصريية، قضية القضية وهذه. اسإسام

. موت أو حياة إجراء جتاهها يتخذ الذي اسإجراء يكون أن من بد ال فكان
 مع وتوحيدها إسام، دار إىل الباد حتويل قضية املصريية، القضية هذه أن غري

 تتخذ اليت والطريقة. لتحقيقه يسعى هدف هي اسإسام، باد من غريها
 إبقامتها ليتحقق للحكم، ا  نظام اخلافة ةإقام هي إمنا اهلدف هذا لتحقيق

 .اسإسام باد من غريها مع توحيدها وابلتايل إسام، دار إىل الباد حتويل
 نصب ليس اآلن املسلمني يواجه ما أن ا  واضح يكون أن ينبغي أنه غري

  النيب عن عمر ابن رواه ملا املسلمني على كفاية فرض نهإ يقال حىت خليفة
 قضية يكون فا «َجاِهِلية   ِميَتة   ِميتَـَته   فإن   ََجاَعة   إمام   َعَليه وَليسَ  ماتَ  َمن  وَ »

 نظام إجياد أي اخلافة، إقامة هو اآلن املسلمني يواجه الذي بل مصريية،
 إقامتها كانت وإن خليفة، نصب واقع غري واقعها وهذه حكم نظام اخلافة

 طريقة كوهنا فوق ألهنا ،ا  طعق مصريية قضية اخلافة وإقامة خليفة نصب حتتم
 أنظمة هلدم تكون إمنا إقامتها فإن إسام، دار إىل كفر دار من بادن لتحويل
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 تـََرو ا َأن   ِإَّل »:  لقوله مصريية، قضية وهي البواح، الكفر سإزالة أي الكفر،
 ِِبلَسي ِف؟ اِبذ ه م  نـ نَ  َأَفاَل : اّللَِ  َرس ولَ  ايَ  ِقيلَ » احلديث يف جاء وملا «اً بـََواح اً ك ف ر 

 قضية لتحقيق الطريقة كانت هنا ومن. «الَصاَلةَ  ِفيك م   َأقَام وا َما َّل،: فـََقالَ 
 من الشرعي الدليل وألن مصريية، لقضية طريقة ألهنا مصريية قضية املسلمني

 يتخذ الذي اسإجراء يكون أن من بد فا مصريية، قضية أهنا على يدل السنة
 الكفر حكم عليهم أنخ منذ املسلمني أن غري. موت أو ياةح إجراء جتاهها

 ينفكون ما وهم أمورهم، واملرتدين واملنافقني الكفار إىل وصارت بكلكله،
 أنه بيد. وأعوانه أراببه وسيطرة الكفر، سلطان ربقة من يتحرروا أن حياولون

 ليس مصريية قضية هي سبيلها يف يكافحون اليت القضية هذه أن عنهم غاب
 مجاعة من اسإدراك هذا فقدان فكان. واحلياة املوت إجراء إالا  إجراء من هلا

 لتحمل االستعداد - أمة أو مجاعة بوصفهم - سلبهم الذي هو املسلمني
 ال مما واملوت، والدمار الفقر حتمل عن فضا   والتعذيب، والسجن األذى

 لذلك. يةاملصري  القضااي حول تدور اليت الكفاح معارك عن ا  أبد ينفصل
 خطوة تتقدم أن تستطع ومل احملقق، الفشل نفسها على احملاوالت هذه سطرت
 .أجلها من تناضل اليت القضية حنو واحدة

 أن يدركوا حىت زائدين وأتمل تفكر إىل حباجة املسلمون يكن ومل
 هو كما األوىل، اللحظة منذ ا  واضح كان فقد. مصريية قضية هي قضيتهم
 ميكنوا أن وعقا   عادة الكفار على يستحيل أنه عينني، ذي لكل اليوم واضح

 أيديهم يف كان ما - احلكم إىل أي - السياسية احلياة إىل العودة من اسإسام
 يف واملنافقني املرتدين وشأن. عاملون هلذا هم مبن بطش على قدرة من ذرة
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 من مأيديه تطاله ما بكل سيلقون فهم. ا  وإجرام ا  بطش أبقل ليس القضية هذه
 منهم ينتزعوا أن يريدون الذين املؤمنني على حراب   ليقفوا املعركة ساحة يف قوة

 .هللا حرمات وليصونوا هللا، أحكام ليقيموا ا  انتزاع احلكم
 هذه سبيل يف املسلمون هبا يقوم حماولة أية على يستحيل فإنه وعليه

 عليه املوت أو ياةاحل إجراء مصريية، قضية القضية يعتربوا مل ما تثمر أن القضية
 حكم حقيقة يدركوا مل وملا املعركة، طبيعة يعوا مل ملا واملسلمون. حتققها مرهون

 القضااي مستوى على ليست بطريقة أنفسهم حترير ينشدون راحوا فيها، هللا
 إجراء دون ذلك يف إجراءاهتم فكانت. العادية القضااي من هي بل املصريية،

 نظام كإزالة مصريية طبيعتها اليت القضااي أن قيقةاحل أن مع. املوت أو احلياة
 تدرك، مل أم األساس هذا على أدركت سواء اسإسام، نظام وإقامة الكفر

 جهود، من بذل ومهما قوته، كانت مهما حتقيقها إىل أحد يصل أن يستحيل
 طبيعتها، حتتمه الذي اسإجراء جتاهها واختذ وتصوره سريه يف اعتربها إذا إالا 

 ا  أفراد املسلمون يصارع أن من بد ال كان هنا ومن. املوت أو احلياة إجراء وهو
 على الكفر كفاح يف أعماهلم جيعلوا أن من هلم مناص ال أنهو  ومجاعات،

 وألن اسإجراء، هذا حتتم قضيتهم طبيعة ألن املوت، أو احلياة إجراء أساس
 .اسإجراء هبذا جاء قد والسنة الكتاب يف الشرع

 إجراء نتخذ أن وعلمنا قضااين، حندد أن علمنا قد  رسولال أن على
 وبدأ ابسإسام، هللا أرسله حني  فإنه. مصريية قضية كل يف املوت أو احلياة
 واختذ اسإسام، إظهار أبهنا قضيته حدد قد الفكري، ابلصراع الدعوة يبلغ
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 أبو هعم عليه قص حني أنه  عنه روي فقد. املوت أو احلياة إجراء جتاهها
 َعَليا  فَأَْبقِّ ": له وقال عنهم، يكف ا  حممد جيعل أن منه قريش طلبته ما طالب
ك، َوَعَلى  َعم   ايَ »:  الرسول له قال "أُطِّيقُ  اَل  َما اأْلَْمرِّ  مِّنْ  حُتَماْلينِّ  َواَل  نَ ْفسِّ
َم رَ  َهَذا أَتـ ر كَ  َأن   َعَلى َيَساِري ِف  َوال َقَمرَ  مَيِيِن، ِف  الش م سَ  َوَضع وا َلو   َوَاّلل ِ   األ 
ِلكَ  َأو   اّلل    ي ظ ِهَره   َحّت   ته َما ِفيهِ  َأه   ابجلهاد وقام الدولة أقام وحني. «تـَرَك 

 إجراء جتاهها واختذ اسإسام، إبظهار أبهنا كذلك قضيته حدد قد ابلسيف
 من مرحلتني على بعسفان كان حني أنه  عنه روي فقد ،املوت أو احلياة
 كعب، بين من رجل لقيه احلديبية، حادث يف العمرة إىل هبذا وهو مكة

 - تْ مسِّعَ  "َقدْ  جوابه فكان قريش، أخبار من لديه يكون قد عما النيب فسأله
ريِّكَ  - قُ َرْيش َأيْ  َسِّ  طُو ى، بِّذِّي َونَ َزُلوا الن ُمورِّ، ُجُلودَ  لَبُِّسوا َوَقدْ  َفَخَرُجوا مبِّ

 قد خيلهم يف الوليد بن خالد وهذا. ا  أََبد َعَلْيهِّمْ  َهاَتْدُخلُ  اَل  اّللََّ  يُ َعاهُِّدونَ 
ه م  ه  أَ  َلَقد  ! قـ َري ش   َوي حَ  ايَ »:  الرسول فقال الغميم" كراع إىل قدموها  َكَلتـ 
َر ب   ا َلو   َعَلي ِهم   َماَذا. احل  َ  بـَي ِن  َخَلو   َكانَ  َأَصاب وِن  ه م فَِإن   ال َعَرب، َساِئرِ  َوبـَي 
اَلمِ  ِف  َدَخل وا َعَلي ِهم   اّلَل   َأظ َهَرِن  َوِإن   َأرَاد وا، ِذيالَ  َذِلكَ  س   لَ   َوِإن   َن،يَواِفرِ  اإل ِ

َعل وا ؟ َتظ نُّ  َفَما قـ َوة ، َوِِبِم   قَاتـَل وا يـَف   اَلِذي َعَلى أ َجاِهد   أزال   َّل  فـََواّللَِ  قـ َري ش 
َفِردَ  َأو   اّلَل   ي ظ ِهَره   َحَّت  ِبهِ  اّلَل   بـََعَثِن   العنق صفحة والسالفة «الَساِلَفة   َهِذهِ  تـَنـ 
 .ابحلديبية نزل حىت سريه يف مضى مث املوت، عن ابنفرادها وكىن

 محلها وحالة الفكري، ابلصراع الدعوة محل حالة: احلالتني هاتني ففي
 قضية وجعلها اسإسام، إظهار أبهنا قضيته الرسول حدد والسيف، ابجلهاد

 إجراء وهو احلالتني، يف وحتتمه تتطلبه الذي اسإجراء جتاهها واختذ. يةمصري 
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ِلكَ  َأو   اّلل    ي ظ ِهَره   َحّت  » األوىل احلالة يف قال ولذلك. املوت أو احلياة  َما ِفيهِ  َأه 
ته َفِردَ  َأو   اّلَل ، ي ظ ِهَره   َحَّت » الثانية احلالة يف وقال «تـَرَك   مل ولو. «الَساِلَفة   َهِذهِ  تـَنـ 
 املوت أو احلياة إجراء جتاهها ويتخذ مصريية، قضية القضية تلك الرسول جيعل

 عن بتبليغها وال الفكري، الصراع طريق عن الدعوة بتبليغ ال اسإسام، ظهر ما
 حتكم وهو واقعهم، يف اليوم املسلمون عليه ما وكذلك. ابلسيف اجلهاد طريق

 قضيتهم جيعلوا مل إذا فإهنم عليهم، نافقنيوامل الكفار وسيطرة فيهم الكفر أنظمة
 حيصل أن ميكن ال املوت، أو احلياة إجراء جتاهها ويتخذوا مصريية، قضية

 .األمام إىل واحدة خطوة يتقدموا أن ميكن وال إنتاج، أي لسعيهم
 باد يف املتحكم الكفر هذا وسط يف مسلم كل ندعو فإننا هلذا

 اسإسام، دار إىل باده لتحويل طريقة فةاخلا سإقامة يعمل ألن اسإسام،
 ابتغاء العامل إىل الدعوة حيمل وأن املسلمني، باد من غريها مع وتوحيدها

:  الرسول قول ووعي، واستنارة صادق، إبميان يردد وأن اسإسام، إظهار
َم رَ  َهَذا أَتـ ر كَ  ن  أَ  َعَلى َيَساِري ِف  َوال َقَمرَ  مَيِيِن، ِف  الش م سَ  َوَضع وا َلو   َوَاّلل ِ »  األ 

ِلكَ  َأو   اّلل    ي ظ ِهَره   َحّت   ته َما ِفيهِ  َأه   َعَلى أ َجاِهد   َأزَال   ّل فـََواّللَِ »:  وقوله «تـَرَك 
َفِردَ  َأو   اّلَل ، ي ظ ِهَره   َحَّت  ِبِه، اّلَل   بـََعَثِن  اَلِذي  .«الَساِلَفة   َهِذهِ  تـَنـ 
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