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 الشكر والتقدير
تماـ ىذه الرسالة, فيك صاحب الفضؿ إلقني اهلل سبحانو كتعالى بأف كف   أحمد

تعميمي  إتماـفي  الكبير لفضؿا اكاف ليم يفً ذٌ مال الغالييفً  كما أشكر كالدم   .كالمنة
  طاعة ربي.عمى ك  ,ياني عمى الخيركرب  كدراستي, 

كماؿ ترباف الذم  /الدكتكر الفاضؿ أستاذم كالتقدير إلى شكربال أتقدـكما 
كما  , كنعـ المكجو,عـ المعمـفيك نً  ,كنصحني ,يني, ككج  ميٌ كصبر ع ,مني كثيران تحم  

  :لجنة المناقشة عضكمأشكر 

 دكتكر/ أحمد الكادية,ال المناقش الداخميك  ,الدكتكر/ يكنس األسطؿ الخارجي المناقش
 .ميما بقبكؿ مناقشة رسالتيعمى تكرٌ 

األقصى, عمى الجزيؿ إلى أكاديمية االدارة كالسياسة, كجامعة  مشكر سدم كما أ
  لمحصكؿ عمى درجة الماجستير. الدراسة مف أجؿ مكاصمة الفرصة إتاحتيـ لي  

صحي ا بذلو معي مف جيد في ني مى لً  ,/ إبراىيـ حبيبالدكتكر أخي أف أشكر كال يفكتني
  .كتكجييي

أميرة,  :أكالدمك  ,محمكد إلى زكجتي العزيزة أيـ   الخالص, الشكرب أتقدـقبؿ الختاـ ك 
أثناء  كانشغالي عنيـ ,يٌ ؛ لصبرىـ عممحمكد, كتيقىك  كتسنيـ, كفاطمة, كآالء, كبتكؿ,

  .فترة إعداد الرسالة

 ىذه إنضاجكساىـ كلك بكممة في  ,مف ساعدني كؿ   إلى شكرفي الختاـ أتقدـ بالك 
تماـ ,الرسالة  .التي أعانني اهلل عمى إخراجيا فييايا عمى الصكرة اتمكضكع كا 
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 الدراسة ممخص

حقيقة ممارسات المدرستيف المثالية كالكاقعية, كتحديد  عمىىدفت الدراسة إلى التعرؼ 
إدارة الدكلة بيف مفيكـ دراسة ال ىذه تتناكلكقد  مع السياسة الشرعية,ارسات مدل تكافؽ تمؾ المم

في ضكء السياسة الشرعية,  ممارسات بعض الحكاـ تقييـ ـ  مف ثى ك  ,المدرستيف المثالية كالكاقعية
لمعرفة مدل  ؛لمدرستيفا كمتا الدكلة في إدارة إلى في محاكلتيا التعرؼى  الدراسةمشكمة  كقد برزت

إدارة الدكلة  ممارسات تقييـما : الدراسة تساؤالن رئيسان  رحتً حيث طى  ؛يما مع السياسة الشرعيةتكافق
  ؟السياسة الشرعيةالمدرستيف المثالية كالكاقعية في ضكء  في

ككنيا أبرزت مكضكع إدارة الدكلة في إطار المدرستيف المثالية  مف الدراسة تنبع أىميةك 
ما أطمؽ عميو  الذم أصاب  التراجعكصان بعد صالسياسة الشرعية, خو ا تقتضيمى لً كالكاقعية كفقان 

ييمكف  يـلً كى التي كانت قائمة في دي  ستبداديةاال األنظمةقادتيا أف  ظف  فقد  الربيع العربي؛ ثكراتً ب
 إنتاج األنظمةحيث استطاعت تمؾ  ؛تكقعاتيـكلكف سرعاف ما ثبت عكس  ,أف تزكؿ بسيكلة

  ما يسمى بالثكرات المضادة في مكاجية ما أفرزتو تمؾ الثكرات.نفسيا مف جديد, كقامت ب
نماذج ممارسات بعض الحكاـ في المدرستيف  تحميؿحدكد الدراسة في  تمثمت فيما

الدراسة عمى المنيج  اعتمدتً قد كتقييميا في ضكء السياسة الشرعية, ك  ,المثالية كالكاقعية
تتضمف عددان مف المناىج  ,كمرنة كاسعةن  ظمةن و ييعتبر مككني  ؛الكصفي التحميمي كمنيج رئيس

  .كاألساليب الفرعية
ضكابط إدارة الدكلة في  إف تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج, مف أىميا: كقد

ث   , حيثي ياكأركع الرشيد أرقى إدارة لمحكـ تٍ نى مً التي تعرؼ بالسياسة الشرعية قد ضى اإلسبلـ  ؿ مى
ف   ؿ دكلة مدنية مرجعيتيا اإلسبلـ,ة, كشك  مي  يى قً  كاقعيةن  ـ مدرسةن في اإلسبل النظاـ السياسي    كا 

مدخؿ مف مداخؿ فساد  ,كمآالت األمكر ,اإلفراط في المثالية دكف النظر إلى متطمبات الكاقع
  الكرعيف. الزاىديف الحكـ, كضياع الحقكؽ, حتى كلك كاف الحاكـ خيرى 

شرعية ىي الحالة األقرب لنظاـ الحكـ الرشيد الكاقعية المنضبطة بضكابط السياسة الإف 
 ـ المتمرديف. ى أركاف الدكلة, كضبط الناس, كلجكىي األقدر عمى الحفاظ عم ,في اإلسبلـ

ىـ في إدارة عرؼ حكاـ العرب كالمسمميف كمساعدك : ضركرة أف يتمف أىـ تكصيات الدراسةك 
مراجعة األنظمة كالتشريعات ك  ,لكاقعكفقو ا ,كفقو المقاصد ,قكاعد السياسة الشرعية مىعالدكلة 



 و
 

تعزيز الثقافة اإلسبلمية ك في الدكلة, كتكييفيا بما ينسجـ مع قكاعد السياسة الشرعية,  المعتمدة 
دارة الدكلة مف خبلؿ المناىج الدراسية,  ,الحكـ كأمكرً  ,سٌيما ما يتعمؽ بالسياسة ,بيف الناس كا 

كالحكار الداخمي بيف  ,البناءة ب المعارضة السياسيةفتح باك كالبرامج التكعكية العامة كالخاصة, 
 ., كقيميـ كثكابتيـاس, بما ال يتعارض مع عقيدتيـالن
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Abstract 

      The study investigated the concept of state administration, using 

idealist and realistic schools, and it had been evaluated in the light of the 

Islamic legal policy (Sharia). The problem of this study emerged from its 

try to identify the administration of each school to know the extent of 

their agreement with the Islamic legal policy. This study asked mainly: 

what is the nature of running the state using ideal and realist schools in 

the light of the Islamic legal policy? This study aimed to identify the 

nature of the practices of the two schools and determine the extent of 

their agreement with the Islamic legal policy. The importance of this 

study stems from showing the subject of running the state through idealist 

and realistic schools according to the Islamic legal policy, especially after 

the big failure which hit the Arab Spring Revolutions which their leaders 

thought that the Authoritarian regimes which controlled their countries 

can go away easily but soon this was proven wrong as these regimes were 

able rebirth again. The limitation of this study was represented in 

studying the samples of s of some rulers' practices in both schools and 

their evolution in the light of the Islamic legal policy. This study used 

mainly the descriptive analytical method as it considered a wide and 

flexible umbrella which includes a number of methods and sub methods. 

The results of this study indicated that: the Islamic legal policy includes 

highly qualified system for good governing. The Islamic legal policy 

represents a virtual realistic school and forms a civil state with Islamic 

background. Rulers who tend to use excessive idealism in running the 

country without looking at the real needs cannot stay long in the regime. 

Rulers who tend to realism with the Islamic legal policy conditions can 

keep their state, control their people and rebels. For recommendations: 

It's necessary for Islamic and Arab rulers and their assistants to know the 

rules of Islamic legal policy, jurisprudence purposes and reality. 

Reviewing of the current governing policies in countries and updated 

them according to bases of the Islamic legal policy reinforcement of the 

Islamic culture among people especially those parts which related with 

policy, governing and state administration. Allowing political objection to 

take its role and practicing the political objection within the national 

dialogue upon the Islamic believes and values.  
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 كيشمؿ: 

  .المقدمةأواًل: 

  .مشكمة الدراسةثانيًا: 

  .أىداف الدراسةثالثًا: 

 .أىمية الدراسةرابعًا: 

 .افتراضات الدراسةخامسًا: 

  .ةحدود الدراسسادسًا: 

  .مصطمحات الدراسةسابعًا: 

 .الدراسة منيجثامنًا: 

  الدراسات السابقة.تاسعًا: 
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  مقدمة:الأواًل: 

ـى   كىي عبارة عف نظاـ قانكني ,إلدارة شئكف التجمعات البشرية الحديثى  تمثؿ الدكلة النظا
 السمطةي  ثي كالتككيف, كمف حي الشكؿي  ز بسماتيا البارزة التي تيميزىا مف حيثي كسياسي, تتمي  

تكافر عناصرىا المادية  كحرية اإلرادة كاالستقبلؿ, كمف حيثي  السيادةي  كالقانكف, كمف حيثي 
قميـ ,مف شعب ,كالدستكرية يي كحدة إقميمية تقكـ عمى أساس إقميمي, فيمتد فكسمطاف,  ,كا 

 (.41: 1997 )قدكر, األشياء كاألشخاص المكجكديف داخؿ إقميميا لتشمؿ كؿ   ,سمطانيا كرقابتيا
  

دارة الدكلة ىي جزء مف النظاـ السياسي, كبحكـ التسمسؿ المنطقي, ييفترض أف تككف  كا 
النظاـ, كىذا يعني أف اإلدارة العامة تيشكؿ اإلطار التنظيمي  عقيدةاإلدارة تجسيدان كتعبيران عف 

طار أف ؛ لذلؾ يتكجب ليذا اإل ياكسياسات العممي الذم تيككؿ إليو ميمة تحقيؽ أىداؼ الدكؿ
ال   فمف تسير األمكر بشكؿ طبيعي في إنجاح إدارة  يككف متبلئمان مع النظاـ السياسي السائد, كا 

 .(109: 2001 )شيكاف, الدكلة
فيي صراع مف أجؿ البقاء,  1(مكيافيممي)في نظر ك الممكف,  يي فف  فالسياسة أما 

( كاجب الدكلة في يميافيممكد )حد  قد ك  ىك الذم يتعظي مف أخطاء السابقيف,المحنؾ  السياسي  ك 
د كاجب الحاكـ بحماية الدكلة مف األخطار حد  بينما قدرتيا عمى إخضاع المكاطنيف لمحاكـ, 

تقانو لفف   عتماد كبرغـ عدـ ا, الحرب المحدقة بيا, كىذا لف يتأتى لمحاكـ إال مف خبلؿ دراستو كا 
؛ األمر الذم اعتبره كثير مف الفبلسفة ( عمى النظرية األخبلقية في تحميمو السياسييميافيممك)

ر الكسيمة(, إال أنو ييحسب لػ إلى بركز مبدئو الشيير )الغاية تبر  أفضتٍ  كالسياسييف نقيصةن 
ـى  العممي   يو األسمكبى ن  بى ي( تى مافيميك)م  ا جعؿ نظريتو األكثرى عمى دراسة التجربة كالتاريخ, مم   القائ

  .(Machiavelli, 1964:89) انتشاران 
 

ككثرة  ,كازدياد أعداد السكاف عمى كجو الكرة األرضية ,كمع تقدـ الحضارة اإلنسانية
  .في إدارة الدكلة تافمدرس تظير ف ؛برزت الحاجة إلى نظاـ سياسي دقيؽ ؛التعقيدات

                                                           
ـ, أصبح مكيافيممي 1527ـ, كتكفي فييا عاـ 1463مفكر كفيمسكؼ كسياسي إيطالي, كلد في فمكرنسا عاـ  نيكوال مكيافيممي:. 1

, الذم قدـ (األمير)أ "الغاية تبرر الكسيمة". أشير كتبو عمى اإلطبلؽ, الشخصية الرئيسية لمتنظير السياسي الكاقعي, كىك صاحب مبد
ة فيو تعميمات لحكاـ فمكرنسا, نيشر الكتاب بعد مكتو, كأيد فيو فكرة أف ما ىك مفيد فيك ضركرم, التي كانت عبارة عف صكرة مبكر 

 .(511-512 :2010الحسف )لمنفعية كالكاقعية السياسية؛



3 
 

حاكال إظيار  افالمذ, 3(الفارابيك) 2)أفبلطكف(المدرسة المثالية, التي نظ ر ليا  :األكلى
لمدرسة الكاقعية, التي تزعميا افيي  :و إنساف أخبلقي كمثالي, أما الثانيةي عمى أنالسياس

سي بطريقة منفصمة عف البعد تعاممت مع الكاقع السياالتي ك, 4(مازارافجكؿ ( ك)يمافيميك)م
 كر قد أشار منظً ك , عمى تراث حضارم قديـ في إدارة الدكؿ كالممالؾ , كاعتمدتخبلقياأل

حقائؽ السياسة ال يصنعيا الحنيف, كال يأتي بيا الكىـ, إنما ىي حصيمة المدرسة الكاقعية إلى أف 
تفاعؿ مستمر بيف الحقائؽ المادية المممكسة, كبيف الحقائؽ المعنكية المحسكسة, كىذه بمجمميا 

 .(33: 2010 )أغمك, تشكؿ مجمكعة المفاىيـ األساسية لمسياسة

 أف , إال  مشتركةن  قكاسـى ة سيجد بينيما اقعيإف المتفحص في ثقافة المدرستيف المثالية كالك 
الناس  عمى مدل العصكر ىي المدرسة الكاقعية التي تحاكي حاجاتً  المدرسة األكثر تطبيقان 

في حالة نشأة النظاـ  كاستقرارىا التي تؤثر بشكؿ كبير عمى أمف الببلد يـ السمككيةى كمتغيراتً 
الدكلة تحتاج إلى "في مقدمتو عندما يقكؿ:  5(فابف خمدك )كىذا ما يؤكده  و.مً رى ىً أك في  ,السياسي

فإذا استقرت صار  ,منو لمقمـ كيككف احتياجيا لمسيؼ أحكجى  ,السيؼ كالقمـ, في بداية نشأتيا
منو لمسيؼ, فإذا ىرمت  ف, فإذا استكت صار احتياجيا لمقمـ أحكجى لقمـ متساكيياحتياجيا لمسيؼ كا

 .(318: 2004 ف خمدكف,اب) "عاد احتياجيا لمسيؼ أحكج منو لمقمـ
 

                                                           
لد عاـ فيمسكؼ إ أفالطون:.  2 ؽ.ـ ألسرة أرستقراطية بأثينا, كتتممذ عمى يد الفيمسكؼ سيقراط, اىتـ بدراسة الجدؿ, 427غريقي كي

ؽ.ـ؛ 347كالفيزياء, كاألخبلؽ, كالسياسة, كطالب بأف يككف الحاكـ فيمسكفان, لذلؾ يعتبر أفبلطكف المؤسس الحقيقي لممثالية, تكفي عاـ 
 (.35-31: 1996 ,فيصؿ)
لد عاـ  الفارابي:.  3 ـ, كاف رجبلن  950ـ, كتكفيى عاـ 870فيمسكؼ إسبلمي مف أصؿ فارسي, ييمقب بالمعمـ الثاني بعد أفبلطكف, كي

حكيمان, يخمد إلى اليدكء كالسكينة. كقؼ حياتو عمى التأمؿ الفمسفي. اىتـ بعمـ المنطؽ كالمعرفة كالسياسة كالحكـ, كقد جمع خبراتو مف 
 (.50-49: 1996 ,فيصؿ)لشاـ كالعراؽ كفارس متعممان ثـ عالما؛تنقمو في العديد مف بمداف ا

لد في إيطاليا عاـ  جول مازاران:.  4 ـ بالقرب مف ركما ألسرة متكاضعة, أمضى طفكلتو في 1602ىك الكارديناؿ جكؿ مازاراف, كي
يمو العالي, حيث حصؿ عمى درجة كسرعاف ما انتقؿ إلى جامعة القمعة في إسبانيا الستكماؿ تعم ,حيث برع في دراستو ,المدينة

ثـ سفيران لمبابا في باريس, كمف تمؾ المحظة بدأت عبلقتو بمعممو "ريشيميك"  ,الدكتكراه في القانكف, ثـ عاد إلى ركما لييعيف كارديناالن 
ثر مكت ريشيميك ,رئيس كزراء فرنسا في حينو, كبعد عممو في فرنسا ـ بعد تكصية بذلؾ 1642ـ عييف مازاراف رئيسان لكزراء فرنسا عا ,كا 

بعكس  ,كتفكقيا عف طريؽ السياسة كالدبمكماسية ,مف ريشيميك لمممؾ لكيس الثالث عشر. استطاع مازاراف أف ييحافظ عمى كحدة فرنسا
 . (115: 2006)حسف,م؛ؽ التفكؽ لفرنسا عبر العمؿ العسكر سمفو ريشيميك الذم حق  

ق, فيك مف عظماء 808ق, كتكفي في مصر في سنة 732خمدكف كلد في تكنس سنة عبد الرحمف ابف  عبد الرحمن ابن خمدون:.  5
القرف الثامف اليجرم, كاسمو أبك زيد عبد الرحمف بف محمد بف محمد بف خمدكف كلي الديف التكنسي الحضرمي األشبيمي المالكي, 

في أكاسط القرف السابع لميجرة, كيعكد أجداد ابف كأصمو مف أسرة أندلسية تكطنت في اشبيمية, ثـ نزح أجداده مف اشبيمية إلى تكنس 
خمدكف بنسبيـ إلى بني كائؿ مف قبائؿ اليمف, نشأ ابف خمدكف في تكنس كتمقى العمـك المعركفة في عصره ثـ ترؾ تكنس فراران مف الكباء 

 (.225 :2012كسافر إلى مدينة ىكاره بالمغرب, كتنقؿ في ببلد كثيرة كىك ال يزاؿ في مقتبؿ العمر )جمعة: 
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 الواقعية المدرسة فكر مع يتماشى (خمدون ابن) يطرحو ما أن الباحث يرى سبق اومم  
 جعفر وأبو ,سفيان أبي بن معاوية رأسيم وعمى ,المسممين حكام من كثير ياسياستب عمل التي

 بعض دراسةل الباحثً  حفز ما وىو ,ىموغيرُ  ,األيوبي الدين وصالح, الرشيد وىارون ,المنصور
 ومدى ,والواقعية المثالية المدرستين من كل في الدولة إدارة في الحكام ممارسات نماذج

 اآلخرين تجارب بعض دراسة في الباحث رغبة إلى إضافة ,الشرعية السياسة مع تماشييا
 في تسيم قد توصيات لتقديم ؛الشرعية السياسة مع المتعارضة وغير ,الحكم في الناجحة
 .واإلسالمية العربية البالد في كامالح أداء تحسين

 

 مشكمة الدراسة: ثانيًا: 

 عرفو اإلنساف, برزت في تطبيقات الحكـ ممارسات سياسيٌ  منذ ظيكر الدكلة ككيافو  
ن   ,سياسية , كمف ىنا ظير العديد مف الكاقعي أمً  ؛خر بغير المثاليكاآل ,ؼ بعضيا بالمثاليصي

كٍ ركا ليذه المالفبلسفة الذيف نظ   مية في إدارة الدكلة, فكانت المدرسة المثالية التي نظر مارسات الحي
رأل بأنو يتكجب عمى الحاكـ أف يككف حكيمان, بينما خالفو  الفيمسكؼ اإلغريقي أفبلطكف, فقد ليا

 مة العربي ابف خمدكفمف فبلسفة اإلدارة كالحكـ, ككاف عمى رأسيـ العبل   في ىذا الرأم الكثيري 
حتاج إلى ممارسات مختمفة في بعض األحياف عف , يكسياسة الناس ,ف الحكـاعتبر أ الذم

أك ضياع ىيبتيا,  ,قد تؤدم إلى انييار الدكلة التي يطميبيا أفبلطكف, كأف ىذه المثالياتً المثاليات 
ـى  لذلؾ برزت  لمعرفة ؛الكاقعيةك المثالية إدارة الدكلة لممدرستيف  مشكمة الدراسة في محاكلتيا تقيي

 مت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس اآلتي:تمث   حيثي  تكافقيا مع السياسة الشرعية, مدل

 ؟السياسة الشرعية في ضوءالمدرستين المثالية والواقعية  فيإدارة الدولة  ممارسات تقييمما 

 :اآلتية األربعة كيتفرع عنو األسئمة الفرعية

 ؟ ومتطمباتيا إدارة الدولةاىيم مفما  -1

 ؟السياسة الشرعية في ضوءارة الدولة إد تقييمما  -2

 السياسة الشرعية؟ معوما تقييم ممارساتيا  ؟,ما حقيقة إدارة الدولة في المدرسة المثالية -3

 السياسة الشرعية؟مع وما تقييم ممارساتيا  ؟,ما حقيقة إدارة الدولة في المدرسة الواقعية -4
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 أىداف الدراسة:  ثالثًا: 

 :عمى ست قضايا أساسيةالوقوف تيدف ىذه الدراسة إلى 

 .كمتطمباتيا إدارة الدكلة مفيكـ مىعالتعرؼ  -1

 .أثر السياسة الشرعية في إدارة الدكلة الكشؼ عف -2

 الدكلة في المدرسة المثالية. إدارة ممارسات حقيقة مىعالتعرؼ  -3

 .تحديد مدل تكافؽ  ممارسات إدارة الدكلة في المدرسة المثالية مع السياسة الشرعية -4

 إدارة الدكلة في المدرسة الكاقعية . ممارسات حقيقة مىعالتعرؼ  -5

 .ممارسات إدارة الدكلة في المدرسة الكاقعية مع السياسة الشرعية تكافؽتحديد مدل  -6

 

 أىمية الدراسة:رابعًا: 

مكضكع إدارة الدكلة في إطار المدرستيف المثالية  تز بر أ ككنيا مف الدراسة أىمية نبعت
ما  كصان بعد الفشؿ الكبير الذم أصاب ثكراتً صخ ,الشرعية و السياسةلما تقتضي كالكاقعية كفقان 

مة في دكليـ ييمكف قادتيا أف األنظمة االستبدادية التي كانت قائ الربيع العربي التي ظف  ب عرؼ
نفسيا  استطاعت تمؾ األنظمة إنتاجى  حيثي  ذلؾ؛ما ثبت عكس  سرعافى  , كلكفٍ أف تزكؿ بسيكلة

 سمى بالثكرات المضادة في مكاجية ما أفرزتو تمؾ الثكرات., كقامت بما يمف جديد

 

 الدراسة: افتراضاتخامسًا: 

جميع  ستيعابال ما يكفي من المرونة فيها اإلسالميةسة بأن الشريعة الدارتفترض 

 .إدارة الدولةوالتي تمثلها السياسة الشرعية في  ,متطلبات الواقع ومستجداته
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 حدود الدراسة:سادسًا: 

مع كتقييميا  ,ممارسات بعض الحكاـ في المدرستيف المثالية كالكاقعية مف نماذجدراسة 
كالرئيس  ,الصحابي عبد اهلل بف الزبير رضي اهلل عنو تجربة دراسة ـ  تى  حيثي  السياسة الشرعية؛

دراسة جرت , ك ارسات الحكـ في المدرسة المثاليةملم؛ كنماذج المصرم المعزكؿ محمد مرسي
كالرئيس  ,كرئيس كزراء فرنسا ريشيميك ,معاكية بف أبي سفياف رضي اهلل عنوتجربة الصحابي 

  .لممارسات الحكـ في المدرسة الكاقعية؛ كنماذج التركي الحالي رجب طيب أردكغاف

 

 مصطمحات الدراسة:سابعًا: 

 كفيو أربع مفردات: 

لتحقيؽ  ؛كية شاممةخذىا الدكلة كفؽ خطة تنمىي مجمكعة اإلجراءات التي تت  "إدارة الدولة:  -1
 .(2010:30 حبيب," )ؽ أىدافيا كغايتيا القكميةبما يحق   ؛مصالحيا الداخمية كالخارجية

الؾ كالممإدارة الدكؿ  ىي المدرسة التي تتعامؿ مع الكاقع السياسي في" المدرسة الواقعية: -2
السياسة ال ائؽ قديـ, كأف حق حضارم   عمى تراثو  , اعتمادان ميٌ يً بطريقة منفصمة عف البعد القً 

بيف الحقائؽ المادية  مستمرو  كال يأتي بيا الكىـ, إنما ىي حصيمة تفاعؿو  ,يصنعيا الحنيف
ىيـ المممكسة, كبيف الحقائؽ المعنكية المحسكسة, كىذه بمجمميا تشكؿ مجمكعة المفا

: 2010 أغمك,) "كمكيافيمميابف خمدكف  درسة الكاقعيةرم الممنظ   أىـ  كمف  األساسية لمسياسة,

33 .) 

ىي المدرسة التي تحاكؿ إظيار السياسي أك الحاكـ عمى أنو إنساف ": المدرسة المثالية -3
 .(33: 2010 أغمك,) " أفبلطكفك  رم ىذه المدرسة الفارابيمنظ   مثالي كأخبلقي, كمف أىـ  

 ,ىي تدبير الشؤكف العامة لمدكلة اإلسبلمية بما يكفؿ تحقيؽ المصالحالسياسة الشرعية: " -4
ا ال يتعدل حدكد الشريعة كأصكليا الكمية, كالمراد بالشؤكف العامة لمدكلة كدفع المضار؛ مم  

أك  ,قضائيةأك  ,تشريعيةأك  ,ماليةأك  ,, سكاء أكانت دستكريةـظي ما تتطمبو حياتيا مف ني  كؿ  
ككضع تنفيذية, كسكاء أكانت مف شؤكنيا الداخمية أـ عبلقاتيا الخارجية, فتدبير ىذه الشؤكف, 
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كعمـ السياسة الشرعية عمى ذلؾ ىك  ,الشرع ىك السياسة الشرعية كأصكؿى  قكاعدىا بما يتفؽ
 بو شؤكف الدكلة اإلسبلمية مف القكانيف كالنظـ التي تتفؽ كأصكؿى  ري ب  دى ا تي فيو عم   ثي حى بٍ يي  عمـه 

ف لـ يقـٍ   (.13: 2013 ,الشريؼ) "خاص دليؿه  تدبيرو  عمى كؿ   اإلسبلـ, كا 
 

 منيج الدراسة:: ثامناً 

قد  كمرنةن  كاسعةن  عتبر مظمةن يي و كمنيج رئيس, ككني  الوصفي التحميمي المنيج الدراسة تً عتمدا
إف المنيج الكصفي يقكـ عمى أساس تحديد  تتضمف عددان مف المناىج كاألساليب الفرعية, إذٍ 

 ,كاتجاىاتيا ,كأسبابيا ,كنكعية العبلقة بيف متغيراتيا ,ككصؼ طبيعتيا ,خصائص الظاىرة
 ,كالتعرؼ عمى حقيقتيا عمى أرض الكاقع, كيعتمد المنيج الكصفي عمى تفسير الكضع القائـ

جمع  كتحديد الظركؼ كالعبلقات المكجكدة بيف المتغيرات, كما يتعدل المنيج الكصفي مجردى 
 ,اسياكقي ,كتصنيفيا ,حكؿ الظاىرة إلى التحميؿ كالربط كالتفسير ليذه البيانات ةبيانات كصفي

 .(78: 1991 ساعاتي,) كاستخبلص النتائج منيا
 

, فقد تطكر ىذا المنيج في مياديف معرفية غير منيج تحميل النظمكما اعتمدت الدراسة 
حيث يعتبر منيج النظـ مف أكثر األطر الفكرية اسة, ثـ استعاره عمماء السياسة, ميداف السي

خارجي, بؿ إف ىذه األطر تدكر في فمكو بدرجة استخدامان في دراسة النشاط السياسي الداخمي كال
 مف مفاىيمو.  عديدأك بأخرل فيي تستخدـ ال

يقكـ منيج النظـ عمى اعتبار مفيكـ النظاـ السياسي كحدة التحميؿ, كىذا النظاـ ىك عبارة ك 
عمى اعتبار ك عف تفاعؿ بيف كحدات معينة, كىك مجمكعة مف العناصر المترابطة كالمتفاعمة, 

لسياسي شبكة مف التفاعبلت السياسية, فبل يحيا في فراغ, فيك يعيش في محيط مادم النظاـ ا
عمى اعتبار أف التفاعؿ سكاءن فيما بيف ك كغير مادم يتفاعؿ معو بحيث يؤثر فيو كيتأثر بو, 

الكحدات المككنة لمنظاـ, أك بيف النظاـ كمحيطو, حيث يصؿ الى درجة االعتماد المتبادؿ! بمعنى 
كحدة ما تؤثر عمى باقي الكحدات, كأف التغير في البيئة يؤثر عمى النظاـ كأف أفعاؿ أف أفعاؿ 

كىك البقاء كاالستمرار, فالنظاـ السياسي عمى ألم نظاـ  الغاية النيائيةكأف النظاـ تؤثر في البيئة, 
 أم مستكل يعمؿ عمى النحك الذم يضمف استمراره ككجكده, بيد أف االستقرار ال ينفى التغير,
كلكف التغير عمى سبيؿ التكي ؼ, أم بمعنى قدرة النظاـ عمى التأقمـ مع التغيرات الجزيئية بإجراء 
تغييرات جزيئية في اليياكؿ السياسية أك السياسات أك كمييما, كىذا يعني أف التغير المقصكد ىنا 

 ىك تغير في اطار االستقرار.
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ديدة, كما أنو يساعد الباحث في لقد زكد منيج تحميؿ النظـ حقؿ السياسة بمفاىيـ ج
مشكبلت جمع كتصنيؼ المعمكمات كعرض نتائج البحث, كما لفت االنتباه الى العديد مف ال

و, ككيؼ يتفاعؿ النظاـ مع كالكحدات المككنة ل ىداؼ النظاـ السياسي,اليامة في البحث مثؿ أ
يحافظ النظاـ عمى البيئة المحيطة, ككيؼ تتفاعؿ كحدات النظاـ مع بعضيا البعض, ككيؼ 

ذاتو, كلكف يؤخذ عمى ىذا المنيج أف نظريتو تتحيز لمكضع القائـ, فاالستقرار أك بقاء النظاـ 
عبر الزمف بمثابة مثميا األعمى, كعميو ال تبدك ىذه النظرية صالحة لتناكؿ النظـ السياسية في 

 . (37-34: 1984)المنكفي, فترات التغير الثكرم

     

ـ  قد ك   ,ككف ىذه الدراسة  نظرية أك أساسية ؛كالمراجعمف خبلؿ المصادر  معمكماتال جمع ت
 مف ,ضكء السياسة الشرعية فيبيف المدرستيف المثالية كالكاقعية  الدكلة إدارة مفيـكلتحديد كذلؾ 
االتفاؽ كاالفتراؽ بيف المدرستيف في ضكء السياسة مكاطف  إلى لمكصكؿ ؛كتحميميا اػػدراستي أجؿ

 الشرعية.
 

 الدراسات السابقةتاسعًا: 

 أواًل: الدراسات المحمية:

 كفييا سبع دراسات كما يأتي: 

 (:م2013شناق, دراسة )بُ  .1
 الفصل بين السمطات في النظام السياسي اإلسالمي"" بعنوان:

 النظاـ السياسي في السمطات بيف الفصؿ مبدأ تطبيؽ حقيقة ىدفت الدراسة إلى استيضاح
 القكاعد الدستكرية أىـ حددتي  التي العامة التشريعية النصكص بياف ؿخبل مف كذلؾ ,اإلسبلمي

 السمطات الثبلث عمؿ تنظيـ طريقة بياف ككذلؾ ,كتحميميا اإلسبلمي الحكـ نظاـ عمييا نيبي  التي
الدراسة في  بحثت, ك التحميميٌ  الكصفي   الباحث في دراستو المنيجى  استخدـ كقد , كتحميميا فيو

 كالسنة ,الكريـ القرآف مف المراجع األصمية تتككف حيثي  كالثانكية, األصمية عالمراج مف العديد
 أف الدراسة إلى صتالمتخصصة كالعامة, كخمي  الكتب مف فتتككف الثانكية المراجع أما النبكية,
 يعرؼ لـ فيك ,السياسية الكضعية النظـ عف تختمؼ ,خاصة طبيعة لو اإلسبلمي السياسي النظاـ
 ,مبادئى  عمى نيقد بي  النظاـ ىذا أف إلى يعكد ذلؾ سبب كأف السمطات, بيف فصؿال مبدأ تطبيؽ
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 ,الحاكـ مف قبؿ السمطة في االستبداد يمنع المبادئ ىذه كتطبيؽ كجؿ, عز اهلل عند مف ىي
 .الكضعية األنظمة القانكنية في بو المعمكؿ السمطات بيف الفصؿ بمبدأ األخذ فكرة عف غنيكيي 
ضاة كانكا مستقميف في ف القي أل ,غير دقيؽ ىذا البحث إليوما خميص باحث أف يرل العف ىدفو, ك 

ثـ أينشئت كالية المظالـ التي يرفع  ,ىـكأبناء األمراءأنيـ كانكا يحاكمكف بما في ذلؾ  ؛آرائيـ
تكصي العمماء بالحذر مف  كثيرةن  ان ىناؾ نصكص أفكما  الناس فييا دعاكاىـ ضد األمراء كالحكاـ,

  مع الحكاـ بما يضمف جكدة المراقبة.التماشي 
 

 ( :2011بح, دراسة )صُ  .2
 إدارة الدولة في اإلسالم" بعنوان: "

ىدفت الدراسة إلى تأصيؿ مفيكـ إدارة الدكلة في الفكر السياسي اإلسبلمي في الصدر األكؿ 
, كقد انطمقت المقارف كالمنيج التاريخي   ,التحميميٌ  الكصفي   استخدـ الباحث المنيجى كقد , لئلسبلـ

كمنذ  ,مفادىا أف الحراؾ االجتماعي كالسياسي في المجتمع اإلسبلمي األكؿ ,الدراسة مف فرضيةو 
صت الدراسة إلى ل إلى ضركرة كجكد دكلة تتجمى فييا أحكاـ الرسالة اإلسبلمية, كخمي أد   ,بدايتو

 باألمكر التي يتصؿ ام كؿ في ,كالفمسفات كالغايات ,كالمقاصد النيج عند كقؼ قد اإلسبلـ أف  
في  فالدكلة كسياستيا, ,األمة كقيادة ,الدكلة إقامة األمكر ىذه كمف كالتطكر, التغيير محؿ ىي

عمى  اهلل فرضو الذم الديني لكاجبا اقتضاىا مدني كاجب كىي كضركرية, كاجبة اإلسبلـ
دارتيا الدكلة يـكمف بيف العبلقة إلى أف   الدراسة صتً مي خى  اإلسبلـ, ككذلؾ برسالة المؤمنيف  لـ كا 

 السياسي ببعدييا اإلسبلـ في الدكلة إدارة أف   الدراسة مف اتضح ألٌنو ؛في اإلسبلـ كمعضمة تبرز
 .عنيا كتعبيرنا اإلسبلمية لمشريعة كانت تجسيدنا كاإلدارم

 
 م( :2011دراسة ) اليباش,  .3

 الكريم"  القرآنان: "النظام السياسي في ضوء بعنو 
ف الكريـ عف اآليات التي أرست نظرية متكاممة ألصكؿ آلى البحث في القر ىدفت الدراسة إ

في سياسة الببلد كالعباد نحك  كمتميزو  ,فريدو  قرآني   العممية السياسية, كلرسـ صكرة مشرقة لنظاـو 
استنادان إلى  التحميميٌ  الكصفي   استخدـ الباحث المنيجى كقد كسبلـ,  يعيش في أمفو  مجتمع بشرم  

صت الدراسة إلى بياف قكاعد كخصائص النظاـ السياسي لقرآف الكريـ ككتب التفسير, كخمي آيات ا
كما يركج لذلؾ  ,ف الديف, كأف العمؿ السياسي ال ينفصؿ عكخصائصو ف الكريـآفي القر 
كتفكقيا عمى جميع األنظمة  ,, كشمكلية أحكاـ القرآف الكريـ الخاصة بالنظاـ السياسيكفالعمماني

 الكضعية.
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 م(:2010راسة ) أبو رحمة, د .4
 بعنوان: "المصمحة المرسمة في أحكام السياسة الشرعية في عيد النبي صمى اهلل عميو وسمم"

في السياسة -صمى اهلل عميو كسمـ-تسميط الضكء عمى اجتيادات النبي ىدفت الدراسة إلى
لـ يكضح ك حياتو,  ككذلؾ اجتيادات الصحابة في ,الشرعية التي راعى فييا مصالح العباد كالببلد

  ث المنيج الذم استخدمو في دراستو.الباح
كدرء المفاسد  ,ؽ مصالح الناسيصت الدراسة إلى أف الشريعة اإلسبلمية جاءت لتحقخمي كقد 

كانكا يراعكف المصمحة في -رضي اهلل عنيـ-كالصحابة-صمى اهلل عميو كسمـ -يبعنيـ, كأف الن
ى كاضحان في جكانب السياسة ة بما يحقؽ المصمحة تجم  اجتياداتيـ, كأف اجتياد النبي كالصحاب

 الشرعية.
 

 م(:2009دراسة ) رجب,  .5
 "دور المصمحة المرسمة في أحكام السياسة الشرعية في عيد الصحابة" بعنوان:

ىدفت الدراسة إلى بياف العبلقة بيف المصمحة المرسمة كالسياسة الشرعية, كأثر المصمحة 
ية, كأيضان دكر المصمحة المرسمة في تكجيو أحكاـ السياسة الشرعية, المرسمة في السياسة الشرع

قد بالنسبة لمنيج الدراسة لـ يكضح الباحث المنيج الذم سار عميو خبلؿ ىذه الدراسة, ك ك 
صت الدراسة إلى أف السياسة الشرعية تدكر مع دليؿ المصمحة المرسمة كجكدان كعدمان, فبل خمي 

ر عف ىذا الدليؿ, كبذلؾ يتحقؽ ما يضمف استمرار حياة التشريع الفقو السياسي المتطك  ينفؾ  
 كالنيكض بالحضارة.

 
 م(:2006,)فرج دراسة  .6

 بعنوان: "الدور اإلنساني لمنظام السياسي اإلسالمي في زمن السمم"
االفتراءات كالشبيات التي ألبسيا أىؿ الباطؿ لئلسبلـ, حينما  دحضىدفت الدراسة إلى 

  ال المسمميف كأف الدماء, كسفؾً  اإلرىاب إلى دعكة أنو عمى المجاؿ الدكلي في ـاإلسبل لنا مكاقد  
كعصبية, كما ىدفت ىذه  حربو  دعاة ألنيـ ؛غيرىـ مع سممية دكلية إقامة عبلقات في يستريحكف

 مف يقدمو مالً  ؛عالمنا المعاصر في السمـ لتحقيؽ الكحيد السبيؿ ىك الدراسة إلى بياف أف اإلسبلـ
كالمنيج  ,استخدـ الباحث المنيج التاريخيكقد كحرياتيا,  البشرية راحة لتحقيؽ؛ نسانيو إ دكرو 

 بعضي ك -صمى اهلل عميو كسمـ-كاف المجتمع الذم عاش فيو النبيك في دراستو,  الكصفي التحميمي
  .الدراسة ىك محؿ   ,حدثت التي كقائعال
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 كالجمعيات المؤسسات اةمباى عمى قادر اإلسبلمي الفقو صت الدراسة إلى أفخمي قد ك 
 الفقو كأف كبيتانان, زكران  اإلنساف حقكؽ باسـ تتشدؽ التيىي ك  ,بؿ كمناىضتيا العالـ اإلنسانية في

 .الجانب ىذا في لمحديث السبؽ فضؿ كاف لو اإلسبلمي
 

 م( :2006) بدران,  دراسة .7
 : "دور المرأة السياسي في اإلسالم" بعنوان

استخدمت الباحثة كقد دكر المرأة السياسي في اإلسبلـ,  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى
فئة مف فئات  أم   ـٍ رً حٍ صت الدراسة إلى أف الشريعة لـ تى , كخمي كالمنيج التاريخي   التحميمي   المنيجى 

كخكض جميع المجاالت فييا, كلكنيا في المقابؿ لـ  ,المجتمع مف حقيا في بناء الدكلة المسممة
فاألمر متعمؽ بحاجة الدكلة  ,ينة  لمنساء مف المشاركة السياسيةتكجب أف تككف نسبة مع

رادتو في خكضيا كالمجتمع المسمـ, كىك متعمؽ بأصؿ اإلباحة الذم يحدد كؿ   ال  ,فرد قدرتو كا 
 معيف.  الكجكب الممـز بقدرو 

 
 ثانيًا: الدراسات العربية:

 كفييا أربع دراسات كما يأتي: 
 م( :2008دراسة )ىادي,  .1

 ىا عند ابن خمدون"ؤ ونشو  ,ن: "مفيوم الدولةبعنوا
خمدكف, استخدـ الباحث  ابف عند كصيركرتيا ,الدكلة مفيكـ إلىالدراسة إلى التعرؼ  ىدفت

 في تسيـ التي كالعكامؿ ,خمدكف صت الدراسة إلى أف مفيكـ الدكلة عند ابفالمنيج التحميمي, كخمي 
 ىذه يندرج بنظريتو كىك لصيركرتيا,محرؾ  ر أساسيمحك  كىي ,العصبية تعتمد عمى قكة ,قياميا
ىذه  في ترل التيىي ك  ,الدكلة دراسة في الكاقعية السياسية بالمدرسة اليكـ نسميو ما ضمف

فك  ؛السمطاف أك القكة عف تعبيران  المؤسسة الميداف  ىذا في السياسية لكاقعيتو ينجذب خمدكف ابف ا 
الفاضمة,  المدينة أك المثالية الدكلة عف لمحديث متومقد مف قميمةن  ان سطكر  إال سر  يك ال أنو بدرجة

نماأك بعيدة الكاقع عند الحكماء,  ,تعتبر نادرة التي ىذه المدينة  ضً رى الفى  جية مف عمييا يتكممكف كا 
تحميؿ  عمى صبنت عندىا بالدكلة المتعمقة األجزاء معظـ إف حيف في تعبيره, حد   كالتقدير عمى

 كما الدكلة درس كعميو فإنو يمكف القكؿ بأف ابف خمدكف قد العربي, ربالمغ في الكاقعية نماذجيا
 تككف. ينبغي أف كما ال ىي,
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 :م(2008دراسة ) ناصوري,  .2
 وجدلية الشرعية والمشروعية"  ,بعنوان: "النظام السياسي

 إيضاح عف فضبلن  عمييا, تقكـ التي كاألسس ,الشرعية مفيكـ ىدفت الدراسة إلى تحديد
 ؛استخدـ الباحث المنيج التحميمي بشكؿ أساسيكقد كالمشركعية,  الشرعية بيف عبلقةطبيعة ال

 العربي الكطف في الشرعية أزمة صت الدراسة إلى أفلتحميؿ أنماط الشرعنة لمنظاـ السياسي, كخمي 
 عمى العربية السياسية النظـ كعدـ قدرة السياسية, كالمشاركة الديمقراطية بمشكمة عضكينا ترتبط
 ىذه شرعية اىتزاز إلى حيث النتيجة, مف يقكد, مما النكعية, االجتماعية التحكالت يعاباست

 .بعض الحاالت في ياذاتً  ةي  رً طٍ القي  الدكلة شرعية كربما النظـ,
 

 م(:2005دراسة ) أبو ليل,  .3
 المالية واالقتصادية"-صمى اهلل عميو وسمم-السياسة الشرعية في تصرفات النبيبعنوان:"

سكاءن  ,المتعددة-صمى اهلل عميو كسمـ-اسة إلى التعرؼ عمى تصرفات النبيدر ىدفت ال
أك بكصؼ  ,بشران, أك بما صدر عنو بكصؼ الخبرة الفنية ,إمامان  ,قاضيان  ,مفتيان باعتباره رسكالن, 

فيما -صمى اهلل عميو كسمـ-السياسة الشرعية في تصرفات النبيالخصكصية, كالتعرؼ عمى 
كالخراج كالجزية,  ,القتيؿ بي مى كسى  ,كالغنائـ ,الية العامة لمدكلة, كىي الزكاةيتعمؽ بالمكارد الم

  في المسائؿ االقتصادية المتنكعة. عمى السياسة الشرعية في تصرفاتو كالتعرؼ
حيث جمع بيف المنيج  ,استخدـ الباحث في دراستو أسمكب الجمع بيف المناىجكقد 

صت الدراسة إلى أف ستنتاجي, كخمي منيج التحميمي اال, كالاالستقرائي في رصد المادة العممية
يا باألحكاـ عبلقتي  ليست عمى كزف كاحد مف حيثي -صمى اهلل عميو كسمـ-تصرفات النبي

ت بيا, كالتشريع, كذلؾ لتعدد األنشطة التي صدرت عنو, كاختبلؼ األحكاؿ كالقرائف التي احتف  
ف كالتمييز بيف ىذه التصرفات, ك  ؼ بالجية التي صدر عنيا بحسب ما يعطيو تصر  تقييد كؿ  ا 

 تكاكب مصالح الناس. ,اجتيادية أمران ضركريان لقياـ نيضة فقيية د  التحرم كاالجتياد يع
 

 م( :1994دراسة )كوناكاتا,  .4
 " ة"النظرية السياسية عند ابن تيمي بعنوان:

عف المنظكر  ان السياسية كما ىي عميو, بعيد ةلدراسة إلى تكضيح نظرية ابف تيميىدفت ا
أك الدفاع عف حقكؽ  ,أك الديمقراطية ,مف خبلؿ مقكالت التقدمية فكرو  الغربي الذم يتناكؿ كؿ  

كالمنيج  ,استخدـ الباحث المنيج التحميمي المكضكعيكقد أك غير ذلؾ,  ,أك المساكاة ,اإلنساف
في سياقيا الذم  ليا كالفيـ المكضكعي   ,في دراستو التي تعتمد عمى تحميؿ النصكص ,التاريخي
في إطار السياؽ التاريخي لتطكر  ةف خصائص الفكر السياسي البف تيميكالكشؼ ع ,كردت فيو
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كتفردىا بالنسبة لمفكر  ,ةأفكار ابف تيمي زً لدراسة إلى تميي صت االفكر السياسي اإلسبلمي, كخمي 
إلى  الدراسة أيضان  صتقد خمي اضح عمى األفكار البلحقة عميو, ك كأثرىا الك  ,السياسي السابؽ عميو

يعتبر مف أكثر المفكريف اإلسبلمييف تأثيران في التيارات اإلسبلمية المعاصرة, ال  ةأف ابف تيمي
 ا التيارات ذات النزعة الجيادية.سيم  

 
 تعقيب عمى الدراسات السابقة

في مجاؿ إدارة  كاسعةه  أصبح لدل الباحث أرضيةه  ,بلع عمى الدراسات السابقةبعد االط  
 كالمدرسة المثالية ,النظاـ السياسي اإلسبلمي, كالمدرسة الكاقعيةالسياسة الشرعية, ك دكلة, ك ال

كىك "إدارة الدكلة بيف المدرستيف  ,الدراسة ؿى حً مى  إلدارة الدكلة, كىي دراسات ستثرم المكضكعى 
تطرؽ ي لـ-عمـ الباحث د  عمى حى -كىذه الدراسة ,"سياسة الشرعيةالمثالية كالكاقعية في ضكء ال

 .ىذا الباب إلى طرؽً  ومف قبؿ, كىك ما دفع باحث إلييا أم  
 جدول الفجوة البحثية

 الدراسة الحالية عمى ماذا ركزت الفجوة البحثية عمى ماذا ركزت الدراسات السابقة
 كتحميؿ بيافركزت الدراسات السابقة عمى 

القكاعد  أىـ تحدد التي العامة التشريعية النصكص
, اإلسبلمي الحكـ نظاـ عمييا بني تيال الدستكرية

تأصيؿ مفيـك إدارة الدكلة في الفكر السياسي ك 
البحث في ك , اإلسبلمي في الصدر األكؿ لئلسبلـ

القراف الكريـ عف اآليات التي أرست نظرية متكاممة 
تسميط الضكء عمى ك  ,ألصكؿ العممية السياسية

في السياسة -صمى اهلل عميو كسمـ-اجتيادات النبي
شرعية التي راعى فييا مصالح العباد كالببلد, ال
بياف العبلقة بيف المصمحة المرسمة كالسياسة ك 

الشرعية, أثر المصمحة المرسمة في السياسة 
 عندتككينيا ك  الدكلة مفيـك إلىالتعرؼ ك الشرعية, 

 التي كاألسس الشرعية مفيـك تحديدك , خمدكف ابف
 بيف ةطبيعة العبلق إيضاح عف فضبلن  عمييا, تقـك

دكر المرأة  إلىالتعرؼ ك , كالمشركعية الشرعية
السياسة , كالتعرؼ عمى السياسي في اإلسبلـ

-صمى اهلل عميو كسمـ-الشرعية في تصرفات النبي
 .فيما يتعمؽ بالمكارد المالية العامة لمدكلة

لـ تركز الدراسات السابقة 
الممارسات التي عمى 
مثالية كالتي الغير تكصؼ ب

في مرحمة مف تككف كاقعية 
المراحؿ مف أجؿ الحفاظ 

عف  عمى الدكلة بعيدان 
المثالية كالعاطفة كبياف أصؿ 
ليذه الممارسات في الشريعة 
اإلسبلمية كىؿ تتماشى ىذه 
الممارسات مع السياسة 

 ؟الشرعية أـ ال

تقييـ  عمى الحالية الدراسة تركز 
إدارة في  ـاالحك بعض ممارسات

ة الدكلة في المدرستيف المثالي
سة كالكاقعية في ضكء السيا

لمكصكؿ إلى الحقائؽ  ,الشرعية
التي تمتبس فييا المكاقؼ الدينية 
مف حيث التحريـ كالتحميؿ, كىك 

جارب أمر مرت بو الكثير مف ت
الحكـ اإلسبلمي, كالتي كاف 

ا تجربة اإلخكاف المسمميف خرىآ
في مصر, كاستعراض بعض 

في إدارة  الكاقعيةالممارسات 
لحكـ كىؿ تتماشى  ىذه الدكلة كا

مع السياسة  الممارسات
  الشرعية!
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  الثانيالفصل 
 الدولة إدارة

 تمييد

فعندما يكتمؿ البناء االجتماعي  إف الحكـ أك السمطة ظاىرة ضركرية لبلجتماع البشرم,
ر يٍ سى كتي  ,األفراد شؤكفبر كتدٌ  ,اإلنسانيـ المجتمع كجكد سمطة تنظ   إلى محةن بدك الحاجة مي ت

يجادتحقيقان لبلنسجاـ في تركيب المجتمع,  ؛رىـأمك  كتكريس  ,التكافؽ في العبلقات االجتماعية كا 
 ؛السمطة ال تنشأ في فراغمجتمعان سياسيان بقياـ السمطة, "ف النظاـ في داخؿ المجتمع الذم يصبح

ف بؿ ىي ظاىرة سياسية تترتب عمى قياـ ظاىرة اجتماعية, كتككف الحقة ليا, كىي إما أف تكك 
مة, كال بد ليذه السمطة أف تتمثؿ في مصمحة الجماعة كضميرىا منظ   أكة صسمطة مشخ  
  .(212-211: 1969 النجار,) "االجتماعي

 اإلسبلـأم أف السياسة في " مصبكغ بصبغة الشرعية؛ اإلسبلـإف مدلكؿ السياسة في 
لذم يقـك عمى سياسة ا اإلسبلميتكجييات المنيج  إطارىي تمؾ السياسة الشرعية القائمة في 

  .(32: 1998القرضاكم, ) "الديف كالدنيا

 , كىي كاآلتي:مباحث ثبلثةفقد قسـ الباحث ىذا الفصؿ إلى  ما سبؽفكرة كلتكضيح 
  الدكلة بيف المفيـك كالمتطمبات. إدارة :المبحث األكؿ

  حث الثاني: المفيـك الحديث لمدكلة.المب

  الحكـ.إلدارة : المتطمبات القيادية المبحث الثالث

 

 

 

 



15 
 

اتة الدولة بين المفيوم والمتطمب: إدار مبحث األولال  

ـى  المدينة الفاضمة كانت كال تزاؿى إف  فك  ,لمناس األعظـى  الحم محاكلة الكصكؿ إلى  ا 
المجتمع الفاضؿ, مف السمات البارزة لتطكر الكعي اإلنساني عبر التاريخ, ككاف السعي لتحسيف 

  .(9: 2009المنياكم, )داية نشكء الدكلةلب تمع بمثابة الخطكة األكلىالكاقع اإلنساني في المج

 خمس قضايا أساسية تتعمؽ بالدكلة عمى  -كبشكؿ تفصيمي -لمتعرؼ كفيما يمي كقفة
 :كىي كاآلتي

  .مفيـك الدكلة -1

  أركاف الدكلة. -2

 خصائص الدكلة. -3

  أشكاؿ الدكلة. -4

 كظائؼ الدكلة. -5

 ي:كفي ىذا المبحث خمسة مطالب كما يأت

 

 : مفيوم الدولةطمب األولالم

أحدىما  إدراؾنو مف الصعب نجد أ بحيثي  كثيقان؛ المجتمع ارتباطان يرتبط مفيكما الدكلة ك 
الدكلة  كائف حي ف ؛كما ال يمكف متابعة تطكرىما عبر التاريخ بصكرة منفصمة خراآلبمعزؿ عف 

 ية طبيعية كضركرية , كىيلو طبيعتو الخاصة بو, كيحكميا قانكف السببية , كىي مؤسسة بشر 
 .(101: 2004ابف خمدكف, )أيضان كحدة سياسية كاجتماعية ال يمكف أف تقكـ الحضارة إال  بيا
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:الدولة لغةً  أواًل:  

سبقت العرب  قد خرلاألمـ األ ككفي  ؛مقتصران عمى العرب فقط لغةن  الدكلة تعريؼ لـ يكف
عمى  أربعة ر مف لغة, كىيلمدكلة في أكث غكيةن لي  , لذلؾ سنجد تعريفاتو كتككينيا الدكلةفي معرفة 

 تي:حك اآلالن
 

 :الكريم القرآن في الدولة  . أ
ّٚ }: تعالى قكلو في دكلة كممة حركؼ الكريـ القرآف في  كردت ِٖ ِٔ أّٔ ُ٘ َع٢ًّٔ َسُطِٛيِ٘ َِ َّا أّٔفّٔا٤ ايًّٜ

َٚا َٚايََّٖٝتا٢ََ  َِٚيِزٟ ايّٖكِّٕشَب٢   ّٚ َِٚيًشَُّطٛ  ًًِِّٜ٘ ِِايّٖكَّٕش٣ فّٔ َٔ األّٔغَِّٖٓٝا٤ َِٓهّٕ َٕ ُدٚي١ّّٔٗ َبِٝ ِٞ الّٔ َٜهّٕٛ ّٚ نّٔ ّٚ ايظَِّبٝ َٚاِب ََُظاِننيّٚ   ,د6: احلؼشر { يّٖ
  .كالتحكيؿ كالتغيير التداكؿ بمعنى

فك : لغتاف فتحيا أك الداؿ بضـ كلةن دي  إف تفسيرىا في كقيؿ"  الماؿ, إلى تشير الضـ ا 
 دكف بينيـ نوك فيتداكل األغنياء أيدم في الفيء اؿم يقعى  ال حتى العاـ كالمعنى الحرب, إلى كالفتح
 (.21: 1996, شمبي) "كالتحكيؿ التغيير معنى ذات كىك, الفقراء
 قكلو في الفعؿ بصيغة استخدمت كلكف آخر, مكضع في الكريـ القرآف في كردت ككذلؾ
َٔ ايَّٓاغَِّٚٚتًّٖؤّ األَّٜا}:تعالى ّٚيَّٕٗا َبِٝ  كفي ,لقكـ فييا كالغمبة الدكلة نجعؿ معنىب أمٍ , د031:عُشإ ٍآر {ُّ َُْذا
 .آلخريف غيرىا

  
 :عند العرب لغةً الدولة   . ب

 ,الناحية المغكية مففي المغة العربية ليا مدلكالت مختمفة عنيا في المغات األخرل  الدكلة
 العربية المغة قكاميسأشير  في (ةدكل) كممة لمدلكؿ فةرٍ الص   المفظية المعاني عف يالتقص  ك 

 دكلة فكممة" الغرب, عند الشائع المغكم مفيكميا عف ,مغزل مكذ ,كاضح بشكؿ يبعدنا يمةالقد
 ؛محايدة كممة ف ىذه الكممةأ القديـ, كالحقيقة البلتيني (status)تعبير في المغكية جذكرىا تجد
 ـالرغ عمى لكنيا ,كاالستقرار الثبات بمعاني لصيقة فإنيا لذا أك حالتو؛ العيش طريقة تعني حيث
 .(10: 1973األسكد, ) "كعامة غامضة تبقى ذلؾ مف

 
 :ىذه األربعة منياو  ,قد تعددتلذلك نجد أن تعريفات الدولة 

 مف شيء تحكؿ عمى يدؿ ,كاحد أصؿ كىك ,كالبلـ كالكاك الداؿ مف مأخكذة :دكلةكممة  .1
 كانقبلب كالغمبةاالستيبلء  عمى الدكلة كتطمؽ ,كاحد بمعنى كىما  كلة,كالدي  كلةد  ال يقاؿ" مكاف,
 عمى الفئتيف إحدل داؿته  أف, الفئتيف بيف الحرب في كالدكلة المتداكؿ, الشيء كعمى الزماف,
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 صرناني  أمٍ  ,أعدائنا عمى لنا يؿى دً أي  يقاؿ ,الغمبة أمً  كالدكلة ,ةمر  كىذه ةمر  ىذه فتيـز األخرل,
 .(11/ج252:ق 1414 ابف منظكر,) عمييـ

 "ؿحا إلى حاؿ مف كالدىر الزماف انقبلب بؿ انتقاؿ, أك فعؿ مجرد تليس (دكلة)كممة " .2
 .(1000: 2005آبادم,  الفيركز)

 حيثي  ي جعمو تارة ليؤالء كتارة ليؤالء؛تعني االنتقاؿ مف حاؿ إلى حاؿ, كداكؿ تعنلدكلة ا" .3
َٔ ايَّٓاغّٚ{:الحؽ تبارؾ كتعالىيقكؿ  ّٚيَّٕٗا َبِٝ  ,مع المغة العربيةمج) "د031:عُشإ آٍر}َِٚتًّٖؤّ األَّٜاُّ َُْذا

1989 :239.) 
جياؿ, مرحمة أ ثبلثة أعمار تعدك ال الغالب في, ك  -لؤلشخاص كما-طبيعية أعمار "لمدكلة .4

 2004 ابف خمدكف,) "كمرحمة الشيخكخة كاليـر ,ستكاءكمرحمة الشباب كاال ,نشأة كالتككيفال
:170). 
 

 :عند الغرب لغةً الدولة  . ج
كىذا  الغرب, عند معناىاعف العربية  القكاميس يف دكلة كممةل المغكم معنىال يختمؼ

 الحدكد يتجاكز الذم الكبير كالمغزل ,البعيدة  كالفكرية السياسية المدلكالت ر عفيعب   االختبلؼ
 في كمكقعيا الدكلة مفيكـ في ان اختبلف الكاقع في يعكس المغكم االختبلؼ فيذا البحتة, المغكية
 مف شد  أ معناىا عمى لمداللة ان تعبير  جدت لـ الغربييفعند  دكلةالف", الغربي كالفكر العربي الفكر
في  (State)ك ,الفرنسية في (Etat)ك ,اإليطالية في(Stato) ك ,البلتينية في(status)  كممة
 كقائـ دائـ ىك بؿ يتبدؿ, أف ينبغي كال ,يتبدؿ ال كالحكـ األمر أف إلى لئلشارةميزية, جاإلن

  .(103: 1960 رباط,) "كمستتبٌ 
 
 االجتماعية أبعادىا تخفى ال فمسفةن  الغربييف عند لمدكلة التقميدم المعنىيعكس ك 

 ال إنيا حيف في ىا,رً ي  غى تى  احتماؿ كاستبعاد ,كتمجيدىا الدكلة دعـ األساس ىدفيا كاالقتصادية,
 ابف عند فالدكلة, (Nassar ,1967: 195) كالمسمميف العرب غالبية عند سالمقدٌ  الطابع ذلؾ تأخذ

 كال دائمة ال نظره في فيي, السياسية الدكرة فييا تنتيي مرة كؿ   في ظاىرة ىي مثبلن  خمدكف
 كىي ,شمكليةن  أكثرى  فكرةو  مف الدكلة رااستقر  عدـ لظاىرة تفسيره في خمدكف ابف كينطمؽ, مستقرة
 :مقدمتو في حيث يقكؿ ,عنده اإلطبلؽ عمى اإلنساني االجتماع ظكاىر بياف عدـ

 إنما كمنياج مستقر, ,كاحدة كتيرة عمى تدكـ ال يـمى حى كنً  كعكائدىـ كاألمـ العالـ حكاؿأ "إف
 في األشخاص ذلؾ يككف ككما حاؿ, إلى حاؿو  مف نتقاؿكا ,كاألزمنة األياـ عمى اختبلؼ ىك



18 
 

:  2004 ابف خمدكف,) كالدكؿ" كاألزمنة كاألقطار اآلفاؽ في يقع ذلؾ فاف ؛كاألمصار كاألكقات
 .يركالتغي لمتبدؿ التعرض دائمة مؤسسةن  تبقى الدكلة ففإ لؾلذ ؛(28

 
 :الدولة عند الفالسفة  . د

المدف الفاضمة التي كتب  لكؿ   ,يمان م كمصدران  ,متينان  أساسان  (أفبلطكف)جميكرية  عتبرتي 
 تككيف شعبو  إلىالفبلسفة مف بعده, كنبلحظ أف أفبلطكف عمى الرغـ مف أنو كاف يسعى  عنيا
إال أنو كاد  ؛رؼ بجميكرية أفبلطكف الفاضمةكتابو عي  أف, كمع يةبالحرية كالرفاىينعـ  سعيدو 
ف التجمعات أل ؛تربية الممؾ الفيمسكؼ إلىأفبلطكف كاف ييدؼ " ,ص لتربية رئيس المدينةيخص  

ذاحكـ الممؾ الفيمسكؼ,  إذاالبشرية في رأيو تسعد   الممؾ الفيمسكؼ فبل إيجادكاف مف الصعب  كا 
 .(10: 2009, المنياكم) "ف يتفمسؼ الممكؾبأ د  بي 

الدكلة عمى الكجو  شؤكفالحاكـ  كي يدير ,يتزكد حكاـ المدينة بالحكمة أفيتكجب  حيثي 
 "حيث ,لرأس الدكلة األىمية القصكل أعطكا-أفبلطكفبعد -كىكذا نجد أف الفبلسفة ,األكمؿ
 إلىدعتو الحاجة  اإلنساف فإالفارابي بينما قاؿ  ,بالطبع ان مدني اإلنساف (أرسطك)اعتبر 
 أعطى كأيضان  الفرد كالمجتمع, إسعادكليس بالطبع كالفطرة, كاليدؼ مف ذلؾ ىك  ,االجتماع
 لؤلميرالحؽ  أعطىفقد  (يمافيميكمأما ) ؛يتمتع بيا أفيجب عمى الحاكـ  أخبلقيةن  صفاتو 

جاف )ككاف ؿ ,مممؾيتنازلكا عف حرياتيـ ل أفعمى الناس  (ىكبز)فيما أكجب  ,بالتصرؼ المطمؽ
المجتمع تنازؿ عف حرياتو لرئيس الدكلة كفؽ عقد  فأبقاؿ  خر عندماآ رأمه  (جاؾ ركسك

الفبلسفة ىـ الذيف استكعبكا االزدىار الثقافي  أفىكذا نجد ك  ,(11: 2009, المنياكم) "اجتماعي
ا يركف مم   ,نقاذهإما يمكف  بإنقاذركا ثـ فك   ,اإلنسانيةالحضارة  المحيط بيـ, كتمقكا معطياتً 

اقتراحات تحت اسـ مكا ما تجكد بو أنفسيـ مف ليقد   , كانحطاط كاستبداد؛مف تخمؼ كتفكؾ أماميـ
 المدينة الفاضمة.

 :المفيوم العام لمدولة ثانيَا:

عبر العصكر التاريخية المختمفة  تاتخذ قد فالدكلة الشعكر بالدكلة سابؽ عمى قياميا؛إف   
حساسيـ ,لة تكتسب قيمتيا مف شعكر الناس بياالدك "ك ,عدة أسماءن  بكجكدىا, فبدكف ىذا  كا 
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 حاكمةن  ف ثمة سمطةن فيذا الشعكر يعني االعتراؼ بأ ,(5: 1968, رباط) "لةالشعكر ال كجكد لمدك 
 .فرد فيو يخضع ليا كؿ   ,في المجتمع

 منيا: ُت أربعةً ردس, و وقد وردت تعريفات عديدة لمفيوم الدولة

ممارسة سمطات قانكنية  ليا حؽ   ,قانكنية دائمة, تتضمف كجكد ىيئة اجتماعيةكحدة الدكلة " .1
د, كتباشر الدكلة حقكؽ السيادة بإرادتيا حد  م إقميـمة مستقرة عمى أمعينة, في مكاجية 

 .(223: 1958ليمو, )  المنفردة عف طريؽ استخداـ القكة المادية التي تحتكرىا"

, كنظاميا الذم في إقميـ معيف, كليا شخصيتيا المعنكية ئمان جماعة مف الناس تقيـ دا الدكلة" .2
 (.17: 1988, مكسى)كاستقبلليا السياسي"  ,كلحكاميا ,تخضع لو

كيخضعكف لسمطة  ,(األرضمحدد ) إقميـ)الشعب( يعيشكف عمى  األفرادمجمكعة مف الدكلة " .3
صفة الدكلية" كشرط لمتمتع بال ,كتتمتع باالعتراؼ الدكلي ,سياسية حاكمة )الحككمة(

 (.37: 2011سالـ,)

كالذم بيده  ,عبارة عف ذلؾ الشخص المعنكم الذم يمثؿ أمة )تقطف أرضا معينة(الدكلة " .4
 (.28: 1975متكلي, أك كما يسمكنيا السيادة" ) ,السمطة العامة

 :ص الباحث لمتعريؼ اآلتي لمدكلةكبدراسة ما سبؽ مف تعريفات فقد خمي 

يتمثل في مجموعة من األفراد الذين يقيمون عمى  ,ممنظ   سياسيٍ  كيانٍ  ىي عبارة عن "الدولة
  ."ة عمياطتفرضو سم ,معين واجتماعيويخضعون لتنظيم سياسي وقانوني  ,محددةٍ  أرضٍ 

ككنو تتمثؿ فيو جميع عناصر الدكلة  ؛كشامؿ ,جامع ث أف ىذا التعريؼ,كيرل الباح
 الرئيسية كىي:

 السياسي. كالنظاـ الكياف -

 تمع.المج -

 األرض. -
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 أركان الدولة: ثانيطمب الالم

 .لشعب, اإلقميـ, السمطة السياسيةلمدكلة ثبلثة أركاف أساسية, ىي: ا

 لذلؾ فإف في ىذا المطمب ثبلثة فركع:

 الشعب:الفرع األول: 

 كىنا يمـز التفريؽ بيف مفاىيـ الشعب كاألمة كالدكلة: 

فٍ  مف الناس تجمعيـ ةكبير  ةيتككف الشعب مف مجمكع .1 كاف ال  الرغبة في العيش المشترؾ, كا 
إال أف  ؛بأك أفراد الشع ,لعدد الناس ,أقصى أدنى كحدو  أك حدو  ,يمكف تحديد عدد مناسب

عتبر عامبلن ىامان في ازدياد قدر الدكلة كشأنيا, كقد يتطابؽ تعريؼ الشعب يكثرة عدد السكاف 
فشعب الدكلة  ,مة إلى دكؿالمقس  كما ىك حاؿ األمة العربية  ,كقد يختمؼ عنيا ,مع األمة

  .معينة أك عدة أمـ, فالشعب مجمكعة مف األفراد تقطف أرضان  ,منيا أك جزءو  ,يتككف مف أمة

 ,كالمغة ؛أك عدة عناصر ,تتميز باشتراؾ أفرادىا في عنصر-إلى جانب ذلؾ-أما األمة فيي .2
  .أك الرغبة المشتركة في العيش معان  ,كاألصؿ ,كالديف

, أما الدكلة فيي ما قد عممت آنفان فاالختبلؼ يكمف في أف األمة  ؛ة لؤلمة كالدكلةأما بالنسب .3
بسيكني, ) إلى أف الدكلة ىي عنصر مف عناصر األمة إضافةن , كحدة سياسية قانكنية كضعية

1985 :15).  

ذا كانت الدكلة كاألمة تشتركاف في عنصر  فإف الدكلة تتميز عف األمة  ؛الشعب كاإلقميـ مكا 
كمف كظائؼ الدكلة إخفاء التناقضات الداخمية بيف " ,مف أركاف الدكلة ركنان  د  عى ككمة التي تي بالح

ضفاء صفة المشركعية ,طبقي كأي أعضائيا مف صراع سياس المفركضة مف  السمطةعمى  كا 
 .(118: 1983 مدككر,) "أك طبقة عمى األغمبية ,أك فئة ,طرؼ مجمكعة

 اإلقميم:اني: الفرع الث

صغيرة,  مساحة كبيرة أك نت ىذه األرض ذاتى كا سكاءن  ,الشعب عمى أرض معينة يستقر   
تسمى باإلقميـ الذم ال يشمؿ  ,ةعنصر مف عناصر الدكلة الثبلثكىي كقد أصبحت األرض 



21 
 

نما إلى جانبيا المسطحات المائية التابعة لميابسة ,اليابسة فقط  ,كالفضاء الذم يعمك األرض ,كا 
ف حؽ الدكلة عمى إقميميا حؽٌ  ,لة كفقان لقكاعد السمكؾ الدكليكالبحار الخاضعة لمدك   عينيٌ  كا 

دارة لمشؤكف  رسة السيادة العامة بما تفرضو مفيتحدد مضمكنو بمما ,نظاميٌ  إجراءات رقابة كا 
 .(28: 1988مكسى, ) العامة

 السمطة السياسية:الفرع الثالث: 

سػػػمطة عمػػػى الشػػػعب فػػػي إطػػػار فػػػرض الت ,أك حككمػػػة كجػػػكد قػػػكة يتطمػػػب قيػػػاـ الدكلػػػةإف  
كالػػدفاع عػػف  ,كتحقيػػؽ مصػػالحيا ,كأف تعمػػؿ ىػػذه الحككمػػة عمػػى تنظػػيـ أمػػكر الجماعػػة ,األرض
كتقيـ العدؿ  ,ـ شئكنو كمكاردهكتنظ   ,كالمراد بالسيادة استقبللية السمطة التي تحكـ الشعب, سيادتيا

رل عػػػف طريػػػؽ تبػػػادؿ التمثيػػػؿ بالػػػدكؿ األخػػػ عبلقػػػاتتنظػػػيـ المػػػع  ,الػػػدفاع عنػػػوتقػػػـك ببػػػيف أفػػػراده ك 
تعاكنو, كما  كىيئةو  لممارسة السيادة مف شخصو  د  كاالشتراؾ في المنظمات الدكلية, كال بي  ,السياسي

ات خارجيػة كعػدـ الخضػكع لمػؤثر  ,قرارات الدكلة في الداخؿ , كاالستقبلؿ السياسػي تنفيذمف  د  ال بي 
كقػػرارات المنظمػػات  ,تقيػػد بقكاعػػد القػػانكف الػػدكليذلػػؾ ال ؿ  ًخػػكال يي  ,األخػػرل فػػي العبلقػػات مػػع الػػدكؿ

 .(5: 2006 غده, أبك) الدكلية

فإذا انتفػى ىػذا الرضػا  ؛و لياكقبكلً  ,حككمة أية دكلة شرعيتيا مف رضا شعبيا بيا كتستمد  
كالمبدأ  ,نفكذىا عمى المحككميف ميما فرضتٍ  ,كليست شرعية ,فإف الحككمة تككف فعمية ؛كالقبكؿ

مػػا أف تكػػكف مجس ػػ ,مطة إمػػا أف تكػػكف اجتماعيػػة مباشػػرةالعػػاـ أف السػػ أك  ,دة فػػي شػػخص معػػيفكا 
تمجػػأ إلييػػا السػػمطة  حيػػثي  ؛كالسػػمطة السياسػػية ظػػاىرة قانكنيػػة الرتباطيػػا بالقػػانكف ,سػػمطة مؤسسػػة
كمػػا أف  ,كتغميػػب مصػػالحيـ عمػػى مصػػمحة الجماعػػة ,نػػدفاعيـاك  يـكتقييػػد مطػػامع ,لتنظػػيـ األفػػراد

أك  ,اقتصػػػػاديةأك  ,نفسػػػػيةأك  ,دينيػػػػة كانػػػػت سػػػػكاءن  ,عديػػػػدةو  ف تتػػػػأثر بعكامػػػػؿى تمػػػػؾ السػػػػمطة يمكػػػػف أ
  .تاريخية أك اجتماعية
ىػػي  فالمشــروعيةكثيػػرا الترديػػد بػػيف الحكػػاـ,  افلمشػػركعية كالسػػمطة الشػػرعية مصػػطمحاف"

, كاألمػػة المجتمػػعيػػا مػػع آمػػاؿ قتطابي  مػػف حيػػثي  أنيػػا أصػػمح فكػػرةو  اعتقػػادان  ؛صػػفة تطمػػؽ عمػػى سػػمطة
فيػػي صػػفة  أمــا الشــرعيةكفػرض الطاعػػة,  ,ركعية تمػػنح لمسػػمطات صػبلحية إعطػػاء األكامػػركالمشػ
: 1982الشػاعر,) "سػتكر كالقػانكف المطبػؽ فػي البمػدإذا تطابقت مع الد ؛ى بيا الدكلة في أعمالياتكنٌ 

192). 
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 خصائص الدولة: ثالثالمطمب ال

كمػدل  ,السػيادة ,ىػك ىميالعؿ أ ةو رئيس لمنظمات بخصائصى تتميز الدكلة عف غيرىا مف ا 
-منتػدل كميػة الحقػكؽ) :الدكلػة مػا يػأتي خصائص مف أىـ  ك  ,حريتيا في تعديؿ القكانيف التي تضعيا

 .(www.f-law.netجامعة المنصكرة, 
 الشخصية المعنوية: .1

الدكلػػػػة بشخصػػػػية معنكيػػػػة مسػػػػتقمة , تمػػػػارس جميػػػػع الحقػػػػكؽ الممنكحػػػػة لمشػػػػخص تتمتػػػػع  
 مة تمامػػان عػػف شخصػػيات األفػػراد الػػذيف يمارسػػكف السػػمطة كالحكػػـلكػػف شخصػػيتيا منفصػػ ,المعنػػكم

 .فييا
 السيادة: .2

ـ   تعتبػػػػر السػػػػيادة  خصػػػػائص الدكلػػػػة التػػػػي تنقسػػػػـ إلػػػػى السػػػػيادة الداخميػػػػة كالسػػػػيادة  مػػػػف أىػػػػ
 :الخارجية

ــة - أ حػػيف تتمتػػع السػػمطة بالشػػرعية مػػف خػػبلؿ االنتخػػاب المباشػػر ليػػذه كتكػػكف  :الســيادة الداخمي
مػػف خػػبلؿ رأم األغمبيػػة الشػػعبية أك  ,كبمػػا يمثمػػو مػػف تفػػكيض عػػاـ ,عبالسػػمطة مػػف قبػػؿ الشػػ

 ؛تمثػػػؿ اليػػػـر السػػػيادم لمثمػػػث السػػػمطة المتمثػػػؿ بقاعدتيػػػو الشػػػرعية البرلمانيػػػة, كىػػػذه السػػػمطة
كالسػػيادة ىػػي التعبيػػر كالفكػػرة التػػي تضػػع السػػمطة فػػكؽ  ,كالسػػمطة التنفيذيػػة ,السػػمطة القضػػائية

مكافقػة بمػا يعنػي إقػرارىـ بال ,ـتمثػيميب كتفكيضػيا ليػذه السػمطة ـؿ اختيػارىإرادة األفراد مف خػبل
رادتيػػـ السياسػػية كالقانكنيػػة, كالتفػػرد بػػالقرارات إعػػف  كككػػيبلن  ,ليػػـ عمػػى أف تكػػكف الدكلػػة ممػػثبلن 
 .التي تقتضييا الحياة العامة

 كأ ,عمػى السػمطة المحميػة ,أك سػمطة خارجيػة ,تعني عدـ سػيطرة حككمػةك  :السيادة الخارجية - ب
 كالقػػػانكني   كتمتعيػػػا باسػػػتقبللية قرارىػػػا السياسػػػي   ,خارجيػػػة إرادةو  رادتيػػػا إلػػػى أم  إعػػػدـ خضػػػكع 

ف ك  ,عمييا قكاعد القانكف الدكلي مكافقةإلى  , إضافةالكطنيٌ   صؼي ت  تى  فكرة السيادة فكرة قانكنيةى ا 
ـ   بحيػػػثي  ؛بيػػػا السػػػمطة السياسػػػية يجػػػة العقػػػد لتمثػػػيميـ بنت ؛تفػػػكيض أفػػػراد مػػػف عمػػػـك الشػػػعب يػػػت

ـ   االجتماعي, حيثي  تبعػان  ؛أك محػددة مطمقػةن  تفػكيض ىػذه المجمكعػة مػف األفػراد صػبلحياتو  يػت
مػػػػف  ان كيفػػػػكض بعضػػػػ ,الشػػػػعب, كالشػػػػعب ىػػػػك الػػػػذم يممػػػػؾ السػػػػيادة أصػػػػبلن  لمظػػػػركؼ كرغبػػػػةً 

كفقػػػػان النتخابػػػات عامػػػػة أك  ؛لتمثيمػػػو ضػػػػمف صػػػيغة قانكنيػػػة ؛صػػػبلحياتو إلػػػى ىػػػػذه المجمكعػػػة
 .أك أية صيغة شرعية أخرل ,لتخكيؿ مف البرلماف المنتخب أك كفقان  ,محددة
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 خضوع الدولة لمقانون:  .3

 ,فػي التشػريع سػكاءن  ,جميع أكجو نشاطيا لمقػانكف عي ضً خٍ دكلة القانكف ىي الدكلة التي تي إف   
ف أىـ   ,أك القضاء ,أك التنفيذ ما يميز الدكلة القانكنية عف غيرىا مف الػدكؿ, ىػك خضػكع جميػع  كا 

كلكػي تقػـك الدكلػة القانكنيػػة  ,خػارج القػانكف إلػزاـ األفػراد بشػػيءو عػدـ  أمٍ  ؛اطيا لمقكاعػد القانكنيػةنشػ
 (www.f-law.netجامعة المنصكرة, -منتدل كمية الحقكؽ) :ضمانات أساسيةستة يجب أف تتكفر 

  .كجكد الدستكر . أ

  .تطبيؽ مبدأ الفصؿ بيف السمطات  . ب

 .احتراـ مبدأ سيادة القانكف . ت

 .القكاعد القانكنية جي تدر    . ث

 .العتراؼ بالحقكؽ كالحريات العامةا  . ج

 .ياكاستقبللي  ,تنظيـ رقابة قضائية . ح

 

 الدولة أشكال: رابعالمطمب ال

 كدكلة مركبة. ,تككينيا إلى دكلة بسيطة شكؿه  تنقسـ الدكلة مف حيثي 

 :كلذلؾ ففي ىذا المطمب فرعاف

 الدول البسيطة الموحدة: الفرع األول: 

كيككف شعبيا  كليا دستكر كاحد, ,ا السمطة كاحدةالتي تككف فيي ةىي الدكل :سيطةالدكلة الب
تتميز الدكلة المكحدة ك  ,دتخضع لقكانيف كاحدة داخؿ إقميـ الدكلة المكح   ,كحدة بشرية متجانسة

أك  في شكؿ كظائؼى  سي مارى تي  ,تككف مكزعة عمى عدة ىيئاتلمسمطة,  كاحد سياسيتنظيـ  كجكدب
كلكف ىذه الييئات أك السمطات ىي عبارة عف  ,مختمفة بمبدأ الفصؿ بيف السمطات اختصاصاتو 

السمطات اإلدارية عمى األقاليـ  تكزيعى  فيما يخص  ك  ,كاحد في الدكلة البسيطة جياز سمطكمٌ 
التي  ,ككظيفة اإلدارة ,كظيفة الحكـ ,السمطة التنفيذية في الدكلة تتكلى ميمتيف فإف ؛كالييئات
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ا اإلدارية, يتتمتع باالستقبلؿ في أداء كظيفت ,يا كتكزيعيا عمى ىيئات المركزيةيمكف تقسيم
كمثاؿ ىذه الدكؿ  ,عتماد عمى نظاـ البلمركزية اإلدارية ال يؤثر في كحدة الدكلة السياسيةالفا

يطاليا  .(56: 1970 بدكم,) عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر فرنسا كا 

 

 الدولة المركبة:الفرع الثاني: 

ينقسـ  االتحادغير أف ىذا  ,دكلتيف أك أكثر اتحادالتي تتككف مف  ةىي الدكل :لة المركبةالدك 
في  , كتنحصركطبيعتو الذم يقـك بيف ىذه الدكؿ االتحاد بسبب اختبلؼ نكع ؛إلى عدة أشكاؿ

  :ةتياآل األربعة األشكاؿ

ألنو نتيجة  ؛كىك كليد الصدفة ,بيف الدكؿ االتحادكىك أضعؼ أنكاع  الشخصي: االتحاد .1
مع احتفاظ الدكؿ  ,ئاسةيتمثؿ في تكلي شخص كاحد الر  ,حادث عارض في حياة الدكؿ

 ,التحاد لشخص حاكـ ) ممؾ إمبراطكراكيمكف أف يتمثؿ ىذا النكع  في  ,الكامؿ باالستقبلؿ
أك نتيجة زكاج , حؽ كراثة عرش دكلتيف في يد األسرة الممكية ( نتيجة اجتماعرئيسا لجميكرية

  .(45: 1997 ,قدكر)ـ 1714 سنة ىانكفرك  انجمترا  , كىك ما حدث بيففيعرشيف ممكيبيف 

في معاىدة  ,أك أكثر ,كىك نتيجة االتفاؽ بيف دكلتيف" أو االستقاللي: كونفدراليال االتحاد .2
أم بقاء  ؛مع احتفاظ كؿ دكلة باستقبلليا الخارجي كالداخمي ,االتحاددكلية عمى الدخكؿ في 

ـ, فيما عيرؼ 1815ما حدث عاـ  االتحاد ىذا مثاؿ عمىك  ,ية دكف تغييرنظميا الداخم
  .(46: 1997 ,قدكر)بيف المقاطعات السكيسرية   الذم تـ السكيسرم باالتحاد

كتندمج  ,تخضع جميعيا لرئيس كاحد ,أك أكثر ؛يقكـ بيف دكلتيف الحقيقي أو الفعمي: االتحاد .3
كالتمثيؿ السياسي  ,ممارسة الشؤكف الخارجية حؽ  -كحدىا-كليا ,احدةفي شخصية دكلية ك 

كنظاميا  ,كقكانينيا ,دكلة مف الدكؿ األعضاء بدستكرىا مع احتفاظ كؿ   ,كالدفاع ,الدبمكماسي
 مف سنة النركيجك  السكيدما تـ بيف  ,االتحاد ىذا مى دكؿمثاؿ عك , السياسي الداخمي الخاص

 .ـ1918 -ـ1867 ةمف سن المجرك  النمساـ, كما تـ بيف 1905 –ـ 1815
 .(242: 1963 غالي,) 
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يضـ كحدات متعددة )كاليات, دكيبلت( في شكؿ دكلة كاحدة ك  المركزي: الفدرالي أو االتحاد .4
 كتسييرىا, بعض الشؤكف الداخمية لكؿ دكلة تصريؼ تتكلىالتي ىي ك  ,االتحادىي دكلة 

 ى, عماالتحادصكر  ـ  ا النكع مف أىكيعتبر ىذ ,كالشؤكف الخارجية الخاصة بالدكؿ جميعان 
و, كال يعتبر يستند إلى دستكر الدكلة االتحادية ذاتً  االتحادفيذا  ,خبلؼ االتحادات السابقة

 ,أك جميكرياتو  بؿ ىك دكلة كاحدة مركزية تضـ مقاطعاتو  ؛اتحادان المركزم بعد قيامو  االتحاد
مكحدة إلى عدة  أك تفكؾ دكلة ,االتحادتنحصر نشأتو في اندماج عدة دكؿ مستقمة في ك 

مركزم  اتحادأك تغيير شكؿ الدكلة مف  ,بزكاؿ أحد أركاف الدكلة االتحاددكيبلت, كينتيي 
 بدكم,), كمثاؿ ىذا االتحاد يتمثؿ في الكاليات المتحدة األمريكيةإلى دكلة مكحدة كبسيطة

1970 :73). 

 

 وظائف الدولة: خامسالمطمب ال

 "كسيمة لتحقيؽ ىدؼ يسعى إليو أعضاؤىا ىي يا, بؿىدفان في ذات ىاال يمكف اعتبار لدكلة ا
أك تقدمان بسبب ككنو  أىميةن  ليس أكثرى  ان بشري ان كىدؼ الدكلة بكصفيا تجمع, (44: 1961, جريغز)

أك الحزب,  ,كالنقابة ؛تجمع آخر عمى نشاطيا بمقارنتيا بأم   يبؿ إنو القيمة التي تضف ؛عامان 
 ؛لتحقيقيا كلة يجب تقييمو عمى ضكء أىدافو بكصفو أداةن تجمع بما في ذلؾ الد لذلؾ فإف أم  

-مضامينيا عف النظر بغض  -الكظائؼ كىذه ,معينةو  كظائؼى  تحقيؽإلى  الدكلةتسعى  حيثي 
 تبعان  ؛أخرل إلى دكلة مف الكظائؼ ىذه تبايف نجد لذلؾ ,سياسية كأيديكلكجياته  عقائدي  تحددىا

 ىذه مضمكف تحدد عقائديةن  كمياتو  ثمةى  : إفالقكؿ مكفي بحيث كاأليديكلكجيات, العقائد الختبلؼ
 الجماعة أداة أصبحت فالدكلة" الخارج, أك الداخؿ في سكاءن  ,حركتيا كتحكـ ىا,كأبعاد الكظائؼ
 ,الدكلة شرعيةل ان أساس يمثؿ ذلؾ كأف ,السياسية أيديكلكجيتيا أك عقيدتيا تحقيؽ في ككسيمتيا
 (.195: 1985 ربيع,) لكجكدىا كمبرران 

  
 مجمكعة ماقد   ,كالسنة النبكية المطيرة ,القرآف الكريـ فإف ؛اإلسبلمية الدكلة ما يخص  فيأما 

 مف مجمكعة فيقدما كما كالخارجي, الداخمي تعامميا في الدكلة تحكـ أف يجب التي المبادئ مف
, السياسية كممارستيا حركتيا في تحقيقيا نػحك الدكلة تسعى أف ينبغي التي كاألىداؼ الغايات

 جكىرىا أف إالٌ  -إسبلمية عقائدية قيمان  أصكليا في ككنيا رغـ -كاألىداؼ كالغايات المبادئ ىذه
 العقيدة ,(62: 1989, قكيس) مطمقة أخبلقية مبادئ نياأ كما كمجردة, عامة إنسانية طبيعة ذك
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 كذلؾ ,الدكلة كظائؼ تحكـ كما ,كالجماعي الفردم السمكؾ تحكـ كقكاعدى  ان قيم تؤكد اإلسبلمية
 بجكىر يرتبط ,دينيٌ  تزاـو الٍ  أداء في الدكلة مع المؤمف خبلليا مف يتجاكب ,تشريعيةو  قكاعدى  عبر

 عقيدة تصبح كبذلؾ لسياسية,ا أبعادىا في خصكصان  ,التكحيد بمبدأ مثؿتالم اإلسبلمية العقيدة
, زيداف) لكظائفيا جكىره ك  ,الدكلة عمى التزاـه فيي  -كجماعي فردم التزاـ ىي ما بقدر -التكحيد
 ؛دراسة الدكلة مف الكاقع األكركبيتنطمؽ في  فإنيا ؛تقاليد الفكرية المعاصرةال أما. (12: 1965

 .(134: 1985, السيد) أنيا تعبير عف الحضارة األكركبية ككاقعيا أمٍ 
  

 فرعيف:لذلؾ فإنو يمـز التعريج عمى كظائؼ الدكلة مطمقان, ثـ عمى كظائفيا في اإلسبلـ في 
 
 :بشكل عام الدولةوظائف أواًل: 

إذا أمعنا النظر في مضمكف فكرة الدكلة سكؼ نجدىا  الدكلة ظاىرة عالمية عامة, كلكفٍ تعتبر 
بكجو عاـ, كبقدر ما  وكتنكع معيف, لذلؾ نجد تعدد مفيكـ الدكلة كسمككيٌ  يميٌ ر عف نظاـ قً تعب  

 ,كاقتصادية ,كف انعكاسان لجممة تفاعبلت سياسيةفإنيا ستك ؛تككف فكرة الدكلة تعبيران عف حضارة
  .ددت الدراسات التي تناكلت الدكلةتع لذلؾ فقد في مرحمة تاريخية معينة, ,كاجتماعية

كفي إطار كظائؼ الدكلة نبلحظ االنتقاؿ مف الدكلة الحارس التي تككف محددة الكظائؼ إلى 
يا, ثـ إلى الدكلة المنتجة ب ع التي تمر  الدكلة المتدخمة التي يتسع نطاؽ كظائفيا حسب األكضا

 ؛بركز مفاىيـنبلحظ , ثـ كمو حتى ىيمنت عمى المجتمع ,نطاؽ كظائفيا بدرجة كبيرة التي امتد  
 ,كاالقتصادية ,كؿ ذلؾ يعكس تفاعبلت الكاقع السياسية ,كالدكلة التسمطية ,مثؿ دكلة الرفاه

 (.214: 1970 الشاكم,) معيف ككاقع اجتماعي ,في مرحمة تاريخية ,كاالجتماعية

تعٌبر  ,أف تقكـ عمى جممة أفكار رئيسة د  ال بي  -نظر عف طريقة نشكئياال بغض  -إف الدكلة 
بيف  كلما كانت ىذه األسس متباينةن  كعف قناعات األغمبية مف المكاطنيف, ,عف الكعي المجتمعي
فإنو مف الطبيعي أف تتبايف كظائؼ  ؛لككف كاإلنسافالختبلؼ نظرتيا إلى ا الجماعات البشرية تبعان 

: 1970 الشاكم,)اآلتية: الثبلثة يمكف أف نجمميا بالمذاىب  ,مختمفةو  اجتياداتكتتكزع كفؽ  ,الدكلة
221) 

 .المذىب الفردم .1

 .المذىب االشتراكي  .2

 .المذىب االجتماعي .3
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 :كظيفة الدكلة كفؽ المذاىب المختمفةل ضه ي عر فيما يمك 

 المذىب الفردي: .1

فيك  ـ  عمى جعؿ الفرد غاية التنظيـ الجماعي, كمف ثى -كما يدؿ عميو اسمو-المذىب يقـك ىذا
فإف كظائؼ الدكلة تتحدد كفؽ ىذا المذىب  لذلؾك كظائفيا,  قياـ الدكلة كأساسى  يجعؿ الفرد محكرى 

  :الثبلث التالية بالكظائؼ األساسية, كىي

  .الدفاع الخارجي . أ

  .األمف الداخمي . ب

 .األفرادإقامة العدالة بيف  . ت

فالدكلة كفؽ ىذا المفيـك تسمى الدكلة الحارسة التي ال تجرؤ عمى التدخؿ في المجاليف 
(, كيعني عدـ التدخؿ في شؤف يمرٌ  وي عٍ , دى يعمؿٍ  وي عٍ دى )لممبدأ المعركؼ  االقتصادم كاالجتماعي تبعان 

 .(224 :1975)متكلي, الناس كي ال تتعطؿ مصالحيـ

يا لتبرير نظرتيـ إلى الدكلة ككظائفيا, أىم   ؛جو جى عدة حي  إلى كقد استند أنصار ىذا المذىب 
كنجاحيـ في إشباع  ,التركيز عمى قدرة األفراد عمى تنظيـ حياتيـ االقتصادية كاالجتماعية

 :1975متكلي, ) ما تتعثر بمشركعاتيا االقتصادية كاالجتماعية رغباتيـ في حيف أف الدكلة غالبان 
232). 

ثـ ما لبث أف خفت صكتو مع تقدـ  ,عشرى  الثامفى  نتشر بشدة في القرفً ا قد ىذا المذىبإف 
 ,و يؤدم إلى تحقيؽ المساكاة القانكنيةأن ما يؤخذ عمى ىذا المذىب كأشد   د الحياة,كتٌعق   ,المدنية
ما يؤدم إلى سيطرة القكم عمى  ,ال يؤدم إلى تحقيؽ المساكاة الفعمية بيف المكاطنيف كلكفٍ 

 ,مف ثقافةو  ؛كظائؼ األمف االجتماعي ري بً إلى أنو يعتى  إضافةن  ؛ي عمى الفقيركالغن ,الضعيؼ
 .(282 :1960, رباط) ثانكيةن  كظائؼى  ,كصحة ,كتعميـ

 

 المذىب االشتراكي: .2

يطمس مقاـ الفرد تحت شعار تأميف الرفاىية كاالستقرار  بحيثي  ؛ىك نقيض المذىب الفردم
ذا كاف أفراد ىذا المذىب يتفقكف عمى  ,شيء كؿ   ؽ العناف لتدخؿ الدكلة فيفيطم لؤلفراد, كا 
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إال أنيـ مختمفكف عمى مدل ىذا التدخؿ كفؽ اتجاىيف  ضركرة إطبلؽ العناف لتدخؿ الدكلة,
 (136-135: 1997عبد اهلل, ) :كىما ,متمايزيف

 ,كالقضاء عمى مؤسسة األسرة ,ترل كجكب إلغاء الممكية الفردية حيثي  الشيوعية: . أ
 ثـ إعادة تكزيعيا تحت الشعار المعركؼ ,كأدكات اإلنتاج ,كار الثركة العامةكمصادرة كاحت

يده, كلكؿو  كؿو مف "  ."حاجتو جي

 ؛كىي ترل كجكب سيطرة الدكلة عمى جميع مصادر اإلنتاج األساسية الجماعية: . ب
كأما كسائؿ اإلنتاج فتبقى مممككة  ,كالمصانع ,كالسكؾ الحديدية ,كالمناجـ ,كاألرض
بو  نادملممبدأ الذم  ال تبعان  ا يؤدم إلى تكزيع ثمرات اإلنتاج عمى جميع األفراد,م ,لؤلفراد

يده, كلكؿو  كؿو "مف الشيكعيكف   ."حسب عممو كؿ  " لمبدأ آخر ىك بؿ تبعان  "؛حاجتو جي

 ,مف الحجج كاألسانيد مى عددو المذىب االشتراكي باتجاىيو الشيكعي كالجماعي يقكـ عف
ع عمى الطبقية يشج   ,نظاـ ظالـ الي الذم يقكـ كفؽ المذىب الفردممأف النظاـ الرأس: أىميا
التطبيؽ العممي  كأف عمي المصالح الفردية عمى مصالح الجماعة,يي  نظاـ وأن, ك غبلؿكاالست

 .(137: 1997)عبد اهلل,  جميمة مصائبل إلى االشتراكي لبعض المرافؽ في بعض الدكؿ قد أد  

فك  ,االشتراكي المذىبإف  ينقؿ االستغبلؿ مف  فإنو عمميان  ؛يشير إلى المساكاة ف نظريان كا ا 
إدارة اإلنتاج في النظاـ  فى كٍ ل  كى أيدم األفراد في النظاـ الفردم إلى طائفة كبار الحكاـ الذم يي 

كيقكـ عمى إلغاء  ,كما أف ىذا المذىب ينطكم عمى انتياؾ الحريات كالحقكؽ الفردية االشتراكي,
يؤدم إلى  كما التممؾ, لؤلفراد المفطكرة عمى حب   البشريةى  الطبيعةى ك صادـ تي ما ,الممكية الخاصة

 تٍ عمى أف الناحية التطبيقية قد أد   فضبلن  مف ركح االبتكار كالعمؿ, بعث الخمكؿ كاالستكانة بدالن 
 .(95: 2001الطعيمات,) الشعكب لمثكرة عمى ىذا النظاـ اعفى دى  ؛شديديف كاستبدادو  إلى قيرو 

 

 :ىب االجتماعيالمذ .3

كىك المذىب الكسط الذم يقؼ بيف المذىب الفردم المتطرؼ في التركيز عمى دكر الفرد 
 ,الدكؿ المعاصرة تتجو إليو كقد بدأت ,كغؿ في التركيز عمى دكر الجماعةمي كالمذىب االشتراكي ال

 ,بو كفى ن  غى تى يى  كفالمعاصر  القانكف الدستكرم   كصار فقياءي  بعد الحرب العالمية الثانية, خصكصان 
 .(147: 1997)عبد اهلل,  (المذىب االجتماعي)أك  ,(مذىب الكسط) كيسمكنو ,ركف لوكينظ  

فيك  حسب الحاجة, كمداىا طريقة تدٌخؿ الدكلةلتحديد  ,يتضمف ىذا المذىب المركنة الكافية 
مى إشباع إذا كاف األفراد قادريف ع ؛,راقبة كاإلشراؼ عمى النشاط الفردقد يتخذ صكرة الم
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أك  ,كقياميا بتحديد األسعار ؛مع كضع الدكلة لسقكؼ اجتماعية كاقتصادية ,الحاجات العامة
كقد يتخذ شكؿ تدخؿ الدكلة بصكرة  كعبلقات أرباب العمؿ بالعماؿ, ,تنظيـ شؤكف االقتصاد

كقياـ الدكلة  ؛قادر عمى تأميف الحاجات األساسية إذا كاف النشاط الفردم غيرى  ؛المعاكنة
كقد يتخذ صكرة التدخؿ المباشر إذا  كالصحة.., ,كالمسكف ,كالعمؿ ,بالمساعدة عمى تأميف الدخؿ
ذا ,الحاجات األساسية الفردية عاجزة عف أف تقكـ بنفسيا بسد   رأت الدكلة أف المشركعاتً  رأت  كا 

جتمع لمم عندىا تتدخؿ الدكلة بشكؿ مباشر حمايةن  ؛عمى أخرل قد تسيطر اجتماعيةن  أف طبقاتو 
أك  ,كقياـ الدكلة بالمشاريع اإلنتاجية عمى قدـ المساكاة مع القطاع الخاص ؛كاألمف االجتماعي

 .(80: 1989عطية, ) أك حتى بقياميا بيا عمى كجو االنفراد في قطاعات معينة ,بمشاركتو

 

 وظائف الدولة في اإلسالم:ثانيًا: 
 كما يأتي: ة كىيخمس الدكلة في االسبلـ كظائؼإف أىـ 

 رض:إقامة حكم اهلل في األ  .1
, فإقامة حكـ اهلل في اإلسبلميةيز لمدكلة إف الحكـ بما أنزؿ اهلل سبحانو كتعالى ىك الركف المم  

ُٛا }ة, يقكؿ اهلل تعالى:ىك الكظيفة األساسية لمدكل األرض َٚآَت ِِ ِفٞ األِّٔسضّٚ أّٔقّٔاَُٛا ايصَّال٠ّّٔٔ  ُٖ َٔ إّٕٚ َّهَّّٜٓا ايِّٜزٜ

َٚأّٔ َِٚيًِّٜ٘ َعاِقَب١ّٕ األَُّٕٛسايضَّنّٔا٠ّٔ  ُُٓهّٔشّٚ  ّٚ ايّٖ ِٛا َع َٗ ََْٚ َُِعُشِٚف    .د30راحلج:{ََُشٚا ِبايّٖ

كالدكلة اإلسبلمية ممزمة  ,ىك خركج عف اإليماف ,كالرضا بذلؾ ,فتحكيـ غير شريعة اهلل
عف  جبار الناس عمى االلتزاـ بو طكعان اك كرىان, كتقاعسيا, كا  كتطبيقو ,بحماية القانكف اإلسبلمي

 .(15: 2000الفقي, ) كجكدىا كمسكغاتً  ,تياأداء ىذا الكاجب يفقدىا كظيفى 

 :ساسية لمناستأمين الحاجات األ .2
دارةعمى مصمحة رعاياىا,  اإلسبلميةتحرص الدكلة   كحؿ   ,كرعاية شؤكنيـ ,مصالح الناس كا 

في شتى  قيدو أك تع دكف مشاكؿى  ,كتيسير عيشيـ ,ميف حاجاتيـكتأ ,كتنظيـ عبلقاتيـ ,مشاكميـ
 .(70: 1985بسيكني, ) المجاالت

 إقامة العدل: .3
 ان لمميمة الخطيرة المنكطة بو,يحتؿ القضاء في الدكلة اإلسبلمية مكانة مرمكقة, نظر 

ؿ كيمث  صكمات كالنزاعات التي تقع بينيـ, كالفصؿ في الخ ,كالمتمثمة في إقامة العدالة بيف الناس
كما بيا مف  ,بات األساسية التي تقع عمى عاتؽ الدكلة اإلسبلميةالكاج تنفيذ األحكاـ الصادرة أحدى 
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يقكؿ اهلل  دتو الشريعة اإلسبلمية؛ك  مف أبرز ما أى  ,المظالـ كرد   ,ىيئات تنفيذية, كلعؿ إقامة العدؿ
ّٚ  }تعالى: ُُٛاّٖ ِبايَّٖعِذ َٔ ايَّٓاغّٚ إّٔٔ َتِخهّٕ ُُِتِ َبِٝ  .(34: 1991شريؼ, ) د58رايٓظا٤:{َٚإَّٚرا َحهّٔ

 وحسن الدعوة إليو: ,حفظ الدين .4
مشريعة الكبرل ل مقاصدالحد لة اإلسبلمية حفظ الديف الذم ىك أكاجبات الدك  مف أىـ  

 ,مبتدع كحمايتو مف كؿ   ,كتحقيؽ مقاصده كغاياتو ,اإلسبلمية, كيككف حفظ الديف بتطبيؽ أحكامو
بعادىا عف الخرافات ك  ,المحافظة عمى العقيدةك , أك صاحب ىكلن  بعاد كؿ   ,األىكاءكا   كزيغو  شبيوو  كا 
يقاع  ,عف طريؽ المناقشة كالحكار اليادئ ,عف آيات اهلل كقتاؿ  ,العقكبة عمى المرتديفكا 

١َّّٔ ايّٖهّٕ}:غرضيف كالمستيزئيف, يقكؿ تعالىالمي  ِِ فّٔكّٔاِتّٕٛاّٖ أ٥ِّٔ َٚطَّٔعُٓٛاّٖ ِفٞ ِدِٜٓهّٕ  ِِ ِٖ َُاَُِْٗ ّْٔ َبِعِذ َعِِٗذ فّٖشّٚ َٚإّٕٚ َّْهُّٔجٛاّٖ أِّٜٔ

ِِ ََٜٓتُٕٗٛ ِِ ئّعًَُّٜٗ َٕ ئُّٗ َُا ِِ الّٔ أِّٜٔ سبلـ بصكرتو إلسبلمية تأخذ عمى عاتقيا نشر اإلالدكلة ا, فد01رايتٛب١:{إَُّّْٚٗ

كإقامة  خذ الناس بأمكر العبادة؛تقكـ الدكلة بأ ,كفي الكقت نفسو ,صافية لتظؿ نقيةن  ؛الناصعة
كتكزيعيا في  ,كتنظيـ جباية الزكاة ,كحج البيت ,كالمحافظة عمى حرمة رمضاف ,الصبلة

 .(54: 1985خالد, ) كالشعائر الدينية األحكاـكغيرىا مف  ,مصارفيا

 الجياد في سبيل اهلل: .5
كتييئة جميع كسائؿ القكة التي تدخؿ  ,عداد لمجيادكاجب اإل اإلسبلميةى عاتؽ الدكلة يقع عم

ََِٚٔ سَّْباِط }:لىتطبيقاه لقكلو تعا ؛أنكاعو كأشكالو في نطاؽ الرمي بكؿ    ٠ٍَّ َٚأِّٔعذُّٚاّٖ ئُِّٗ َّا اِطَتِّّٓٔعُتِ ّْٔ قّٕ

ِِ ُُُٗ ُ٘ َِٜعًّٔ ُِ ايًّٙ َُْٗٛ ُُ ِِ الّٔ َتِعًّٔ ِّْٗٚٚ َٔ َِٔ ُد َٚآَخشّٜٚ  ِِ َّنّٕ ََٚعُذ َّ ايًِّٙ٘  َٕ ِبِ٘ َعِذ ُِٖبٛ ّٚ ُتِش , كعمى الدكلة أف تقـك د51راألْفاٍ:{ايَّٖخِٝ

عدادً  ,ما يمـز بتجييز كؿ    ,كأدكاتو ,لتحقيؽ القكة مف عتاد حربي بمختمؼ أنكاعو ؛وً بنائً ك  هً كا 
: 1983ربيع, ) كالمسمميف اإلسبلـلمدفاع عف  ؛ككسائمو المتغيرة, كتدريب أبنائيا عمى استخدامو

35). 
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 : المفيوم الحديث لمدولةالثاني المبحث
 

ىذا  أفكيبلحظ  ,ةلمفيكـ الدكلة العصرية الحديث مبلزمان مصطمح المجتمع المدني أصبح 
مكاف مصطمح  كقد حؿ   األخيرة,في الخطاب السياسي خبلؿ العقكد  شائعان  صارالمصطمح 

 .المجتمع الفاضؿ في الفمسفة السياسية في التاريخ الحديث

 إثارةن المصطمحات  أكثرمف  قد أضحىمصطمح المجتمع المدني رغـ انتشاره كشيكعو  إف
الكاتب  إلى يرجعو المفكريف بعض, فإليوذم يرمي كالمعنى ال ,أصكلومف حيث  ؛لمجدؿ

 األلمانيالفيمسكؼ  إلىيرجعو  خراآل يـبعضك  ,((A.Gramsciنطكنيك جرامسكيأ الماركسي
في تحديده لمفيـك  جرامسكي لـ يكف كاضحان  أفكمف المثير لبلىتماـ  , (Hegel)المثالي ىيجؿ

 أخرل أحيانان معيا, كفي  كفي حالة صراعو  ,لمدكلة يعتبره نقيضان  أحيانان المجتمع المدني, فيك 
يصؼ الدكلة  خرآ لسياسي كالمجتمع المدني, كفي مكضعو عبارة عف المجتمع ا بأنيايعرؼ الدكلة 

يقكؿ  أخرلعممية مكازنة بيف المجتمع السياسي كالمجتمع المدني, كنجده في مبلحظات  بأنيا
 .(Gramsci,1987: 207) المجتمع المدني كالدكلة ىي كحدة كاحدة أفب

مقكمات الدكلة ك الدكلة المدنية, عمى مفيـك -كبشكؿ تفصيمي-لمتعرؼ كفيما يمي كقفة
نظاـ  شكؿي ك يا لمقانكف, خضكعي  مف حيثي  ؛نظاـ الحكـ في الدكلةك المدنية, الدكلة كنظاـ الحكـ, 

 مقراطية.نظاـ الحكـ في الدكلة الدي شكؿي ك السيادة كالسمطة,  مصدري  مف حيثي  ,الحكـ في الدكلة

 ي:في ىذا المبحث ستة مطالب كما يأتك 

 

 الدولة المدنيةالمطمب األول: 

 في ىذا المطمب ثبلثة فركع:ك 

  الفرع األول: مفيوم المدنية:
 المدينة, في الحياة طنم ىعم تدؿالتي ك , المدينة إلى المغكية الناحية مف المدنية مفيكـيرجع 

 دفةامر  كىي المدينة, حضارة عناصر بيف مف كةالمحر  الفعالة الظاىرة العناصر عف معبرة
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 تتضح كممات, ثبلث مقابؿ في الثقافية األكساط مف كثير في المفظة ىذه كتستعمؿ ,لمحضارة
 :يتكاآل كبيانيا داللتيا

 
 بأنيا المدنية الدكلة تعرؼ كىنا ,كالعمراف الحضارةى بمعن ىنا فيي :لمبداوة كمقابل المدنية .1

 الدكؿ مقابؿ في كالثقافية مرانيةالع الحضارة مظاىر فييا تنتشر التي المتحضرة الدكلة
 .(222: 2011 السيد سامي,) حضاريان  فةالمتخم  

 
 المدنية بالدكلة عنين كىنا ,عسكرم كلباس مدني, لباس فيقاؿ :لمعسكرية كمقابل المدنية  .2

 طريؽ عف كليس الحكـ, لتكلي دستكرية سياسية بنظـ مدني حاكـ فييا الحكـ يتكلى التيتمؾ 
 .(33: 1994, عارؼ) السبلح بقكة الحكـ عمى كاالستيبلء العسكرية االنقبلبات

 
 الدكلة لمصطمح ليس كلكفٍ , الدينية العمكـ مقابؿ المدنية العمكـ فيقاؿ :لمدينية كمقابل المدنية .3

 مستعمميو, باختبلؼا مفاىيمي تعددت بؿ ؛كاحده  مفيكـه  الدينية لمدكلة كمقابؿ المدنية
 .(33: 1994, عارؼ) مقابميا في المصطمح ـى دً خٍ تي اسٍ  التي الدينية الدكلة نكع كباختبلؼ

 
 

  :المعاصر اإلسالمي الفكر في المدنية الدولةالفرع الثاني: 
 كال ,الكزراء رئيس دكلة ليست فيي كبالتالي ؛القانكف دكلة ىي اإلسبلـ في المدنية الدكلةإف 

 عمى تؤسس التي الدكلة لتمؾ المكضكعية الطبيعة عمى كتؤكد ؾ,مً المى  أك ,الجميكرية رئيس دكلة
 فالميكك   ىك كالفصؿ االعتبارم, كليس ,لحقيقيا بمعناه الثبلث, السمطات بيف الفصؿ قاعدة
 ,اإلسبلـ في المدنية لمدكلة كأركاف أسس يناؾ, فالمجتمعية كثقافتيا ,المادية لطبيعتيا الرئيس
 (www.hayran.info: مكقع حيراف إنفك): ما يميستة بنكد ك في تتمثؿ كىي

 .قداستو كعدـ الحاكـ بشرية .1
 .السمطات مصدر الشعب .2
 (.الديمقراطية أك الشكرل) الرأم إبداء حرية .3
 .السمطات بيف الفصؿ .4
 .لمشعب النيابي التمثيؿ .5
  .المكاطنة حؽ .6
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 :الغربي الفكر في المدنية الدولةالفرع الثالث: 
 شارؾ ,مةطكية تاريخيبفترات  مر   كلكنو كاحدة, دفعةن  يتحدد لـ نيةالمد الدكلة مصطمح فإ 

 كفيما كركائزه, ,حدكده كتعييف ,تعريفو أجمعكا عمى حتى ,كثيركف كفبلسفة مفكركف تحديده في
 .المختمفة العصكر مدل عمى المدنية لمدكلة كالمفكريف الفبلسفة لرؤية ان ر صمخت ان عرض ـقد  أ يمي
 

 :اثنيف لمعنييف بإرسائو (راألمي) كتاب في (يمافيمكيم) عند المدنية كلةالد مفيكـ يتمثؿك 
 (45: 2011 ,سالـ)
 

 الديف أىمية عمى تأكيده مع ,السياسي تصرفات عف مي  يً كالقً  الديني   المطمؽ نزع ل:األوالمعنى 
 .المجتمع في اإلنساني كاألمف السبلـ لحفظ ؛لمعبادة كنسؽ

 
 ,النببلء طبقة باختيار أك الشعبية, دةااإلر  عبر األمير اختيار ةآلي تكضيح: المعنى الثاني

 يدعك التي المدنية الدكلة معالـ أف (ىكبز) تكماس أكضح حيف في, المدنية باإلمارة ذلؾ كتسمية
 ,مطمقان  ان كاستبداد ان فرض الممؾ يفرضو الذم المطمؽى  القانكفى  ىك الدكلة قانكف يصبح أف ىي ليا

 .النيائية المرجعيةىي  عنده فالدكلة
 

 ىي لممفيكـ رؤيتو د  عى كتي  المدنية, لمدكلة الفبلسفة ريفالمنظ   آخر مف (لكؾ جكف) يعتبرك 
 مف المشيكرة المدنية لمدكلة المتكاممة كالصكرة القضية, ىذه في المتحدثيف لدل ان شيكع األكثر

 الشعكب كحؽ ,السمطات فصؿ بدأم عمى كالحفاظ ,باألغمبية كالحككمات دااألفر  بيف القائـ دً قٍ العى 
ـ   أف كيؤكد ,مداركو عكس   مف فيك ,(لكؾ جكف) عند إال تجدىا ال تاالثكر  عمى  الحاكـ ميا

 تأسيس إلى تمتد   ال الحاكـ سمطةى  فإف ؛ذلؾ عمىبناءن ك  الدكلة, شؤكف إدارة تقتصر عمى المدني  
 (.214: 1999 ,حكرية) القكانيف قكة إلى ان استناد العبادة بأشكاؿ أك ,باإليماف تتعمؽ بنكد أم  

 
 فكجدنا ,الحديث العصر إلى كصكالن  ,ان فشيئ ان شيئ يتطكر المدنية الدكلة مفيكـ ظؿ   كقد 

 التعريؼ كمنيا القكمية, الدكلة مفيكـ تار ك تط مع تتعاطى ,المدنية لمدكلة أخرل تعريفاتو  ثمةى 
 بجامعة السياسية العمكـ أستاذ  (Eric M. Usl  aner)أكسمينر إـ إريؾ البركفيسكر أكرده الذم

 حيث ,( The Civil Stateالمدنية  الدكلة) بعنكاف لو سةادر  في جبارؾ, بككليد (الميريبلند)
 عنيـ, المختمفيف المكاطنيف مف غيرىـ في المكاطنكف فييا يثؽ التي المعتدلة الدكلة": بأنيا فياعر  

 الكصكؿ أجؿ مف السياسيكف القادة كفايتع كحيث ,السياسي االنقساـ مف قدر أقؿ يكجد كحيث
 الدكلة تمؾي كف ,العنيفةى  كالصدامات المكاجيات السياسية البيئة تناىض كحيث مشتركة, ألرضية
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 األمانة مبادئ فيو سكدتك  الغدر, ممارسات مف يخمك حيث ؛كفاعمية نجاعة أكثر الحكـ نظاـ تجد
 الدكلة في أساسية ركيزة دي عى يي  الثقة عامؿ أف إريؾ يرلك   ,العاـ الصالح تحقيؽ أجؿ مف كالتعاكف
 فييا تتبلشى دكلةك  التعاكف, يسكدىا سياسية بيئة خمؽ إلى بدكرىام تؤد إنيا حيثي  ؛المدنية
 .(Uslaner, 5 :2006) "االستقطاب حاالت

 تيال الخالصة الفمسفية الرؤية عف كبعيدنا المعاصرة, بدالالتو المدنية الدكلة مصطمح إف 
 التاريخي بالسياؽ مرتبطنا اإلنساني القامكس في ظير قد أخرل, ان أبعاد لممفيـك تعطي قد

 عشرى  الخامسى  القرفً  أكاخر بدأ لذماك  ,ان تحديد كالتنكير النيضة عصر في األكركبي, كالفمسفي
 حيثي  ؛كالكنسي كاإلقطاعي طكرمااإلمبر  االستبداد عصكر مف أكركبا لخركج كيرمز ,الميبلدمٌ 

 في كالمكانية, الزمانية  بالسمطة يعرؼ ما أك كالمدنية, الدينية الدكلة بيف عاالصر  بدايات كانت
 المييمنةى  ىي الكنيسة في متمثمةن  الدينية المؤسسة كانت حيف كالكسطى, القديمة العصكر

 كظيكر ,التنكير عصر بداية مع الييمنة تمؾ عمى الثكرة لتحدث ؛الشعكب مصائر في كالمتحكمةى 
 فصؿ أك السياسة عف الديف بفصؿ ناديا المذيف ,(جيفرسكف تكماس)ك (لكؾ جكف) مثؿ ؛فبلسفتو
قد  (جيفرسكف)ك (لكؾ) مف كؿ لدل الديف عف الدكلة فصؿ مفيكـ كاف فا  ك  الديف, عف الدكلة

 كفقنا معينة شعكب عمى محددة دينية معتقدات فرض عف اإلمبراطكرية أك الدكلة سمطة برفع نيعي 
 .(Chavuram, 2010: 6) الكنسية ةلمخبر 

 
 

 مقومات الدولة المدنيةالمطمب الثاني: 
ـى  عمى المدنية الدكلةترتكز   ـاااللتز  تحقؽ  ك  ,لقياميا األساسيةى  تمثؿ المقكماتً  ,رئيسةو  دعائ

 سبعه كما يمي: كىي القانكف بمبادئ
 

  :الدستور .1
 لمسمطة القانكني كالكجكد الشرعيةب يتسـ سياسي نظاـ إلقامة محكريان  شرطان الدستكر ييعد 
ـى  كيضع المجتمع, في الحاكمة , السمطة ممارسة كسائؿ كينظـ الدكلة, سـبا التصرؼ كحؽ   التنظي

 السمطة تككف ذلؾ كعمى, سمطاتو كحدكد ,الحاكـ اختيار بيا يمكف التي الطريقةى  الدستكر فكيبي  
 ال قانكني بإطار الحاكمة الييئة الدستكر طيحي كما بذلؾ, بالضركرة مقيدة الدستكر مصدرىا التي
ال   عنو, الخركج يمكف  يصبح كبيذا, الشرعية صفتيا تفقد كبالتالي ؛القانكنية صفتيا فقدت كا 

 التشريعية السمطة( الدكلة في عنو تنشأ التي السمطات تصرفات تنظيـ في المعيار ىك الدستكر
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 ,نصر الديف) المدنية الدكلة مقكمات أكؿى  ىك الدستكر يعتبر ىنا كمف ,)كالتنفيذية كالقضائية
2011 :98). 
 

  :المتساوية المواطنة .2
 تككف أف لدعكةاك  الكاجبات, كأ الحقكؽ في سكاءن  المكاطنيف كؿ   أف يعني المكاطنة مبدأإف   
 التفرقة كعدـ الكاحد, الكطف أبناء بيف التامة المساكاة مع كالكطني, القكمي الكالء عمى الكحدة

 ,لمكفاءة المجتمع في عندىـ األفضمية فمعيار جنسي, أك طائفي أك ديني أساس عمى يـبين
 .(1328: 1996, عبد المطيؼ) كالكطف المجتمع كخدمة ,ىةاكالنز 

 
  :القانونية القواعد جوتدر   ,القانون سيادة .3

 لمقكاعد تدرج كبدكف ,لمقانكف سيادة بدكف المدنية لمدكلة القانكني النظاـ ري تصك   يمكف ال
 البعض, بعضيا عمى القانكنية القكاعد يا بعضان بعض عمى سمك   ظيريي  كالذم فيو ,القانكنية
 مف متساكية مرتبة في ليست القانكنية فالقكاعد, كتبعيتيا لو اآلخر يابعض عمى بعضيا كاستناد
 ,العادية القانكنية يعاتالتشر  تتمكىا ـ  ثى  كمف الدستكرية, القكاعد تأتي القمة ففي, كالقيمة القكةي  حيثي 

 .(42: 2011سالـ, أحمد, ) اإلدارية السمطات مف الصادرة كاألكامر ,كالتعميمات ,األنظمة ثـ
 

  :لمقانون السمطة خضوع .4
 المدنية الدكلة تقكـ أف يمكف فبل ,المدنية الدكلة لقياـ أساسي   ـه مقك   خضكع الدكلة لمقانكفإف 

 إال   ؛ماديان  عمبلن  أك ,ريان اإد قراران  أك ,ءن اإجر  تتخذ أف لمسمطة يجكز ال كما, كبمقتضاه ,بو إال  
ف  ك  ,سمطاتو إحدل ياككني  ؛بالقانكف إال تتصرؼ أف ليا يمكف كال, لو ان كتنفيذ القانكف بمقتضى ا 

 مبدأ عميو يطمؽ ما كىك .الدكلة في رالمقر   القانكني النظاـ كحدة يؤكد لقانكف كفقان  بالعمؿ ميااالتز 
 سيادة أيضان  ىذا عمى كيترتب القانكف, دكلة عناصر مف ان عنصر  السمطةى  ذلؾ ري بً تى عٍ كيى  رعية,الش
 , كتحقيقان الشرعية لمبدأ ان قتطبي ؛لمقانكف نشاطيا في اإلدارة كخضكع ,كسيطرتو القانكف حكـ

 (.33: 1994نصر, ) الدكلة عناصر مف رو عنصل
 

  :الفردية والحريات بالحقوق فااالعتر  .5
 ياكاعتدائً  ,العامة السمطات ؼً تعس   مف الفرد حماية ىك الدكلة قياـ مف األساسي دؼالي فإ
 لضماف إال جدكي  ما المبدأ ألف ,الدكلة مكاجية فيراد لؤلف حقكؽ كجكد يفترض فيك ,حقكقو عمى
 .(215: 1999حكريو, ) الفردية يـكحقكقً  ,العامة يـبحرياتً  راداألف عً تمت  
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  :راآلخ وقبول التعددية .6
 عقيدتو كانت ان أي   ؛باآلخر كالقبكؿ المجتمع, داخؿ كحمايتيا كالمصالح راءاآل تعدد كفالةإف 
 الحقكؽ بممارسة المجتمعرار إق خبلؿ مف ؛سمميٌ  بشكؿ التعدد ىذا يدار أف عمى ؛كديانتو

 كيصكف كأمنو يحمي المجتمع سبلمة كيضمف قانكنيو  إطارو  في ذلؾ ككؿ   السياسية, كالحريات
 .(Besley and Robinson, 2010: 65) استقراره
 

  :لمسمطة السممي التداول .7
 فردو  مف السياسي المنصب النتقاؿ آليات كجكد بو قصدكيي " المدنية, لمدكلة األخير ـالمقك   ىكك 
 الرئاسية النظـ في ,راءلمكز  أك ,لمجميكرية ان رئيس منصبلا شاغؿ أكاف سكاء آخر, إلى

 (. (Chavura, 2010: 5كالبرلمانية
 
 
 : الدولة ونظام الحكمطمب الثالثالم

السمطة كالحكـ لدل الدكلة, كىي عبارة عف مؤسسة سياسية تقـك  أداةى  ىي عتبر الحككمةتي  
ساسو تمؾ ي الذم تقكـ عمى أطار النظاـ السياسإفي  كتنفيذىا بتنظيـ السمطة السياسية لمدكلة

لتغير  ىدافيا كغاياتيا تبعان كتنكع أ ,د كظائؼ الدكلةكتعد ,ياسيةف تعدد النظـ السإ حيثي  ؛الدكلة
صبحت أىمية, كبالتالي في غاية األ مران جعؿ دراسة أنظمة الحكـ أقد  ,ـ عميياالفمسفات التي تقك 

شكاؿ مسفة القائمة كراء تمؾ األكلنكع الف ,كغاياتيا ,السمطة ألشكاؿ نظمة السياسية دراسةن دراسة األ
 .(5: 1982, الشاعر) كالغايات

 كفي ىذا المطمب فرعاف:

 :اإلسالمية الدولة في الحكم شكلالفرع األول: 

 الحاكـ عبلقة دتحد   التي األساسية القكاعد مجمكعة ىك اإلسبلـ في الحكـ نظاـإف  
 مف ,النبكية كالسنة ,الكريـ القرآف في جاء لما كفقان  ؛اآلخر تجاه منيما كؿو  ككاجب ,بالمحككميف

  الشأف. ابيذ كمية أحكاـ

ية ككيف الدكلة, رئاسة يتكلى مف أمٍ  ؛الحكـ يتكلى مف ديحد   الذم فيك الحكـ شكؿ أما
ـ   الحكـ شكؿ فإف لذلؾ المكانة, كىذه المكقع ىذا إلى الكصكؿ  كيفية أمٍ  الحاكمة؛ الفئة بأمر ييت
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, طعيمة) الحكـ ـنظا يحددىا التي األساسية لمقكاعد كفقان  أفراد أك فرد إلى الدكلة رئاسة إسناد

2005 :214.) 

 أك بكضكح السياسي   النظاـ دً يحد   لـ اإلسبلـ أف مفادىا ,قضيةه  تثار الصدد ىذا في 
 الختيار طريقةن  يحدد لـ-كسمـ عميو اهلل صمى-الرسكؿ أف ذلؾ كتقييـ لمحكـ, دقيقان  نظامان  يضع
 اهلل صمى-الرسكؿ أف أما, كفاتو بعد الدكلة بأمر يقكـ مف فييعي   كلـ بعده, مف األمر يتكلى مف
 السنة, أىؿ عند عميو كمتفؽ ثابت, فيذا كفاتو بعد المسمميف لرئاسة أحدان  ييع يف لـ-كسمـ عميو
 عدـ مطمقان  يعني ال بعده مف األمر يتكلى مف-كسمـ عميو اهلل صمى-الرسكؿ تعييف عدـ لكف  
 الكريـ القرآف , قد كضع أسسوصكلوكأ ,كحقيقتو ,الحكـ في النظاـ جكىرف لمحكـ, نظاـ كجكد
 دليؿ فيذا كفاتو, بعد يخمفو مف-كسمـ عميو اهلل صمى-الرسكؿ تعييف عدـ أما, النبكية كالسنة
 قاعدة إلى النبكية كالسنة الكريـ القرآف في الثابتة اإلمارة اتخاذ كجكب أحكاـ ضكء في ييعرؼ
 فيـ كقد, الحاكـ اختيار في ألمةا حؽ   كىي أال اإلسبلمي, الحكـ نظاـ قكاعد مف شرعية

 مف عمييا يستدؿ كالتي ,الحاكـ اختيار في األمة حؽ   إثبات تفيد التي القاعدة ىذه الصحابة
 ذلؾ تجمى حيث ؛المسمميف أمر في سيخمفو الذم عف-كسمـ عميو اهلل صمى-الرسكؿ سككت
 الخطاب, بف عمر اختيار في ثـ ,الصديؽ بكر أبي كاختيار ساعدة, بني سقيفة اجتماع في الفيـ
: 2005, طعيمة) -أجمعيف عنيـ اهلل رضي-طالب أبي فبً  كعميو  ,عفافى  فبً  عثمافى  اختيار في ثـ

215). 

 

 :اإلسالمي الحكم نظام مقوماتالفرع الثاني: 

 طابعان  عميو تٍ فى ضٍ أى  كمرتكزات, مقكمات مجمكعة خبلؿ مف اإلسبلمي الحكـ نظاـ ؿتشك  
 أساس عمى القائـ الصالح الحكـ معالـ فيو ختكرس  , كالعزلة الجمكد عف دان بعي كالحركة مركنةمل

 .كالمحككمة الحاكمة الجيات بيف كالتعاكف ,كالفضيمة الخير

 (165-163: 2003, البياتي): ييم في خمسة بنود كما اإلسالمي الحكم نظام مقومات وتتمثل

  : الرسالة .1
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 كالحؽ الخير إحبلؿ في مطمبان  ؿكيمث   األرض, أىؿ لجميع شاممةن  إنسانيةن  رسالةن  ؿيمث   اإلسبلـإف 

ِِ  َٜا}:تعالى لقكلو ,اإلنسانية الحياة في كالعدؿ َٚئِّٛ َع٢ًّٔ أّْٔفِّٕظهّٕ َّٛاَِنَي ِبايِّٖكِظِط ُػََٗذا٤ ِيًِّٙ٘  ُْٛٛاّٖ قّٔ ََُٓٛاّٖ نّٕ َٔ آ أَُّّٜٔٗا ايِّٜزٜ

َٚاألّٔقَّٖشِبنَي  ّٚ َٛاِيذَِٜ ّٚ ايّٖ َّ أّٔنَّٖجَش ايَّٓاغّٚ الّٔ }:تعالى وكقكل ,د024رايٓظا٤:{أّٔ َٚئِّه ََِْٚزّٜشا  ََا أِّٔسَطًَّٖٓاىّٔ إّٚالّٜ نّٔاف١ّّٜٗ يًَِّّٓاغّٚ َبِؼرّيا  َٚ

ُُٕٛ  .د17رطبأ:{َِٜعًّٔ

   :الثابتة العميا القيم .2

 دنيكم عمؿ فكؿ الخالؽ, مرضاة تحقيؽ في تتمثؿ ,أيخركية غايات لو اإلسبلـ فإ حيث
 .العميا الغايات تمؾ في بى صي يي  أف ينبغي ,كالحككمة الدكلة أك ,المجتمع أك ,الفرد مف يصدر

   :اإلمامة حتمية .3

 الحقكؽ استيفاء لضمافك  كالدنيكية, الدينية المصالح رعاية لضماف الحاكـ قياـ اإلسبلـ أكجب

َٚأِّٔطُٝعٛاّٖ ايشَُّطٛ َٜا}: تعالى بقكلو ؛الشرعية  َ٘ ََُٓٛاّٖ أِّٔطُٝعٛاّٖ ايًّٙ َٔ آ ِِ أَُّّٜٔٗا ايِّٜزٜ ِِٚيٞ األَِّٔشّٚ َِٓهّٕ َٚإّٔ  .د59رايٓظا٤:{ٍَ 

   :التبعية وعدم االستقالل .4

 جيدىا خبلؿ مف اإلسبلمية األمة كقياـ ,اإلسبلمي المجتمع أصالة أقر   قد اإلسبلـ إف  
 عمى تأكيدان  ؛خارجية أخرل لجيات تبعيتيا عدـ ديؤك   بما, كالرسالة لؤلمانة كحمميا ,كسعييا

ُ٘ أِّٔػذَّا٤ َع٢ًّٔ }:تعالى بقكلو ,العدؿ راية كحمؿ ,مخيرل كدعكتيا ,قدرتيا َٔ َََع َٚايِّٜزٜ ٍُ ايًِّٜ٘  َّْذ سَُّطٛ َُّخ

ِِ َُا٤ َبَُِٝٓٗ  .د29رايفتذ:{ايّٖهّٕفّٜاسّٚ ُسَح

 :  العامة والحقوق الحريات .5

 ليـ ككفؿ ضرر, أك حرج دكف شرعيةن  كاجباتو  كجماعاتو  أفرادان  لمناس أككؿ قد اإلسبلـ إف  
 تسكدىـ مستعبديف, غيرى  مكرميف أحراران  تجعميـ بصكرة نقص,  كؿ   مف مصانة حقكقان  مقابؿبال

ِِ ُػُعّٛبا }:تعالى لقكلو ؛كالتقكل البر عمى التعاكف ركح ََٚجَعًَّٖٓانّٕ َٚإَّْٔج٢  َٜا أَُّّٜٔٗا ايَّٓاُغ إَّّْٚا َخًّٔكَّٖٓانِّٕ ّْٔ َرنّٔشّٛ 
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َّ أّٔنَّٖشََهّٕ ٌَ ِيَتَعاَسفّٕٛا إّٚ َِِٚقَّٔبا٥ِ َُْٚٛاّٖ }:تعالى كقكلو ,د02راحلجشات:{ِِ ِعَٓذ ايًِّٜ٘ أِّٔتكّٔانّٕ َٚالّٔ َتَعا  ٣َٛ َٚايتَّكّٖ َُْٚٛاّٖ َع٢ًّٔ ايّٖربّْ  ََٚتَعا

ّٚ َٚا َٚايُّٖعِذ  ّٚ  .د1راملا٥ذ٠:{َع٢ًّٔ اإلِّٚث

 

 وعيا لمقانونخضُ  نظام الحكم في الدولة من حيثُ المطمب الرابع: 

كاف ىذا التقسيـ يعتمد عمى خضكعيا لمقانكف أـ  راء في شكؿ الحككمة, سكاءن اآلتتفاكت  
تؤثر في  كثيرةن  ف ىناؾ اعتباراتو إذ إك عمى شكؿ الدكلة نفسو, أك عمى نكع الحكـ فييا, أال, 

: 1963 غالي ,) شكؿ الدكلة كالحككمة, لذلؾ فمف الخطأ كضع معيار كاحد لقياس نكع الحككمات

318.)  

 نكعيف: إلىمقانكف خضكعيا ل الحككمات مف حيثي  تنقسـك 

 :القانونية الحكومة .1

قبؿ كقكع الحكادث  جدتكي  ,قائمة محددة كألنظمة ,الحككمة التي تخضع لمقكانيف ىي 
يا في ذلؾ شأف شأني  ,كتخضع ليا ,ف تحتـر القكانيفأـ عمى الحككمة ا يحت  التي تطبؽ عمييا, مم  

  األفراد.

خضكع الحككمة لمقانكف يتنافى مع فكرة إف " :إلى القكؿ كقد ذىب بعض الفقياء األلماف
 ؛ال ينتقص خضكع الحككمة لمقانكف مف سيادتيا ذٍ إ غير دقيؽ؛ الرأمسيادة الدكلة, كلكف ىذا 

فميس ىناؾ مف يفرض عمييا  ,رادتياإمحض بـز بيا تكتم ,ىي التي تضع القكانيف المختمفة ألنيا
 (.32: 1958ليمة, ) "ىذا الخضكع

 :االستبدادية الحكومة .2

ف أيدر الحقكؽ, فبل يمكف لمحرية كتي  ,ىي الحككمة التي تنعدـ في ظبلليا الحريات 
 دٍ عي , كلـ تى كركبا مستبدةن أالقديمة في  اتً ي  كً مى كانت معظـ المى  حيثي  ؛االستبدادإرىاب  ظؿ تزدىر في

التفكيض  مف يدافع عف استبداد حكاميا, كىناؾ مف زعـ ليـ حؽ   تجد ىذه االمبراطكريات
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مر نو يحكـ بمشيئة اهلل, حتى كصؿ األأرض, ك اهلل في األ ؿ  ظً  ك الممؾ ىكأـ كاف الحأليي, ك إلا
 (.300: 1968رباط, ) نا الدكلة, كالدكلة أنا: أةو المشيكر تف يقكؿ قكلأحد ممكؾ فرنسا الى أب

 

 السيادة والسمطة صدرُ م حيثُ  من الدولة في الحكم نظام شكلالمطمب الخامس: 

ال ,-ك ىيئةأ ان فرد-كانت السمطة فييا مطمقة بيد حاكـذا إلما  الحككمة تبعان شكؿ يختمؼ 
بحكـ الدستكر  ذا كانت السمطات فييا مقيدةن إما أمطمقة, ك  حككمةن  , فتككف حينئذو أحدينازعو فييا 

الفصؿ  بمبدأخذ أالحكـ التي ت ـً ظي كفي ني  ,الدستكرية ةى ي  كً مى ـ المى ظي كما ىك الشأف في الن   ؛كالقانكف
 ف شكؿ الحككمة يختمؼ تبعان إكعميو ف ؛مقيدةن  تككف في ىذه الحالة حككماتو بيف السمطات ف

ـ في أ ,ك ىيئةأ ,تتركز في يد فردو ذا كانت ىذه السمطات إلما  لمصدر السيادة كالسمطات, كتبعان 
  .(6: 1982 دكفابر,) ويد الشعب كم  

 

 :قساـألى ثبلثة إطة مات مف حيث مصدر السمقسـ الحكك أف أ لذلؾ يمكف

 :المطمقة الحكومة .1

 ,ؾو مً مى كى  ؛كاحدة أك ىيئةو  ,كاحدو  يد شخصو ب ىي التي تتركز السمطة فيياالحككمة المطمقة  
تخضع ليا, فمثؿ  بحكـ الببلد عف طريؽ قكانيفى  ,أك تمؾ الييئة ,ك رئيس, كيقكـ ىذا الشخصأ

 ,قانكنيةن  تعتبر حككمةن  -ىيئة معينةأك  ,رغـ تمركز سمطاتيا في يد شخص معيف -ىذه الحككمة
ال لخضكعيا لمقكانيف التي كضعتيا ىي نفسيا, كخير مثاؿ لمحككمات المطمقة إ لشيءال 

 .(96: 1947, عثماف) يد الممؾالسمطات ب مة التي تتركز فييا كؿ  الممكيات القدي

 :دةالمقي   الحكومة .2

 يا, كمثاليراقب بعضيا بعضان  ,تكزع فييا السمطة بيف عدة ىيئاتتالتي  الحككمةىي 
ظـ التي الني  ؾ كالبرلماف, ككذلؾ كؿمً الممكيات الدستكرية التي تككف السمطات فييا مقسمة بيف المى 

 .(320: 1963, غالي) كعدـ تركيزىا في يد كاحدة ,سمطاتتقكـ عمى مبدأ الفصؿ بيف ال
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 :الدكتاتورية الحكومة .3

 كأبشع أنكاع الحككمات عبر ,حكـ الفردمظاىر  الدكتاتكرية أبرزى  تعتبر الحككمة 
كسادت فيو  ,-كلك جزئيان -ما في عصرنا الحاضر الذم شاعت فيو الحرياتالسي  العصكر كافةن, 

, فمـ يعد ىناؾ مجاؿ بالمفيكـ الغربي نساففيو مدل حقكؽ اإل كاتسع   إلى حدو ما, الديمقراطيات
كىذا النكع مف الحكـ تتركز جبار, القير كاإل إال عف طريؽ ؛دكتاتكريةليذا النكع مف الحككمات ال
لما في  ؛و كسمطانويكحي اسمو بنكع حكم ىك الدكتاتكر, حيثي  ,كاحدو  فيو السمطات في يد فردو 

ف كاف كا  كىك ما يزينو لو ىكاه, حتى  ,مبلء بما يراهكاإلجبار كاإل ,ذلؾ مف معنى اإلكراه كالقير
رية مة, كالذم يحدث في مثؿ ىذه النظـ الدكتاتك مصالح األل كمنافيان  ,خريفاآل إلرادة ذلؾ مخالفان 

لو, يؤازره  ممي زةو  كلسماتو  ,عمى السمطة بفضؿ شخصيتو أف الحاكـ الفرد يتمكف مف االستحكاذ
, قدكر) كما يعتنقو مف أفكار ,ف لو ما يديف بو مف آراءبو كتزي   ,تؤمف في ذلؾ حزب أك جماعة

1997 :84). 

 

 ل نظام الحكم في الدولة الديمقراطيةشكالمطمب السادس: 

أبرزىا النظاـ  ,مف أشكاؿ الحكـ متعددةن  نساف في سعيو لتحقيؽ العدالة أنماطان ب اإلجر   
كىك متصؿ  ,تسكد فيو الحرية ألنو ؛كالشعكب األمـلكثير مف  الديمقراطي الذم غدا مطمحان 

  فسو بنفسو.بو مف أنو حكـ الشعب ن الجماىير, كلممعاني المتصمة بإرادة

 (Demos) األكلىبالمغة اليكنانية القديمة,  شقيفكممة مركبة مف  ىيالديمقراطية "
كمعناىا السمطة, كالكممة في مجمكعيا تعني )سمطة الشعب(,  ((Kratosكالثانية  ,كتعني الشعب

 (.88: 1997 قدكر,) "نيا حكـ الكثرة الغالبةا ىيركدكتس بأكقد كصفي

 في الدكلة الديمقراطية, كىي كاآلتي:ظاـ الحكـ مف حيث ن نكعافكىناؾ 

 :ل الحكم الديمقراطي من حيث اختيار رأس الدولة: شكالنوع األول
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 :الممكية الدستورية .1

ى الحكـ عف طريؽ الذم تكل   ؾى مً عمى لمدكلة ىك المى الرئيس األيككف  الدستكرية ةى ي  كً مى المى  
كيككف الشعب ىك  ,ة المتحدةكما ىك في المممك ,ان فخري ان رئيس منصبكيككف منصب ال ,الكراثة

 في الثانية صاحب السمطة, كتختمؼ الممكية الدستكرية عف الممكية المطمقة في ككف السمطة
 .(194: 1970بدكم, ) خركال ينازعو فييا أحد آ ,مؾ كحدهلممى 

 :الحكم الجميوري .2

 وً الرئيس سمطاتً  ستمد  رئيس الجميكرية, كال يالشعب بانتخاب فيو الحكـ الجميكرم يقكـ  
ساس اختيار رئيس الدكلة مف أفي مثؿ ىذا النظاـ مف خبلؿ الكراثة, كلذلؾ تقـك الحككمة عمى 

كؿ يقكـ عمى ف األأيتميز الحكـ الجميكرم عف الحكـ الممكي الدستكرم في ك  ,خبلؿ االنتخابات
نظاـ الممكي مكقعو مف رئيس الدكلة في ال انتخاب رئيس الدكلة لمدة محدكدة, بينما يستمد  

 (.195: 1970بدكم, ) كلمدة غير محدكدة ,الكراثة

 

 :الشعب في السمطة شراكُ إ ي من حيثُ شكل الحكم الديمقراط: النوع الثاني

لذلؾ دكلة في تشكيؿ نكع الحكـ فييا,  تتحكـ كثير مف الظركؼ الخاصة التي تسكد كؿ   
نما تظير في صكر متعددة تتماشى كا   ,كاحدان  طريقة ممارسة الشعب لسيادتو ال تأخذ شكبلن إف ف

كيحقؽ أىدافو عمى  ,شعب يختار النظاـ الذم يبلئمو فكؿ, كأحكاؿ شعكبيا ,دكلةو  مع ظركؼ كؿ  
 .(317: 1958, ليمة) أكمؿ كجو

 كىي كاآلتي: ,أشكاؿ لذلؾ يمكف حصر طرؽ ممارسة الديمقراطية في ثبلثة

 :الديمقراطية المباشرة .1

و لمحكـ, كىذا ما كاف يحدث في المدف تعني ممارسة الشعب كم  المباشرة الديمقراطية  
 حيثي  , أك الجمعية العمكمية؛ةف الجمعية الكطنيكك  كاف الشعب يي  إذٍ  ؛كفي ركما ,اليكنانية القديمة

أك  ,أك لمنظر في فرض ضريبة ,مشاكمو خر لدراسة أىـ  مع ىذا الشعب بيف الحيف كاآلتجكاف ي
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كتدكر المناقشات العمنية كالعامة في تمؾ  ,نوكما يعرض عميو كافة شئك  ,تراح قانكفاق
 أك غيره ,مباشرة دكف كساطة برلمافراد بيا حكـ الشعب االجتماعات, كالديمقراطية المباشرة يي 

 محدكدة العدد؛كالجمعيات الصغيرة  ,االجتماعية عمى النحك الذم يتـ اليكـ لدل جمعيات النكادم
كبالتالي  ,بؿ كانت محدكدة السكاف ؛لـ تكف كبيرة كمجتمعاتنا كدكلنا المعاصرةف الدكلة إ إذٍ 

مف االجتماعات, كيعتبر ىذا النظاـ مف الناحية النظرية البحتة أكثر النظـ تسمح بمثؿ ىذا النكع 
السيادة  ألنو إذا كاف الشعب ىك مصدرى  ؛مةتبر نتيجة منطقية لمبدأ سيادة األكما يع ,ديمقراطية

كىك الذم يتركز في  ,منيا جزءو  أك يمارس عمى األقؿ أىـ   ,فيجب أف يمارسيا بنفسو ,يابى كصاح
 .(66: 1969, متكلي) السمطة التشريعية

 

 :الديمقراطية النيابية .2

 .يقكـ الشعب في ىذا النكع مف الديمقراطيات بانتخاب مف يمثمو في تصريؼ سمطاتو 
دارة شئكنو, بمعنى أنو يكجد مف يمث   الشعب في حيف أنو مف الصعب أف يقـك الشعب نفسو ؿ كا 

 كأصبحت الديمقراطية البرلمانية ىي الصكرةى  ,التشريع, كمف ىنا جاءت فكرة تمثيؿ الشعب بمياـ  
لو يمارسكف السمطة  ينتخب الشعب نكابان ك  ,كجد مجمس قكمي )برلماف(حيث يي  ؛اليكـ السائدةى 
ة معينة يحددىا الدستكر, فالشعب ال يحكـ نفسو مباشرة كذلؾ خبلؿ مدة زمني ,عنو كنيابةن  ,باسمو

 ,كما في صكرة الديمقراطيات المباشرة, كما أنو ال يشترؾ مع البرلماف في الحكـ ,في ىذه الحالة
فالنظاـ الديمقراطي البرلماني يرتكز عمى برلماف ضو لممارسة ىذه الميمة, كىك الذم انتخبو كفك  

 .(525: 1958, ليمة) ضائو لمدة محدكدةأك غالبية أع ,وكم   منتخبو 

 ,Spufford) ىي: اختصاصات البرلماف كفؽ ىذا النظاـ في ثبلثة اختصاصات تنحصرك 

1969:1) 

 اختصاص تشريعي)سف القكانيف(. . أ

 اختصاص مالي)المكافقة عمى مكازنة الدكلة(. . ب

 .)مراقبة السمطة التنفيذية(اختصاص رقابي . ج
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نجمترا بعد مشكار طكيؿ مف التطكر في العمؿ بي في إأ النظاـ الديمقراطي النياكقد نش
خذ صكرة الحكـ النيابي السميـ, فيك ات   ,كقكيت دعائمو ,الديمقراطي, كعندما استقامت أصكلو

لى مختمؼ , ثـ انتقؿ بعد ذلؾ إ-كلك كانت نقيض الفطرة الدمية-خير ضماف لمحريات المختمفة
 .ببلد العالـ

 

 :الديمقراطية شبو المباشرة .3

ىي صكرة كسط بيف الديمقراطية المباشرة  ,أك شبو المباشرة ,الديمقراطية شبو النيابية 
 نفسو لو حؽ  كفي الكقت  ,انتخاب ممثميف عنو كالديمقراطية النيابية, بمعنى أنو لمشعب حؽ  

ؾ كلعؿ ذل ,كلىيتسع مداه بعد الحرب العالمية األي مباشرة بعض حقكقو بنفسو, كقد بدأ ىذا النظاـ 
الشعب في أنو صاحب  حؽ  ل تأكيدان  كأ ,ضد استبداد بعض المجالس النيابية فعؿو  كاف كردً 

 .(67: 1969متكلي, ) خيركاأل السيادة األكؿي 
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 الحكمإلدارة  القيادية متطمباتال: بحث الثالثالم

ؾ ىك الذم السياسي المحن  ك ىي صراع مف أجؿ البقاء, ك الممكف,  السياسة ىي فف  إف 
د كاجب الدكلة في قدرتيا عمى إخضاع المكاطنيف لمحاكـ, بينما حد  تعظي مف أخطاء السابقيف, كيت  يى 
خبلؿ  كاجب الحاكـ بحماية الدكلة مف األخطار المحدقة بيا, كىذا لف يتأتى لمحاكـ إال مف دي د  حى يي 

تقانو لفف   ,دراستو  .(Machiavelli, 1964: 89) الحرب كا 

ىا في السياسي الناجح في ضكء القرآف تكفري  شركط الكاجبً الكقفة عمى  كفيما يأتي
دكر مكظفي اإلدارة العميا في ك  ,ومجاؿ عممك  ,كمياراتو صفات السياسي الناجحك  الكريـ,

 .كمياراتو , كالحكـ الرشيدصفات مكظؼ اإلدارة العمياك , إدارة الدكلة

 -ي:كفي ىذا المبحث ستة مطالب كما يأت

 

  الواجب توفرىا في السياسي الناجح في ضوء القرآن الكريمالشروط  المطمب األول:

ليـ  ,مرشديف ىاديف كفضبلءى  ,أعماؿ قائميف صمحيف, كرجاؿً مي ال ينتظـ أمر األمة إال بً 
 يا آدابه كم   ,كاف القائـ باألعماؿ نبيان فمو أربعكف خصمة فإفٍ  , كأخبلؽ معيكدة؛شركط معمكمة

ـ   كفضائؿي  فٍ سياسة األمة, ك  بيا يت كا مف الشركط األربعيف ببعضيا, فٍ تى كاف رئيسان فاضبلن اكٍ  ا 
حاز عمى كماؿ المرسميف كجماؿ النبييف, كلقد جاء في سيرتو ىذه قد يكسؼ عميو السبلـ سيدنا ك "

كنحف ال  ,مؾ كالنبكةقد حاز المي  إذٍ  الختيار األكفاء في مياـ األعماؿ؛ما يتخذه عقبلء األمـ ىديان 
نما نذكر ما يميؽ بمقاـ رئاسة المدينة الفاضمة, كلٍ لنا بالن ؿى بى قً  منيا اثنتي  نذكٍر بكة النقطاعيا, كا 

ر في القرآف, لتككف ذكرل لمف يتفك   خصاؿ رئيس المدينة الفاضمة؛ ىي أىـ   ,خصمةن  عشرةى 
 .(139-138: 2001 عمي, ,الصبلبي) كتنبييان لممتعمميف الساعيف لمفضائؿ

 : بنكدفي عشر  في ضكء القرآف الكريـ لسياسي الناجحا صفاتكفيما يأتي عرض ألىـ 
  وتتوافر قوتو النفسية: ,ليضبط نفسو العفة عن الشيوات؛ .1

ُُِخًِّٔصني } ِٔ ِعَبادَِْا ايّٖ َِ ُ٘ َٚايّٖفِّٔخَؼا٤ إَّّْٚ ُ٘ ايظ٤َُّٛ   د.13رٜٛطف:{نَّٔزِيؤّ ِيَِٓصشَّٚف َعِٓ
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  :؛ ليضبط أعصابوالحمم عند الغضب .2
ِِ َػشّّ َّهّٔاّْقّٔايّٕٛاّٖ إّٕٚ َِٜظشّٚ} ٍَ أُّْٔت ِِ قّٔا َٖا ئُّٗ ِِ ُِٜبِذ َٚئّ َٖا ُُٜٛطُف ِفٞ َْفِّٖظِ٘  ٌُ فّٔأَّٔطشَّ ُ٘ َِٔ قِّٔب َُا ِم فّٔكِّٔذ َطَشَم أّْٔخ يّٜ ِِ ِب ُ٘ أِّٔعًّٔ َٚايًّٙ ا 

 د.66رٜٛطف:{َتِصفّٕٕٛ

  والشدة في موضعيا: ,وضع المين في موضعو .3
ٍَ ا٥ُِت} ِِ قّٔا ِٖ ُِٖ ِبَجَٗاصّٚ َّا َجََّض ُُٓضِّٚينيَٚئّ َٚأَّْٔاّٖ َخُِٝش ايّٖ  ٌَ َٕ أّّْْٔٞ إِّٔٚفٞ ايّٖهِّٔٝ ِٚ ِِ أّٔالّٔ َتَش ِٔ أِّٔبٝهّٕ ِْٛٞ } ,ِْٛٞ ِبأّٔخّٛ يّٜهِّٕ ّْ ِِ َتأُّٖت فّٔإّٕٚ يّٜ

َٚالّٔ َتكَّٖشُبٕٛ ِِ ِعِٓذٟ  ٌَ ئّهّٕ  .د61-59رٜٛطف:{ِبِ٘ فّٔالّٔ نِّٔٝ
  و:ثقتو بنفسو باالعتماد عمى رب   .4
ٍَ اِجَعًِّٖٓٞ َع٢ًّٔ َخَضآ٥ِ}  د.44رٜٛطف:{ّٚ األِّٔسضّٚ إّّْْٚٞ َحِفٝظّ٘ عًَِِٝقّٔا

  نو منو:و لو, وتمك  استعداده لمعمم, وحب   .5
٤ٍِٞ َرِيؤّ َِٔ فّٔ} َٕ ئَّٓا إّٔٔ ُِّْؼشّٚىّٔ ِبايًِّٙ٘ َِٔ َػ ََِٜٚعكَّٕٛب ََا نّٔا َٚإِّٚطَخَل   َِ ِٖٝ ََٚع٢ًّٔ ايَّٓاغّٚ َٚاتََّبِعُت ١ًَِّّٜٔ آبا٥ٞ إِّٚبَشا ّٚ ايًِّٙ٘ َعًَِّٔٝٓا  ِض

َّ أّٔنَّٖجَش ايَّٓاغّٚ الّٔ َِٜؼهُّٕشَٕٚٚئّ ّٚ األَّٔحاِدِٜح فّٔاِطَش }, د27رٜٛطف:{سِه ّٜٚٚ ُِتَِٓٞ َِٔ َتأّٖ ََٚعًّٜ ًُُِّٖو  َٔ ايّٖ َسبّْ قِّٔذ آَتِٝتَِٓٞ َِ

َٚأّٔيِّٖخكِّٖٓٞ ِبايصَّاِيِخني ُّا  َٛفِّٜٓٞ َُظًِِ َٚاآلِخَش٠ِ َت َِٚيّْٝٞ ِفٞ ايذَُُّْٝا  َٚاألِّٔسضّٚ أَّْٔت  َٚاِت  َُا  .د010رٜٛطف:{ايظَّ

  منصبو: وعمو   ,جالل قدرهشفقتو عمى الضعفاء, وتواضعو, مع  .6
َٛاِحُذ }فقاؿ:  ,يف بالتكاضعخاطب الفتييف المسجكنقد ف ُ٘ ايّٖ َٕ َخِْٝش أّّٔٚ ايًّٙ ّٚ أّٔأِّٔسَباْب َُّتفّٔشّْقّٕٛ ّٚ ايظِّْج َٜا َصاِحَب

 .د28رٜٛطف:{ايّٖكَّّٔاس

  العفو مع المقدرة: .7
ٍَ الّٔ َتِجَشَٜب} ُِ ايشَّاِحُِني قّٔا َٛ أِّٔسَح ُٖ َٚ  ِِ ُ٘ ئّهّٕ َِّٛ َِٜغِفُش ايًّٙ ُِ ايَّٖٝ  د.81رٜٛطف:{َعًِّٔٝهّٕ

  إكرام العشيرة: .8
َُِعني} ِِ أِّٔج ًِِٖهّٕ ِْٛٞ ِبأّٔ َٚأُّٖت َِٚجِ٘ أِّٔبٞ َٜأِّٖت َبِصرّيا  َٖسَزا فّٔأّٔيّٖكُّٕٛٙ َع٢ًّٔ  َُٖبٛاّٖ ِبكُِِّٔٝصٞ   د.82رٜٛطف:{اِر

 األخذ بأفئدة الراعي والرعية:ا الممك, واقتداره عمى قوة البيان والفصاحة, بتعبير رؤي .9
ُ٘ }:حة المبنية عمى الحكمة كالعمـبالفصا إالكما كاف ذلؾ  َُ َّا نًّّٜٔ ُ٘ ِيَٓفِّٖظٞ فًّّٔٔ ِْٛٞ ِبِ٘ أِّٔطَتخًِِِص ًَُِوّٕ ا٥ُِت ٍَ ايّٖ َٚقّٔا

َِّٛ ئّذََِٜٓا َِِهنْي أَِّٔني ٍَ إَّّْٚؤّ ايَّٖٝ  د.43رٜٛطف:{قّٔا
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  حسن التدبير: .10
َّا َتأّٖنّّٕٕٕٛ} ُٚٙ ِفٞ ُطٓبًُِِ٘ إّٚالّٜ قًِّٔٝالّٗ ّْ ِِ فَّٔزُس َُا َحَصذتُّ َٕ َطِبَع طِِٓنَي َدأّّٔبا فّٔ ٍَ َتِضَسُعٛ  .د36رٜٛطف:{قّٔا

 

 

 السياسي الناجح  وميارات صفات: نيالمطمب الثا

بكف أماـ الشعب كىـ مصدر التغيير, كىـ المحاسى  ,ىـ الظاىركف لمعامةالساسة إف  
 ,ر كاقع الدكلة إلى األفضؿ مف خبلؿ تقديـ إدارة سميمةييـ تغييلإككؿ باشر, كىـ مف يي بشكؿو م

 ىـ, كفي ذلؾ يقكؿ رشيميك: رً سى يـ كأي حتى عمى حساب أنفسً  ,كتفافو في العمؿ

 "إف عيظماء الرجاؿ الذيف ييعي نكف لحكـ الدكؿ أشبو بالمحككـ عمييـ بالتعذيب, مع فارؽو 
دلكؿ, ) مقكف العذاب عمى سيئاتيـ, أما أكلئؾ )أم الكزراء( فعمى حسناتيـ"كاحد, ىك أف ىؤالء يت

2006 :27). 

كبناءن عميو يتكجب عمى السياسي الناجح أف تتكفر فيو مجمكعة مف الصفات كالميارات  
 يا الصفات العشر التالية:لدكلة بنجاح كمف أىمالخاصة التي تمكنو مف إدارة ا

 العقل والعمم: .1

التي المكاقؼ  لسياسة أف يعرؼ احتماالتً مف يمارس ا يا عقؿ, كيتكجب عمى كؿ  كم   لسياسةا
  .(16: 1983حكل, ) احتماؿ أماـ كؿ   كاألفضؿر المكقؼ المناسب يكاجييا, كأف يتخي  

؛ ؿ صاحبو لبلجتياديك العمـ الذم يؤى  فأما العمـ المطمكب أف يتكفر لدل السياسي الناجح 
ليحسف  ؛لى مجتيدما تحتاج إفييا مف الخطكرة كالتعقيد  ,مةكسياسة األ ,حداث اليكميةألف األ

حكل, ) كليقيـ أمر الديف كالدنيا عمى مقتضى الحكمة ,السير عمى ضكء الشريعة دكف خمؿ

1983 :17.) 

 القيادة وحسن التدبير: .2

 ,اآلخريف في يؤثر أف يستطيع, مؤثرة شخصية صاحب الناجح القائد ىك الناجح السياسيإف 
 خبلؿ مف العامة استثارة كعدـ, العامة المصمحة تحقيؽ أجؿ مف ؛بامتياز يـقدراتً  كيستثمر
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 بف معاكية المؤمنيف أمير قالو ما, التدبير حسف عمى األمثمة كأفضؿ, رةالمبر   غيرً  القكة استخداـ
 : عنو اهلل رضي سيفياف أبي

 أجد لـ فإذا, سكطي يكفيني حيثي  سيفي أضع كال, لساني يكفيني حيثي  سكطي أضع ال أنا"
  .(101: 1997العمد, ) "استعممتو أم ؛ركبتو ان د  بي  السيؼ مف

ف ,أرسمتيا جبذكىا إفٍ , انقطعتٍ  ما شعرة الناس كبيف بيني كاف لك: "قكلو ككذلؾ  خمكىا كا 
 . (115: 1996الببلذرم, )  "جبذتيا

 ,دعكل طريؽ عف تسكيتو عف ٍش ت  تيفى  ال سمميان  تسكيتو تستطيع ما: "فيقكؿ, مازاريفجكؿ  أما
 .(115: 2006ف, رامازا) "الحرب طريؽ عف أك

 :الموىبة في الحكم واإلدارة .3

, أكدعيا الخالؽ في -صكت الندمٌ ال أك ,التأليؼ أك ,الرسـ مثؿ-السياسي, مكىبة الفيـإف  
كتساب كا ,بؿ تحتاج إلى الصقؿ مف خبلؿ التعمـ ؛شيء بعض الناس, لكف المكىبة ليست كؿ  

 كأدكاتيا ,السياسة عمـ بآليات الخبرة في إدارة الدكلة؛ لذلؾ يتكجب عمى السياسي الناجح اإلحاطةي 
 كالتعامؿ اإلنساف إدارة كيفية كىي, المعاصركف السياسيكف يجيميا التي اآللية تمؾ, كعمبلن  عممان 
 كفي ذلؾ قاؿ أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب )رضي اهلل عنو(: , معو

فتعيشوا  ,من التعمم فةُ نَ عكم األَ سادة قومكم, فتمنَ  تصيرون أيْ  يوا قبل أن تسودوا؛تفق  "
 .(193: 2002 عمي, الصبلبي,) ااًل"ي  جُ 

 الدىاء والتغافل: .4

ا فيو مى لً  ؛ا ال ينفع فيو انتظارعم   كالكؼ   ,مكر في مكاضعيالكضع األ الدىاء كالتغافؿ اسـه إف  
كقكيت فطنتو, ككاف كصكلو الى أغراضو بألطؼ  ,ثرت حيمتومف النفع, كقد يقع عمى مف ك

, كيدبر األمكرحصي دقائؽ , يي وه بالً تى كىك مي  ,فتراه كأنو أبموه  ,الكجكه التي يمكف التكصؿ بيا إلييا
أك خطابان معجزان, كال يفعؿ حتى يرل فرصة  ,نان فبل ينطؽ حتى يجد جكابان مسك   ,ألطؼ الحيؿ

 . (47: 1983 حكل,)األغماد كالصكاـر المكنكنة في  ,كامنة في الرمادحاضرة, كىك مثؿ النار ال
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 :الصراحة والصدق .5

 الناس ييصارح بؿ ؛السياسة عالـ في معيكد ىك كما, يكذب كال ييمالؽ ال الناجح السياسي إف  
  .شيء كؿ   قبؿ كصدقو, كاحترامو بحبو المكاطنيف قمكب يأسر مف بذلؾ فيك, بالحقيقة

إفضاؤه بعدـ الكثكؽ بكعد  ول:المحذور األ كذب بحؽ السمطاف محذكراف: كمف مفاسد ال
أما مقركناف بإبطاؿ الكعد كالكعيد مف الممكؾ,  ,كفساد العباد ,السمطاف ككعيده, فخراب الببلد

 (.39: 1983حكل, ) "كضياعيا إنذاره بخراب الدكلةفيك  المحذور الثاني:

 :األفعالة ر كثو , الكالم قمة .6

 كيستكعب ,كيقدرىـ, لآلخريف االستماع ييجيد الكبلـ كقميؿ, شيئان  يعرؼ ال يران كث يتكمـ مف
 الشيرة في حبان  ليس يعمؿ مف ىك الناجح كالسياسي, لمخالفيو حتى, المختمفةى  النظرً  كجياتً 

 : رشيميك يقكؿ, عنو تتحدث مف ىي كأعمالو, بصمت يعمؿ كلكنو, كاألضكاء

 (.37:  2006ف, مازارا) "اإلصغاء كثير ,الكبلـ قميؿ الحصيؼ لدكلةا رجؿ"

 :بيم فقر الو  ,الناس من بالقر و  تواضعال .7

 بؿ ؛وًطباعى  المنصبي  رييغي   ال كأف, الناس عمى يتكبر ال أف الناجح السياسي عمى يتكجب
 ـمتبس   فه ليٌ  فه ىيٌ , كالحناف باألبكية المكاطنيف رييشعً  محبكبفيك , الناس عند كقبكالن  تكاضعان  يزيده

 كال, باستمرار ليـ مكتبو كأبكاب قمبو كيفتح ,المكاطنيف مع يتكاصؿ, حادة ليست نظراتو, دكدك 
ف ,الحقيقة خبلؼى  لو ينقؿ حاجبان  يضع  الرفؽ كأف, لو رفؽى  ال مف ىك السياسة في الفاشؿ كا 
 الرفؽ إلى يحتاج السياسة ميداف أفك  خصكصان , كالتصرؼ كالقكؿ, كالفعؿ الحكـ في العدؿ يكجب

 الحياة؛ عمادى  الرفؽ كاف لذلؾ بيا؛ يضطمع التي المسؤكليات ًلًعظىـً  المياديف؛ مف غيره مف شد  أ
, كالرٌكية بالحكمة ييكاجييا التي كاألزمات المشاكؿ حؿ   مف, كالحكـ السياسة رجؿ فييمك   ألنو

 الفرقة كبث  , الجك كتمكيث, الصفك كتعكير, التعنيؼ كعدـ, الثاقب كالفكر الصائب كالرأم
العمادم: مكقع حضارة ) (الرفؽ استعماؿ السياسة رأس) صار لذلؾ كالنفاؽ؛ العنؼ كتأجيج, كالشقاؽ

 .(www.hadhara.netنت, 
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 :يعسر , وعدم الغضب المالحم .8

 مف يتمكف حتى ؛الغضب عف يبتعد كأف الصدر, برحابة يتحمى أف السياسي الناجح عمى
 , كلكف الناجح ال يغضب بسرعة؛كثيرة ي تيغضب السياسيالمكاقؼ الت فإف األمكر؛ عمى السيطرة

ن منيم قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: "كقد  إن بني آدم ُخمقوا من طبقات شتى, أال وا 
ن منيم سريعَ  الغضب سريعَ  بطيءَ  ن منيم  الغضب سريعَ  الفيء, أال وا  الفيء فتمك بتمك, أال وا 
ن مني الفيء سريعَ  بطيءَ   الفيء, أال وخيرىم بطيءُ  الغضب بطيءَ  م بطيءَ الغضب, أال وا 

 . ( 420, سنف الترمذم: الترمذم) "الفيء الغضب بطيءُ  ىم سريعُ الفيء, وشر   الغضب سريعُ 

: 2006ف, امازار ) فإف األخطاء ستقع عميؾ" : "إذا ما تركت نفسؾ لمغضب؛فيقكؿ مازاراك 

115). 

 :العاطفة , وعدم الخضوع لسمطانسمالحر و الصب .9

متعجؿ لؤلمكر, كلكف ىذا األمر ليس عمى  ى السياسي الناجح أف يككف صبكران, غيرى عم
 ف: ايقكؿ مازار  خؿ في إطار حسف التدبير كالتخطيط,إطبلقو, بؿ يد

نما  القمب, أك النيةى  أك طيبةى  ـى رى "كي نحكـ دكلة بشكؿو جيد؛ فإف المطمكب ليس الكى  الحسنة, كا 
كيعمؿ لصالحيا بدؿ االستسبلـ  ,وي يعرؼ مخططاتً , كسياسبٍ المطمكب فكر ثاقب كخصً 

 .(117: 2006ف, امازار ) لعكاطفو"

 :بالنفسالعالية الثقة  .10

 كفيـو  عمى عمـو  معايير النجاح, كىذه الثقة يجب أف تككف مبنيةى  الثقة باهلل أكالن مف أىـ   إف  
مزاكجة بيف العمـ كالخبرة بؿ يحتاج إلى ال ان نظريان مجردان؛إلدارة الدكلة, كىذا العمـ ليس عمم

خاصة, كفي ىذا السياؽ يقكؿ د الثقة بالنفس المبنية عمى المعرفة بالقدرات الكالميارة, مما ييكل  
 ف: مازارا

حتى  ؛و النفسيةى , كصفاتً و الشخصيةى تماـ اإلدراؾ إمكاناتً  "إف السياسي الناجح يجب أف يعيى 
ـى  أف يتحكـى  يستطيعى  أبدان في ىذه المراقبة؛ ألنو   يتياكفى كأال   ,اقب أفعالوأف يير  في مشاعره, كيتعم

في المكاف الذم  كاستمرارو  ,عندما يتمعف في ىذه األفكار سكؼ يككف قادران عمى أف ييفكر بإمعافو 
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كمركز ىؤالء الذيف يتعامؿ معيـ, كأف يكجو لنفسو النقد  ,ىك فيو, كالظركؼ المحيطة بو, كمركزه
 (.119: 2006ف, مازارا)" عند الضركرة

 

 الناجح مجال عمل السياسي: ثالثالالمطمب 

نجاحً  ,السياسي مؤثر في إدارة الدكلةإف    مشركع  مشركعيا, فإما أف يككف صاحبى  كا 
ما أف يككف صاحب مشركع خاٌص  ,قكمي ما أف يككف تائيان ال يعمـ ما ييريد؛ لذلؾ تجد قيمة كا  , كا 

الطاقات لصالح مشركعو, كبالتالي  تكظيؼ كؿ  ىذا الدكر لمسياسي الناجح في قدرتو عمى 
سيككف مؤثران في األماكف التي ييسمح لو فييا بممارسة النشاط السياسي الرسمي, كتتمثؿ ىذه 

 في ثبلثة مياديف كما يمي: األماكف

 :السمطة التنفيذية .1

مي بنجاح, الذم ييمكنو مف خبللو تطبيؽ مشركعو القك  ىي المكاف األىـ  السمطة التنفيذية إف  
كىؤالء ( كزير, ككيؿ كزارةكزراء, كاألدكار التي يمكف أف يمعبيا السياسي الناجح: )رئيس, رئيس 

 ,الحككمة المنبثقة عف نتائج االنتخابات البرلمانية لتشكيمةمناصبيـ كفقان  فى كٍ ل  كى تى جميعان سياسيكف, يى 
 الختيارمسابقات  ينيـ إجراءي يي تعشترط فبحسب نظاـ الحكـ الخاص بالدكلة, كال يي  ,أك الرئاسية

بيف األحزاب المشاركة في  سياسية, كحاالت تكافؽ سياسيٌ  األفضؿ, إنما يتـ اختيارىـ كفقان لرؤلن 
 .(251: 2012الحمداني, ) السمطة

 :السمطة التشريعية .2

أعماليا, كسياسيك السمطة  لمراقبة السمطة التنفيذية, كتصكيبً  ميـ   البرلماف مكافه  إف   
 عمى الحصكؿ في وكتطمعاتً  ومصالحى  يمثمكف, الشعب مف مباشرة منتخبكف أعضاء التشريعية ىـ

ـ   كتبرز, أفضؿ غدو   :ىما ,أساسييف اتجاىيف في التشريعية السمطة أعضاء ميا

 كالمراقبة مع إقرار المكازنة العامة السنكية  الدكلة كفقان لمدستكر, لمرافؽ مةالمنظ   القكانيف إصدار 
 . (185: 2007عمي, ) كالرئيس الحككمة أعماؿ عمى
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 :المعارضة .3

برغـ أف المعارضة خارج البرلماف تككف سمطتيا أضعؼ, كلكنيا يمكف أف تككف فاعمة  
كاحد, يتمثؿ في سعييا  ليا شكؿه  لممعارضة أك بطريقة سمبية, الطريقة اإليجابية ,بطريقة إيجابية
كالعمؿ عمى تصكيبيا, كىذا الشكؿ منتشر في أغمب  ,يةلمراقبة السمطة التنفيذ ؛لدخكؿ البرلماف

 الدكؿ المتقدمة ذات التقاليد الديمقراطية العريقة. 

 ,كممالقتيا ,األكؿ: يتمثؿ في الخضكع لمسمطة التنفيذية لطريقة السمبية فميا شكبلف:أما ا
األنظمة كعدـ مكاجيتيا العتبارات مختمفة غير مبررة, كىذا الشكؿ مينتشر في الدكؿ ذات 

 عض أعماليا.بيا, مف أجؿ تبرير ب خاصةن  الدكتاتكرية, التي تخمؽ معارضاتو 

كالعمؿ عمى  ,أخبلقية غيرً  كأما الشكؿ الثاني فيتمثؿ في مناكفة السمطة التنفيذية بطريقةو   
 حتى كلك عمى حساب مصالح الدكلة كالشعب, كىذا الشكؿ منتشر في الدكؿ التي تمر   ,إفشاليا

 انتقالية بعد مرحمة استبداد طكيمة, كلـ يتعمـ الناس فييا أصكؿ الحكـ الديمقراطي في مرحمة
 .(186: 2007عمي, )

 

 دارة الدولةي إدارة العميا فموظفي اإل دور: رابعالمطمب ال

, كىـ مدراء القمة المسئكلكف عف التكجيو الكمي كالعممياتي ىـدارة العميا اإل إف  مكظفي 
كانكا عكنان  ؛فإذا صميح ىؤالء البيركقراطية, اإلدارة , كىـ أصحابت العمياذكف لمسياساالمنف  

ذا فسدكا, كانكا معكؿى  ؛ذيف لتكجياتيـلمسياسييف, كمنف   مشركع قكمي, كبحسب  ىدـو ألم   كا 
 .(29: 2009جكاد, ) كظائفيـ كمكانتيـ تبرز أىميتيـ, فيـ صناع السياسة المحمية

 قادة الجيش, ك كبار القضاة مف أعضاء المحاكـ العمياىـ  أصحاب الكظائؼ العمياإف   
 , كالككبلءكفالمحافظ, ك رؤساء الييئات العامة, ك مف رتبة عميد فما فكؽ ,كاألمف ,كالشرطة
ئيسة بيف القيادة حمقة الكصؿ الر  , كالكظائؼ العميا ىيالسفراءك  ,المساعدكف كالككبلء ,العامكف

كالكزراء مف جية, كالعناصر الميدانية الممثمة بباقي مكظفي  ,ةكالحككم ,بالرئيس السياسية ممثمة
 .(38: 2012أبك النصر, ) الدكلة العامميف في اإلدارتيف الكسطى كاإلشرافية مف جيةو أيخرل
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ال  كظيفة مف ىذه الكظائؼ السيادية؛ لكؿ   ,صاـر كنظاـ ,قاسية شركط كضع مف بد بلف
كبالتالي  ,السياسية برامجيا سمطةو  أم   ذتينف   كبيـ, الفعميكف الدكلة إداريك ما كأف أصحابيا ىـسي  

صايغ: مكقع مركز  ) إف لـ يكف إفشالو ؛أك عرقمتو عمى األقؿ ,مشركع سياسي بإمكانيـ إنجاح أم  

 .(carnegie-mec.orgكارنيجي, 

إذا لـ  مشركع سياسي السياسة المحمية, التي بإمكانيا تعطيؿ أم   تيعد ىذه الفئة صانعةى ك  
إذا كانت ىذه الفئة مف تكجيات  يا, كيككف الكضع أصعبى يكف لمدكلة نظاـ صاـر يحكـ تصرفاتً 

 ,سياسية معينة, كأراد الشعب التغيير؛ فأكصؿ فئة سياسية جديدة مخالفة لتكجيات الفئة السابقة
 اؿ بشكؿو كلرجاليا مف مكظفي الكظائؼ السيادية, عندىا تكضع العراقيؿ, كتجرم محاكالت اإلفش

ات كمناقشتيا, قبؿ كاسع, كيكاد ييجمع عمماء السياسة عمى ضركرة إشراكيا في صياغة السياس
 شرى في القرف التاسع عى  ضان األحداث التاريخية؛ مثاؿ ذلؾكىذا ما تؤكده أي طرحيا لمتنفيذ,

, ـ الرؽ  قراران بإلغاء عدد كبير مف امتيازات نظا ,-ممكة ركسيا-أصدرت الممكة كاتريف الثانية
األمر الذم تعارض مع مصالح  مديرم أغمب مؤسسات الدكلة مف األريستقراطييف مف مبلؾ 

فقد استطاع مكظفك  ؛ما في الكاليات المتحدة األمريكية, أاألراضي, فأعاقكا تنفيذ ىذا القرار
ة؛ ألنيا كتحسيف البيئ ,اإلدارة العميا إعاقة تنفيذ القكانيف الصادرة بشأف السيطرة عمى التمكث

 .(59: 1998أندرسكف, ) تتعارض مع مصالحيـ, كمصالح بعض الجماعات الضاغطة

الرئيس  أما في مصر فقد تمكنت ىذه الفئة مف إعاقة مشركع النيضة الذم جاء بو 
التآمر مع الجيش, كنجحكا في إسقاط حكمو كعزلو؛  ـ  مرسي, كمف ثى  المنتخب الدكتكر محمد

 يقكؿ يزيد صايغ:  حيثي 

بة حككمة أم   أداء ستيقك ض ىذه الضباط جميكرية فإ"  تحقيؽ إلى تسعى ,قراطيان ديم مينتخى
صايغ: مكقع ) "العقائدم أك السياسي اٌتجاىيا كاف ميما الببلد, اقتصاد إدارة في الحقيقي التحٌكؿ

 (carnegie-mec.orgمركز كارنيجي, 

أبي سفياف رضي اهلل عنو  بفا ةى المؤمنيف معاكي تشير المصادر التاريخية إلى أف أميرى ك 
حرص عمى اختيار أعكانو مف بيف أفضؿ الرجاؿ المكصكفيف بالحكمة كالخبرة اإلدارية كالدىاء, 
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 محمد, الصبلبي,) كدعائـ الخبلفة األمكية ,كتثبيت األمف ,ساىـ ىؤالء في إدارة الدكلة حيثي 

2013 :251). 

مفادىا أف التغيير في  ,حقيقة ميمة اع السياسة الجدد إدراؾن  لذلؾ يتكجب عمى صي  
إال إذا حدثت السمطة السياسية ال يعني بالمطمؽ تغيير جمد الدكلة تجاه األيديكلكجية الجديدة )

, كتحتاج أدكاتو(, كأف عممية التغيير في الدكلة بطيئة النظاـ السابؽ بكؿ   كقامت باجتثاث ,ثكرة
أم ما يعادؿ دكرتيف  ؿ في الدكؿ الديمقراطية؛عمى األق إلى ثماني سنكات في أدنى مستكياتيا

, (109: 2011شيكاف, ) يا التنظيميحقيقي مممكس في الدكلة كىيكمً  ره انتخابيتيف حتى يحدث تغي  
ـ   حيثي  عداد الخطط التنفيذية, كتدبير المكارد  تتمثؿ ميا ىذه الفئة في كضع األىداؼ المرحمية, كا 

دارة األزمات, كصنع المالية, كرسـ السياسة العامة لمكز   القرارات الحككمية, كتعييفارات, كا 
عمى  , سكاءن كربط الكزارات كالييئات بالبيئة المحيطة مكظفيف في الفئات الدنيا كالعميا كترقيتيـ,ال

 .(38: 2012أبك النصر, ) المستكل الداخمي لمكزارة, أك مع الكزارات األخرل

 

  دارة العميااإل ي  موظف وميارات صفات: خامسالمطمب ال

 -ي:كىي ست خصاؿو كما يأت

 :وحسن اإلدارة ,القيادة .1

ليس شرطان أف يككف المدير الناجح قائدان ناجحان, ك يكجد فرؽ كاضح بيف القائد كالمدير,  
الصفات كالميارات التي  بالقطع القائد الناجح ىك مدير ناجح, كمف أىـ   كلكفٍ  كالعكس صحيح,

قدراتو القيادية كاإلدارية, التي تنقمو مف اإلطار  ظيفة السياديةفرىا في المرشح لمك يتكجب تك 
عمى  ر في اآلخريف, كالقدرةي التأثيي  تمؾ الميارات التخصصي إلى اإلطار القيادم, كمف أىـ  

دارةً   ,اإلقناع  (.56: 2012أبك النصر, ) الحكار كالمفاكضات كا 

 :األمانة والعمم .2

ال   مف تكفر األمانة كالعمـ في د  ال بي   كانت النتائج كارثية, كأف الخمؿ مكظؼ اإلدارة العميا, كا 
لقكلو تعالى  ان مصداق المرشح عف ممارسة ميامو؛  ض قدراتً مف الصفتيف المتبلزمتيف ييقك   في أمو 
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ّٚ األِّٔسضّٚ إّّْْٚٞ َحِفٝظّ٘ }:مخاطبان الممؾ-عميو السبلـ-ؽعمى لساف يكسؼ الصدي ٍَ اِجَعًِّٖٓٞ َع٢ًّٔ َخَضآ٥ِ قّٔا

 .د44رٜٛطف:{ًَِِٝع

 :الشجاعة والحكمة .3

لميدير الذم ال يمتمؾ الجرأة عمى تحمؿ المسئكلية عند كقكع الحدث ال يمكف أف ا إف   
ر فإننا ال نتحدث عف التيك   الشجاعة كالجرأة؛ في إدارة الدكلة, كعندما نذكر رةن مؤث ان ييمارس أدكار 

شجاعة متبلزمة مع الحكمة في تدبير بؿ يتكجب أف تككف ال الذم قد يبلـز بعض الشخصيات؛
مثؿ ميارات  فر مجمكعة مف الميارات اإلنسانية؛حيث يتكجب تك  , كتقدير المكاقؼ؛األمكر

 .(54: 2012أبك النصر, ) المشكبلت االتصاؿ باآلخريف, كاالستماع ليـ, كحؿ  

 :الذكاء وقوة الشخصية .4

التيا, كأف يمتمؾ لبكاطف األمكر كمآ نان طً احان كفى لم   ييفترض في الميدير الناجح أف يككف 
كقيادة  ,كصنع السياسات ,تكاتخاذ القرارا ,تؤىمو لحؿ المشكبلت ,طبيعيةن  , كقدراتو قكيةن  شخصيةن 
دارة ك , اآلخريف القدرة عمى التنظيـ دكف خجؿ, كالتكجيو بدكف ضعؼ, كالرقابة دكف خكؼ, كا 

 (.34 :1982, اليادم عبد) األزمات بدكف تيكر

 :في العملالرغبة  .5

بؿ يتكجب أف تككف الرغبة  لو فيو؛ مف الصكاب تكلية المنصب لرجؿ ال رغبةى ليس  
ما عنده لمصالح العاـ, ال أف يككف مدفكعان  حتى ييعطيى  ؛كالدافع مكجكديف لدل الشخص المرشح  

كم عف أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو أنو ندب الناس مرة"دفعان,  ـ كحثي ,كقد ري
فمـ يقـ أحد, ثـ ندبيـ في اليـك  التاليى  فمـ يقيـ أحد, ثـ ندبيـ اليكـى  ,عمى قتاؿ الفرس بالعراؽ

الثالث, كىكذا ثبلثة أياـ, فمما كاف اليكـ الرابع كاف أكؿ مف انتدب أبا عبيدة بف مسعكد الثقفي, 
حابيان, فقيؿ لعمر: كلـ يكف ص -كىك لذلؾ أىؿ -ثـ تتابع الناس, فأم ر عمى الجميع أبا عبيدة 

: 2003بف كثير, إ) "رت عمييـ رجبلن مف الصحابة ؟ فقاؿ: إنما أؤمر عمييـ مف استجابم  ىبل أ

26). 

 



56 
 

 :الحيادية .6

شكاليات التي تعاني منيا الدكؿ العربية عدـ امتبلؾ غالبية مكظفي أحد أىـ اإل إف   
عمى حساب  ,لضيقةأك الدينية ا ,الطائفيةأك  ,الحزبيةى  اإلدارة العميا لمحيادية, كتغميبيـ المصمحةى 

عناصر النجاح لمدكلة  ـ؛ لذلؾ يكمف أحدىذا ناتج عف المناخ السياسي المتأز  ك , المصمحة الكطنية
 عمى اعتباراتو  بناءن  ؛ؽ بيف المكظفيف العامميف تحت إمرتوفي اختيار الشخص الذم ال ييفر  

 لمعيار الكفاءة كالمينية. ةو فى الً خى مي 

 

 ب السادس: الحكم الرشيدالمطم

ظة في التطكر الحػديث ؿ أحد األحداث المبلحتشك   كشفافيتو الرشيد الحكـ إف بركز
مع كضع ىذا (, يمرٌ  وي عٍ , دى يعمؿٍ  وي عٍ دى )مقكلة الكالتي جاءت لمتقميص كالتحكـ في  ,لمرأسػمالية
 كاألفعاؿى  األىداؼى  -ركمعيا–ميد الخفية التي تضبط نظرة الشؾ ل أمٍ  ,كريبة مكضع شؾو الػشعار 

كفي كؿ  ,ألجؿ خدمة الصالح العاـ, كمف نافمة القكؿ فإنو مقبكؿ ؛لتضافرىا الشخصية سػعيان 
ىي ك مػف أف حياة الجماعة كالفريؽ كمصالحيما الخاصة بالمفيكـ الجيد,  ,التجمعات اإلنسانية

لرشيد ىك الكممة ردية, فالحكـ االمصمحة الخاصة كالفالتي تجبر كتفرض قبؿ كػؿ اعتبػار 
 تبنييا كتشخيصو  ـ  تى  حيثي  ؛المحكرية لمتنمية, كىي مطبقة كما ذكرنا في الكثير مف المنظمات

ككذا  ,كالنظرة األبكية ,ىػا عدـ الترجيحالتػي مرد  ىي ك  ,لؤلخطاء في تسيير األعماؿ العمكمية
 .(3: 2008)عمو, سالت, نقص شفافية الحككمات

 كمساعدتيـ المسيريفالقكاعد الطمكحة المكجية إلعانة ة مف ىك مجمكع"فالحكـ الرشيد 
كغيػر  ,افة في إطار ىدؼ المساءلة عمى أساس قاعدة كاضحةفي االلتزاـ بالتسيير بطريقة شف  

نشاطات ىؤالء في األطراؼ الفاعمة عبر  قابمػة لمتػردد أك االنتقادات, عمى أف تساىـ في ذلؾ كؿ  
 ثمى في كؿ األصعدة , كالتي ال تستبعد أم  ف المتطمبات المي أصبحت م قدمجاؿ التسيير, ك 

 .(40: 2004)كريـ, "عنصر مف النشاط اإلنساني
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 معايير الحكم الرشيد

)الجابرم,  -:ميما يستة بنكد ك ا فيذكرىأ  ,د كتحددهيشز الحكـ الر ىناؾ عناصر رئيسية تمي  
2003 :12) 

 ,ياتطنشأ أف كقادرة عمى اإلفػصاح عػف ,أةن ي  تككف اإلدارات العمكمية مي حيثي  المساءلة: .1
 . مطابقة لؤلىداؼ المحددة كالمتفؽ عمييا ,ياكقراراتً  ,كأفعاليا

 -كبسرعة–ليا مف الكسائؿ كالمركنة ما يػسمح باإلجابػة  لعمكميةى ا أف السمطاتً  أمٍ  :لمرونةا .2
الفحص النقػدم لدكر ب المجتمع خدمة لمصالح العاـ, كما أف ليذا األمر عبلقةن  رً عف تطك  

 . الدكلة
لمفحص مف  مفتكحةن  ,كاتخاذىا في بعض األحياف ,حيث تككف األفعاؿ كالقرارات الشفافية: .3

 حتى المؤسسات الخارجية كأحيانان  ,كالمجتمع المدني ,كالبرلماف ؛طرؼ إدارات أخرل معركفة
. 

 ,شبث بإنتاج النكعيػةحيث تسعى اإلدارات العمكمية إلى االلتزاـ كالت الفاعمية والميارة: .4
إلى الػسير عمػى أف تكػكف  كالخدمات المقدمة إلى المكاطنيف, إضافةى  ,خاصة في المصالح
 . لمنشاط العمكمي ليفالمسؤك خدماتيـ تمبي نكايا 

التػي  كدراستيا, تمؾ األسباب العممية كاالقتصادية كاالجتماعيةـ تتمثؿ في تعم   :االستشراف .5
 ؛ف أف تنجـ عف تأثير ىذه األسبابكالتنبؤ باألكضاع التي يمك ,صرمتػدفع تطكر العالـ الع

المػشاكؿ أف  بحؿ  أف تسارع  -كمف خبلؿ كضعيا-بإمكانيا  العمكميةى  ف السمطاتً إحيث 
إضافة إلى  ,, ككذلؾ االتجاىات المبلحظةمف المعطيات المتاحة انطبلقان  ؛طػرح مستقببلن ت

تأخذ بعيف االعتبار تطكر التكاليؼ كالتغيرات المرتقبة  التي كتشكيميا, تمؾ إقامة السياسات
 . في مجاؿ الديمقراطيػة كاالقتصادية كالمحيط

تقػـك بتطبيػؽ  العمكميػةى  ييئاتً مقانكف, كىكذا نجد أف الإيجاد أسبقية ل أمٍ  :سيادة القانون .6
المػكاطنيف فػي  مع إشراؾ ,ةمساكاة كشفافي قكانيف الخاصة بكؿ  ككذا ال ,القكانيف كالتنظيمات

ى ذلؾ إال بتقكيػة كلف يتأت   ,خاذ القراراتكاالستشارة كالمشاركة لمجميكر في عممية ات   ,اإلعبلـ
 . العبلقات بيف اإلدارات كالمكاطنيف
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  ثالثال فصلال

 ةالسياسة الشرعي

 تمييد

مف القكانيف  اإلسبلميةبو شئكف الدكلة  ري ب  السياسة الشرعية عمـ ييبحث فيو عما تيدى  إف  
ف لـ يقـ عمى كؿ  اإلسبلـ التي تتفؽ كأصكؿى كالنظـ  : النظـ وموضوعو, خاٌص  دليؿن  تدبيرو  , كا 

الناس  يا مصالحى يا ألصكؿ الديف, كتحقيقي مطابقتي  كالقكانيف التي تتطمبيا شئكف الدكلة مف حيثي 
عف  بانةئلنيا, كلبنظـ مف دي اإلسبلميةتدبير شئكف الدكلة  إلى: الكصكؿ وغايتويـ, كحاجاتً 
خبلؼ, ) بالسياسة العالية, كتقبمو رعاية مصالح الناس في مختمؼ العصكر كالبمداف اإلسبلـكفاية 

1997 :6-7).  

أىداؼ السياسة ك  ,تعريؼ السياسة الشرعية لغة كاصطبلحان  معكفيما يمي كقفة 
 ,مقاصد الشريعة القكاعد الفقيية في أىـ  ك  ,كمرتكزاتيا أسس السياسة الشرعيةك , الشرعية

في ضكء السياسة الشرعية,  الجائزة في الحكـ ممارساتالك , كتطبيقاتيا في السياسة الشرعية
 .في ضكء السياسة الشرعية كخصائصو سمات النظاـ السياسي اإلسبلميك 

 -:كفي ىذا الفصؿ ستة مباحث كما يأتي
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 الشرعية والسياسة األول: السياسة المبحث

كتحقيؽ  ,كالفقو في الديف, كفي قيادة األمة ,باب مف أبكاب العمـ" لشرعيةالسياسة ا إف   
جميؿ القدر عظيـ النفع, أفرده جماعة مف العمماء  كىي عمـ الدنيكية,ك مصالحيا الدينية 

 ,في بطكف كتب التفسير وكانتشرت كثير مف مباحثو أك مسائمبالتصنيؼ في القديـ كالحديث, 
لو  ,كعدـ الفيـ ,ط فيوغمينتج عف ال ,كىذا الباب خطره عظيـالحديث, كشركح  ,كالتاريخ ,كالفقو

 غيرو  مرذكلةو  كبلىما يقكد إلى نتائجى  مستطير, كالخطأ في التفريط فيو كالخطأ في اإلفراط؛ إذٍ  ر  شى 
 .(www.saaid.netالشريؼ: مكقع صيد الفكائد, ) مقبكلة

 كفي ىذا المبحث ثبلثة مطالب كما يأتي:

 

  صطالحالمغة واالفي ول: السياسة المطمب األ 

 ,قاـ بإصبلحيا :كساس األمكر ى رياستيـ كقيادتيـ,تكل  : ناس سياسةن ساس ال :السياسة لغةً  .1
 (. 328 المعجـ الكجيز:) فيك سائس, كالسياسة تدبير أمكر الدكلة

 (.321ق :666الرازم, ) "ساس الرعية يسكسيا سياسة"كفي مختار الصحاح: 

إف ف كعميو حكـ الدكؿ, ف  فى  ـي مٍ ىي تدبير أمكر الدكلة, كىي عً  :السياسة :اً السياسة اصطالح .2
 ,)عمـ السياسة(ؿ في مجمكعياتشك   ,خاصةو  كقكانيفى  دئى لما ليا مف مبا ؛كفف   السياسة عمـه 

العنبرم, )  معينة مممكسةو  كتسب بالتجربة, كبمعرفة قكاعدى تي  معينةن  كالسياسة تستمـز براعةن 

2004: 9.) 

 

  الشرعية السياسة: الثاني المطمب

اإلسبلمية,  بما ال يخالؼ الشريعة ؛السياسة الشرعية: "ىي رعاية شؤكف األمة مف الداخؿ كالخارج
نما ش فالسياسة الشرعية ال  , تخالؼ نصكص القرآفأال   يارطتقؼ عمى ما نطؽ بو الشرع كا 

جماع األمة ,كالسنة  (.10: 2004العنبرم, ) كأصكليا العامة" ,كقكاعد الشريعة ,كا 
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يقكؿ اإلماـ الشافعي فيما ينقمو عنو ابف القيـ "كفي صدد الحديث عف السياسة الشرعية 
 ؛شرع اهلل ـ  ثى فى  فأينما كانت مصمحة العباد في كتابو الطرؽ الحكمية: ال سياسة إال ما كافؽ الشرع,

 : قيـ أيضان كيقكؿ ابف عقيؿ فيما ينقمو ابف ال ,قطعيٌ  نصو  ما لـ تتعارض مع

ف لـ  ,عد عف الفسادكأب ,قرب إلى الصبلحسة ما كاف فعبلن يككف معو الناس أالسيا" كا 
نو (, كمعنى ذلؾ أ21ق :751ابف الجكزية, ) "كال نزؿ بو كحي-ميو كسمـى اهلل عصم-و الرسكؿيضعٍ 

يضع مف  أف ,نو كالة األمكرأك مف يعي   ,األمكر الةً ينبغي لمف لو أىمية النظر كاالجتياد مف كي 
ى كانكا كفؽ مقتضيات الحياة كالعصر الذم يعيشكنو, عمى أف ال القكانيف المبلئمة لحاؿ الناس أن  

 (.377: 2007الجبكرم,) ذلؾ مع نصكص الشريعة اإلسبلمية القطعية يتعارضى 

  

 السياسة الشرعيةأىداف : طمب الثالثالم

ي يفكسياسة الدنيا بو, لذلؾ  ,ديفمسياسة الشرعية ىي حراسة الإف األىداؼ األساسية ل 
 سياسة الدنيا بو.تحرص عمى أمريف أساسييف: األكؿ حراسة الديف, كالثاني 

 حراسة الدين .1

لقكلو  ؛كىك اليدؼ األكؿ كاألسمى ,حراسة الديف ىي الكاجب األكؿ لمقاصد السياسة الشرعيةإف  

َٚاإلَّْٚع إّٚالّٜ ِيَِٝع}تعالى :   َّ ََا َخًّٔكُّٖت ايِّٖج َٚالّٔ َتَتفّٔشَّقّٕٛا  }, كقكلو تعالى : د45رايزاسٜات:{ُبُذَٕٚٚ  َٔ ُُٛا ايذّْٜ ِٕ أِّٔقٝ أّٔ

ُٔ ِيًِّٙ٘}, كقكلو تعالى : د02رايؼٛس٣:{ِفِٝ٘ َٕ ايذّْٜ ََٜٚهّٕٛ َٕ ِفِت١َّٓ٘  ِِ َحت٢َّ الّٔ َتهّٕٛ ُٖ فإقامة  ,د082رايبكش٠:{َٚقّٔاِتّٕٛ

 حراسة الديف امة المجتمعات كالدكؿ؟ بؿإق األيكلى ىي ت الغايةكليس ,الديف ىي الغاية األسمى

َِّٛ } في بناء المجتمعات, يقكؿ تعالى: األساسىي  ََِْٚخُؼشُُٙ َٜ ُ٘ ََِعَٝؼ١ّٗ َضٓهّٗا  َّ ئّ ِٔ أِّٔعَشَض َعٔ ِرنّٖشّٟٚ فّٔإّٚ ََ َٚ

٢َُ  د.013رط٘:{ايِّٖكَٝا١ََِ أِّٔع

ي عمى ذلؾ كبق ,في أكؿ الدعكة عمى إقامة الديف- عميو كسمـصمى اهلل-لذلؾ حرص النبي
ليس ألنيا ليست غاية, كلكف لعدـ  عامان دكف النظر إلى حاؿ المجتمعات كالدكؿ, عشرى  ثبلثةى 
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نما شر أك دكلة لمجتمعو  حينيا نظاـه  عٍ رى كلـ ييشٍ  جيكزيتيا, قامتو, كأمر الناس بإقامة , كا  ع الديف كا 
 تمع.دكلة كالمجؽ ليـ إقامة الفمتى أقاـ الناس الديف تحق   ,العالميف الديف هلل رب  

المقصكد الكاجب بالكاليات إصبلح ديف الخمؽ الذم متى فاتيـ : "كفي ذلؾ يقكؿ ابف تيمية 
(, فجعؿ المقصكد 262ابف تيمية:) مكا بو في الدنيا"يـ ما نعكلـ ينفعٍ  ,خسركا خسرانان مبينان 

يجادى  ,األئمة تنصيبى  ىكبالكاليات  ـ   يثي ح ,صبلح ديف الخمؽ, إلالدكلة كالمجتمع كا  ليـ  بو يت
راستو عمى إيجاد الدكلة ـ إقامة الديف كحقد  فقد , لذلؾ كبخسرانو يخسركنو ,األمر الثاني

  !كالمجتمع

ب األئمة أمراف : إف الغرض المقصكد لمشارع مف نص: " أيضان  كفي ىذا يقكؿ الشككاني
 كأكدفعيـ عف مخالفتو,  ,كتثبيت العباد عمى صراطو المستقيـ ,: إقامة منار الديفأكليما كأىميما

كدفع المفاسد  ,: تدبير المسمميف في جمب مصالحيـ. كثانييماككرىان  الكقكع في مناىيو طكعان 
 (.50: 2004العنبرم, ) عنيـ"

 

 سياسة الدنيا بالدين  .2

ىذا األمر يقتضي إيجاد الدكؿ كالمجتمعات التي تيساس بالديف, كالسياسة بالديف تنطكم إف  
صبلح دنيا الناس.ك عدؿ , : المعنييف عمى  ا 

كفي جميع مجاالت الحياة  ,إف السياسة الشرعية تيدؼ إلى إقامة العدؿ بأبمغ معانيو حيثي 
بو اهلل  االجتماعية, كاالقتصادية, كالسياسية, كاإلدارية, كالقضائية, كالدكلية, كالعدؿ ىك الذم أمر

َ٘ َٜأَُُّٖش ِبايَّٖعِذ}: بقكلو -سبحانو كتعالى- َّ ايًّٙ ّٚ ٍّٚإّٚ َٔ }: , كقكلو تعالىد81رايٓخٌ:{َٚاإلِّٚحَظا ُُِتِ َبِٝ َٚإَّٚرا َحهّٔ

ّٚ ُُٛاّٖ ِبايَّٖعِذ  . د47رايٓظا٤:{ايَّٓاغّٚ إّٔٔ َتِخهّٕ

كتحقيؽ سبؿ العيش الكريـ لرعاياىا, فيي  ,تيدؼ السياسة الشرعية إلى إصبلح دنيا الناسك  
 ,لييحتذم بيا ؛ف بيف الدكؿ في المعمكرةم النمكذجيةى  تيدؼ إلى أف تككف دكلة اإلسبلـ ىي الدكلةى 

فمما كانت دكؿ اإلسبلـ تسكس بالشريعة كاف في  ,نيجيا, كقد شيد التاريخ حقيقة ذلؾ كيينتيجى 
ت دكؿ اإلسبلـ عف تخم   فٍ يج نيجيا, كما أى تمف الدكؿ أف تن دنياىـ مف الصبلح ما حدا بكثيرو 
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مسمـ, فبل تصمح  يشتكي منو كؿ   الذم صار , كسكء الحاؿيا الفساد كالخرابالشريعة حتى عم  
ف المتأمؿ لجميع قكاعد النظاـ السياسي اإلسبلمي  دنيا الناس إال بإقامة العدؿ كالشرع فييا, كا 

 (378-377: 2007الجبكرم, ) ىي:  ,كأحكامو يجدىا تيدؼ إلى مقاصد ثبلثة

        درء المفاسد. .1

      جمب المصالح. .2

 .الجرم عمى مكاـر األخبلؽ .3

 ,ؽ ىذه المقاصد الثبلثةتتحق   ,اهلل تبارؾ كتعالى اإلسبلمي كشرعً  ,فبإقامة النظاـ السياسي
 .الناسكتصمح دنيا 
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 سياسة الشرعية لا ومرتكزات أسس: الثاني المبحث

قامة الدكلة, يساعد العمماء كالقادة كالفقياء  ,إف دراسة اليدم النبكم في تربية األمة كا 
 كأسباب ,معرفة عكامؿ النيكضاإلسبلـ كالمسمميف, ب عمى معرفة الطريؽ إلى عز   ,كالحكاـ

كبناء الجماعة  ,في تربية األفراد-صمى اهلل عميو كسمـ-فكف عمى فقو النبيالسقكط, كيتعر  
حياء المجتمع ,المسممة قامة الدكلة ,كا    (.5: 2001الصبلبي, ) كا 

ميا و التي سج  ؿ إف لو قكانينى , بطان, كال يخبط عشكاء ينزؿ اعتباكال ,فالتمكيف ال يأتي عفكان 
 ؤمنكف, كيتعاممكا معيا عمى بصيرةفي كتابو الكريـ؛ ليعرفيا عباده الم-سبحانو كتعالى-اهلل
   .(15: 1986القرضاكم, )

فنكف إدارة الصراع كالبراعة في إدارة كؿ مرحمة,  المسمـ يتعمـ مف المنياج النبكم كؿ  ف
كل المضادة مف القي  -عميو الصبلة كالسبلـ-, ككيؼ كاجو النبيإلى آخرى  مستكلن  كاالنتقاؿ مف

بسبب تكفيؽ اهلل تعالى أكالن, ثـ  ؛ياكالكفار كالنصارل, ككيؼ تغمب عمييا كم   ,الييكد كالمنافقيف
الصبلبي, ) الكريـ في كتابو-عز كجؿ-كأسبابو التي أرشد إلييا المكلى  ,االلتزاـ بشركط النصر

2001 :5.) 

}إن اهلل يرضى لكم ثالثًا: أن تعبدوه وال :  -صمى اهلل عميو كسمـ-نبينا محمديقكؿ حيث 
تشركوا بو شيئًا, وأن تعتصموا بحبل اهلل جميعًا وال تتفرقوا, وأن ُتناصحوا من واله اهلل 

  (.1715مسمـ:ح)أمركم{

ِِ إّٔٔ ُتؤدُّٚاّٖ األّٔ}كيقكؿ اهلل تعالى: َ٘ َٜأَُُّٖشنّٕ َّ ايًّٙ ّٚ إّٚ ُُٛاّٖ ِبايَّٖعِذ َٔ ايَّٓاغّٚ إّٔٔ َتِخهّٕ ُُِتِ َبِٝ َٚإَّٚرا َحهّٔ َٗا  ًِِٖ ََاَْاِت إّٚي٢ّٔ أّٔ

َٕ َطُِّٝعا َبِصرّيا َ٘ نّٔا َّ ايًّٙ َّا َِٜعظّٕهِّٕ ِبِ٘ إّٚ َ٘ ِِْع َّ ايًّٙ ِِٚيٞ األَِّٔشّٚ  َٜا ,إّٚ َٚإّٔ  ٍَ َٚأِّٔطُٝعٛاّٖ ايشَُّطٛ  َ٘ ََُٓٛاّٖ أِّٔطُٝعٛاّٖ ايًّٙ َٔ آ ِِ فّٔإّٕٚ أَُّّٜٔٗا ايِّٜزٜ َِٓهّٕ

ِّٛٚ اآلِخشّٚ َرِيؤّ َخِٝ َٚايَّٖٝ َٕ ِبايًِّٙ٘  ِِ ُتؤَُِِٓٛ ّٚ إّٕٚ نُّٕٓت َٚايشَُّطٛ ُٚٙ إّٚي٢ّٔ ايًِّٙ٘  ٤ٍِٞ فُّٔشدُّ ِِ ِفٞ َػ ّٜٚٚالَتَٓاَصِعُت ُٔ َتأّٖ َٚأِّٔحَظ , 58 رايٓظا٤:{ْش 

ذا  ,أف يؤدكا األمانات إلى أىميا عمييـكأكجبت نزلت اآلية األكلى في كالة األمكر,  ,د59 كا 

ىـ, عمييـ طاعة حكمكا بيف الناس أف يحكمكا بالعدؿ, كنزلت الثانية في الرعية مف الجيكش كغيرً 
كغير ذلؾ إال أف يأمركا بمعصية اهلل  ,كميـ كمغازييـيـ كحي مً سٍ كلي األمر الفاعميف لذلؾ في قى أي 

عكا في شيء ردىكه ف تناز طاعة لمخمكؽ في معصية الخالؽ, فإ فبل ؛كجؿ, فإذا أمركا بمعصية عز  
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ذا كانت اآلية قد أكجبت أداء األمانات  -صمى اهلل عميو كسمـ -كسنة رسكلو ,إلى كتاب اهلل كا 
 (.6-5:ابف تيمية) سياسة العادلة, كالكالية الصالحةال , فيذا نتاجبالعدؿ إلى أىميا, كالحكـى 

مف  الحؽ   كالسياسة نكعاف: سياسة ظالمة, فالشريعة تحرميا, كسياسة عادلة, تيخرج
كتدفع كثيران مف المظالـ, كتردع أىؿ الفساد, كيتكصؿ بيا إلى مقاصد الشريعة, فالشريعة  ,الظالـ

 (.168: 1973الطرابمسي, ) في إظيار الحؽ ,, كاالعتماد عميياتكجب المصير إلييا

نما ىي مجمكعة ك رفع, يي  تيٌدعى, أك شعارو  دعكل ليست مجردى  فيي لسياسة الشرعيةاكأما  ا 
ـ   ف في ضكء الشريعة السمحة,  مف المفاىيـ الشرعية في تدبير أمر األمة العا بعض ىذه كا 

مف )المتغيرات(  اآلخر )الثكابت( التي ال تتغير بتغيير الزماف كالمكاف, كبعضيا المفاىيـ مف
, القابمة لمتغيير في إطار الثكابت, فيي مشدكدة إلييا, تنطمؽ منيا, كترجع إلييا, كتدكر حكليا

 ؛)الكيؼ( كلكنيا في غاية األىمية مف ناحية ,)الكـ( كالثكابت دائمان قميمة كمحدكدة مف ناحية
بمقكماتيا  يا عمى الصمكد محتفظةن كقدرتى  ,ىازى مي  تى كى  ,د كحدة األمةألنيا ىي التي تجس  

عميو ا انعقد مم   ,)الثكابت( تعبر عنيا )القطعيات( مف نصكص القرآف كالسنة كخصائصيا, كىذه
, كذلؾ مثؿ قياـ نظاميا الفكرم عميو أمرىا عممان كعمبلن, نظران كتطبيقان  إجماع األمة, كاستقر  

 .(225: 2011القرضاكم, ) كالتربكم كالتشريعي عمى أساس العقيدة

إلى  كيرد المتشابياتً  ,بالثكابت الفقو في السياسة الشرعية ىك الذم يربط المتغيراتً إف   
 ,إلى األصكؿ, كىك الفقو الذم كاف عميو الصحابة إلى الكميات كالفركعى  ئياتً كالجز  ,المحكمات

 .(227: 2011)القرضاكم,  كالخمفاء الراشدكف, كمف سار عمى دربيـ مف التابعيف

ىي  كما ةىي خمس المرتكزات الفقيية لمسياسة الشرعيةفإف  ؛كبناءن عمى ما  سبؽ
  -:مكضحة في المطالب اآلتية
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 الكمية ألول: فقو النصوص الجزئية في ضوء المقاصدا المطمب

جزئية في النصكص الشرعية ال إف أكؿ ما يرتكز عميو فقو السياسة الشرعية ىك أف نفقوى  
تدكر الجزئيات حكؿ الكميات, كترتبط األحكاـ بمقاصدىا  بحيثي  ضكء مقاصد الشرع الكمية؛

 .(228: 2011)القرضاكم,  الحقيقية, كال تنفصؿ عنيا

  

 فقو الواقع وتغير الفتوى بتغيره الثاني: المطمب

دراسة عممية مكضكعية,  -ال عمى الكرؽ–فقو الكاقع يقكـ عمى دراستو عمى الطبيعة إف   
عف التيكيف  تستكشؼ جميع أبعاده كعناصره بإيجابياتو كسمبياتو, كالعكامؿ المؤثرة فيو بعيدان 

المتشائمة, كالنظرات  المة, كالنظرات االنيزاميةت المثالية الحعزؿ عف النظرامكالتيكيؿ, كب
ف كاف أبعدى  التبريرية, التي تريد أف تصكغ كؿ   : 2011)القرضاكم,  ما يككف عف الحؽ شيء, كا 

287). 

 

 الموازنات بين المصالح والمفاسد الثالث: فقو المطمب

عصرنا الذم تختمط ما في حاجة الناس إليو في حياتيـ, كال سيٌ  فقو المكازنات تشتد  إف   
أف  يصعب كالخيرات كالشركر, بحيثي  ,فاسديا ببعض, كتتشابؾ المصالح كالمبعضي  فيو األمكري 

)القرضاكم,  خر, امتزاج الممح بالماءمنيما باآل بؿ يمتزج كؿ   نجد خيران خالصان, أك شر ان خالصان؛

2011 :300).  

: كىي مف األمكرثبلثة ني بو كنع ,ممكازنات ىك فقو السياسة الشرعيةل كأحكج فقوو 
 ( 301: 2011القرضاكم,)

عمقيا  حيثي كسعتيا, كمف  حجميا بعض, مف حيثي يا مع المكازنة بيف المصالح بعضً  .1
يا ينبغي أف يقدـ ي  كأى  ,تيقنيا أك تكىميا.. ىا كدكاميا, كمف حيثي بقاؤ  كتأثيرىا, كمف حيثي 

 مغى.يا ينبغي أف يسقط كيي ي  كيعتبر, كأى 
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يا كبعض, مف تمؾ الحيثيات التي ذكرناىا في شأف المصالح, بيف المفاسد بعضً  المكازنة .2
سقاطو.ي  يا يجب تقديمو, كأى ي  كأى   يا يجب تأخيره كا 

قدـ درء المفسدة عمى جمب نعرؼ متى ي بحيثي  ف المصالح كالمفاسد, إذا تعارضتا؛المكازنة بي .3
 جؿ المصمحة. المصمحة, كمتى تغتفر المفسدة مف أ

 

 ب الرابع: فقو األولوياتالمطم

كنعني "فقو األكلكيات مرتبط بفقو المكازنات, فكثيران ما تؤدم المكازنات إلى أكلكيات, إف   
في  ال نبخسو كال نشتط   ,أك )سعره( في ميزاف الشرع ,قيمتو عمؿو  كؿ   بفقو األكلكيات أف نيعطيى 
 (.306: 2011)القرضاكم,  ر"أف يؤخ  ر ما حقو خ  ؤ و أف يقدـ, كني تقكيمو, كبيذا نقدـ ما حق  

 

 المطمب الخامس: فقو التغيير

د في فقو المكازنات, كفقو األكلكيات, كفقو في فقو التغيير نحتاج إلى فقو رشيد, يتجس   
 كأنظمةو  المقاصد, كفقو الكاقع, حتى نحسف سياسة التغيير ألكضاعنا كأنظمتنا الحالية إلى أكضاعو 

 .(324: 2011)القرضاكم,  إسبلمية

كتطبيؽ النظاـ  بار عند االتجاه إلى التغيير,في االعت أف تؤخذ قكاعد ال بد   ثبلثىناؾ  إف  
قامة المجتمع المسمـ المنشكد  (327-326: 2011)القرضاكم,  تي:, كىي كاآلاإلسبلمي, كا 

 اعدى ر ذلؾ في قك قاعدة رعاية الضركرات التي اعترؼ بيا الشرع, كجعؿ ليا أحكاميا, كتىقر   .1
كفي كتب )األشباه كالنظائر( ىي  ,)القكاعد الفقيية( أٌصميا عمماؤنا في كتب ,عامة فقييةو 

)الضركرات تبيح المحظكرات(, )ما أبيح لمضركرة يقدر بقدرىا(, )الحاجة قد تنزؿ منزلة 
 الضركرة(.

 كبري أ إذا ترتب عمى تغييره منكره  ؛المنكر , كىي السككت عفالضرريف قاعدة ارتكاب أخؼ   .2
 الضرريف. كارتكابان ألخؼ   ,منو, دفعان ألعظـ المفسدتيف
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ج بيـ في قاعدة سنة التدرج الحكيـ الذم نيجو اإلسبلـ عند إنشاء مجتمعو األكؿ, فقد تدر   .3
 كالخمر. ؛ج في تحريـ المحرماتكالجياد, كما تدر   ,كالصياـ ,كالصبلة ,فرض الفرائض

غي أف تيتبع في سياسة الناس, كعندما يراد تطبيؽ اإلسبلـ ينب السنة الربانية في رعاية التدرجف
فإذا أردنا أف نقيـ "ثمراتيا,  مف في الحياة, كاستئناؼ حياة إسبلمية متكاممة, يككف التمكيف

ؾ, أك مً فبل نتكىـ أف ذلؾ يمكف أف يتحقؽ بقرار يصدر مف رئيس, أك مى  حقيقيان؛ مجتمعان إسبلميان 
 ,كالتييئة الفكرية ,اإلعداد أمً  إنما يتحقؽ ذلؾ بطريؽ التدرج؛ ني,مف مجمس قيادم أك برلما

 (. 168: 1989القرضاكم, ) كاالجتماعية" ,كالنفسية

قامة الدكلة ,في تربية األمة-صمى اهلل عميو كسمـ-قد كاف منياج النبيك  متكامبلن  شامبلن  ,كا 
حياء الشعكب ,متكازنان كخاضعان لسنف اهلل في المجتمعات الدكؿ؛ فتعامؿ مع ىذه السنف كبناء  ,كا 

كسنة التدرج, كالتدافع, كاالبتبلء, كاألخذ باألسباب, كتغيير النفكس,  , كقمة الذكاء؛بغاية الحكمة
ف بناء الدكؿك " تتحكـ في مسيرة  كنكاميسى  كسنفو  كالنيكض بيا, يخضع لقكانيفى  ,كتربية األمـ ,ا 

, -عميو الصبلة كالسبلـ-رة الحبيب المصطفىد التأمؿ في سياألفراد كالشعكب كاألمـ كالدكؿ, كعن
 (.123: 2001 الصبلبي,) نراه قد تعامؿ مع السنف كالقكانيف بحكمة كقدرة فائقة"

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

لسياسة ا في وتطبيقاتيا ,أىم القواعد الفقيية في مقاصد الشريعة :الثالث بحثالم
 الشرعية

جكانب فقينا اإلسبلمي الرحب,  أك فقو السياسة الشرعية, ىك أحد ,الفقو اإلسبلمي إف  
 ,يو )فقو العبادات(فيما نسم   ,يا, فيك يشمؿ عبلقة اإلنساف بربوالذم يستكعب الحياة اإلنسانية كم  

كيشمؿ عبلقة اإلنساف بحياتو الخاصة, فيما يضمو )فقو الحبلؿ كالحراـ(, كيشمؿ عبلقة الفرد 
عميو عمماء القانكف اسـ  ؽي مً طٍ ىا, مما يي نحكً ك  ,كالكصايا كالمكاريث ,بأسرتو مف الزكاج كالطبلؽ

)فقو األحكاؿ الشخصية(, كيشمؿ عبلقة الفرد بالمجتمع في معامبلتو كمبادالتو المختمفة, فيما 
ينظمو في عصرنا )القانكف المدني, كالقانكف التجارم(, كيشمؿ كذلؾ عبلقة الفرد بالدكلة, أك 

, أك الراعي بالرعي ة, أك السمطة بالشعب, كىك ما ينظمو في عصرنا عبلقة الحاكـ بالمحكـك
كىذا ىك الذم نعنيو باسـ: )الفقو السياسي(  ,)الفقو الدستكرم, كالمالي, كاإلدارم, كالدكلي(

أك)السياسة الشرعية(, كقد تناكلو فقياؤنا عمى اختبلؼ مذاىبيـ كاتجاىاتيـ ضمف أبكاب الفقو 
 .(15: 2111, وي)القرضا كتب متخصصةالعاـ, كما تناكلكه في 

اعتماد جممة مف  ص الباحث إلىفقد خمي  ,كالتنقؿ بيف آراء العمماء ,كبعد الدراسة كالتدقيؽ
 ؿ  حً رسات الحكـ مى ـ في ضكئيا مماحاكى يي  اتو كمحك   قكاعدسيعتمد ىذه ال حيثي  ؛القكاعد الفقيية

ف مف أىـك , الدراسة : 2007الجبكرم, ) :لتاليةاالتسع  ىي تمؾ الفقيية في مقاصد الشريعة القكاعد ا 

284). 

 .األمكر بمقاصدىاقاعدة  .1

 قاعدة الضرر يزاؿ شرعان. .2

 قاعدة المشقة تجمب التيسير. .3

 قاعدة الضركرات تبيح المحظكرات. .4

 .األخؼيزاؿ بالضرر  األشدالضرر قاعدة  .5

 يما.أعظميما ضرران بارتكاب أخف   يى ركعً تعارضت مفسدتاف ي  إذاقاعدة  .6
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 ريف.لشٌ ختار أىكف اقاعدة يي  .7

 المفاسد أكلى مف جمب المصالح. ءي رٍ قاعدة دى  .8

 قاعدة التصرؼ عمى الرعية منكط بالمصمحة. .9

 

بؿ إف القاعدتيف "كىي عينيا قكاعد السياسة الشرعية,  ,ىذه ىي قكاعد مقاصد الشريعة
خصكصان عند النكازؿ التي تككف  ,ىا تطبيقان كأكثرً  ,قكاعد السياسة الشرعية برزأمف  األخيرتيف

كلنأخذ ىذه القكاعد , األزماتتيمكنيا مف تخطي  شرعيةو  مخارجى  إلى أحكج ما تككف فييا األمة
مقاصد الشريعة  كمجاؿ عمميا في ,كنتعرؼ عمى مزاياىا ,لنسبر غكرىا ؛مف التفصيؿ بشيءو 

 .(284: 2007)الجبكرم,  كالسياسة الشرعية"

 :تسع اآلتيةفي المطالب ال يذه القكاعدل تفصيمي   شرحه  كفيما يمي

 

 بمقاصدىااألمور  ةالمطمب األول: قاعد

 2005,بف نجيـ)ا باعتبار ما قيصد لو ؛رمةالحي  كأ الكاحد يتصؼ بالًحؿ   الشيءفييا بياف أف ك 

اس كمعامبلتيـ تتكيؼ حسب كالمقصكد بيذه القاعدة أف األحكاـ الشرعية في أمكر الن ,(1:
 فيترتب عمى عممو حكـ ؛معيف ؿ اإلنساف عمبلن بقصدو مف إجرائيا, فقد يعم نياتيـ أمٍ  ؛مقاصدىـ

قصد األسمى كما أف الم, خري آ فيترتب عمى عممو حكـه  ؛آخرى  معيف, كقد يعمؿ نفس العمؿ بقصدو 
حراسة  , فاألصؿ مف السياسة الشرعية ىكالحفاظ عمى مصالح الناس مف السياسة الشرعية ىك

بف )اكتطبيؽ أحكامو بيف الناس ,راسة الديفأسمى مف ح مقصدو  الديف كسياسة الدنيا, فأم  

  (.27: 2005,نجيـ

نما لكل امرَئ ؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ : "دليؿ ىذه القاعدة قك ك  إنما األعمال بالنيات وا 
 (.3: 1, ح1987البخارم,) "ما نوى
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 الضرر يزال شرعاً قاعدة  :مطمب الثانيال

و كما كاف ىذا شأنى  ,كالظمـ محـر ,لضرر ظيمـف األ كجكب إزالة الضرر؛كتعني ىذه القاعدة 
مف أبكاب  كينبني عمى ىذه القاعدة كثيره  ,كجب النيي عنو حتى ال يقع, ككجب رفعو إذا كقع

بالعيب,  كثيران مف األمثمة ليذه القاعدة, "فمف ذلؾ في أبكاب الفقو: الرد   ابف نجيـ الفقو, ثـ ذكر
لدفع ضرر القسمة, كلمجار  ؛فإنيا لمشريؾ فعة؛, كالش  كجميع أنكاع الخيارات, كالحجر بأنكاعو

كضماف المتمفات, كتنصيب األئمة  ,كالكفارات ,كالحدكدن  كء, كالقصاصي لدفع ضرر الجار الس  
  .(75: 2005, ابف نجيـ) غاة"كقتاؿ المشركيف كالبي  ,كدفع الصائؿ ,كالقضاة

ابف ماجو, ) "ال ضرر وال ضرار":  -صمى اهلل عميو كسمـ-الرسكؿ كدليؿ ىذه القاعدة قكؿ

 .(784ق : 275

 

 المشقة تجمب التيسير قاعدة  :مطمب الثالثال

إنما يعتبراف عند عدـ النص,  ؛أف المشقة كالحرج التي تستكجب التخفيؼ" معنى ىذه القاعدة
القاعدة "أف الصعكبة  ىذه (, كما تعني3: 2005, ابف نجيـ) كبياف أنو )إذا ضاؽ األمر اتسع("

و في حالة يتحمؿ فييا فإذا كجد المكمؼ نفسى  , كيمـز التكسع في كقت الضيؽ؛ير سببان لمتسييؿتص
فإف تمؾ الحالة تصير سببان  ؼ بو شرعان؛عنتان كصعكبة كعناءن غير معتاد إذا قاـ بما ىك مكم  

: 1997 زيداف,عميو عمى نحكو ال يجد في القياـ بو العناء كالصعكبة") ؛شرعيان لتسييؿ التكميؼ

54.)  

فيصير مرضو سببان شرعيان  ,المريض ال يستطيع الصبلة قائمان فضربكا لذلؾ مثاالن : "قد ك 
ج عمى ىذه بؿ باإلذف لو بأداء الصبلة قاعدان, كيتخر   ؛لمتخفيؼ عميو بعدـ تكميفو بالصبلة قائمان 

  (.75:  2005 ,ابف نجيـ) الشرع كتخفيفاتو" صً خى القاعدة جميع ري 

 -ء في اآليات البيناتكما جا-لقاعدة مف قكاعد السياسة الشرعية حيث إف الشرع ىذه اإف  
كلـ يكمؼ نفسان فكؽ طاقتيا, فيذا مقصد  ,رسٍ كال عي  فيو مف حرجو -سبحانو كتعالى-ما جعؿ اهلل

إف األمر إذا ضاؽ عمى  حيثي  قاعدة مف قكاعد السياسة الشرعية؛ مف مقاصد الشريعة, كىي
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 ,كاف التيسير سياسة شرعية ليـ, كىذا يككف أيضان في العبادات ؛عمييـ مشقةككاف فيو  ,العباد
  , كمباحث السياسة الشرعية.كالمعامبلت

ق, 261 مسمـ,) "أبردوا بالصالةفمف تطبيقيا في العبادات قكلو صمى اهلل عميو كسمـ : "

 ا يشؽ  مم   ,الحر ف كقتيا يككف شديدى في الصيؼ؛ حيث إكيعني صبلة الظير  ,(430 :615ح
الحرارة  عندما تخؼ   حرارتيا, كلكفٍ  ال يصمكىا كقت أكجً  بردكا بيا أمٍ عمى الناس, فأكصاىـ أف يي 

  ليـ. سيران يككف أيسرى ي شيئان 

عمى أمتي ألمرتيم بالسواك عند كل  لوال أن أشقَ : " -صمى اهلل عميو كسمـ-ككذلؾ قكلو
  (.303: 847,ح1987 البخارم,) "صالة

تغيير كجية سير الجيش في -صمى اهلل عميو كسمـ-لشرعية ترؾ النبيالسياسة ا كفي مباحث
جاه غير كاف مف سياستو أنو يذىب بات حيثي  ؛كشدة الحر ,كنةكقمة المؤ  ,المسافة عدً بي غزكة تبكؾ لً 

 تخفيفان عمى الناس ؛ في ىذه الغزكةإال   ؛ي عمى األخبار كالعيكفالكجية المقصكدة حتى يعم  
 .(387: 2007, )الجبكرم

  :القاعدة ودليل ىذه

 مف القرآف الكريـ:  - أ

ُِ ايُّٖعِظَش}: قكلو تعالى .1 َٚالّٔ ُٜشُّٜٚذ ِبهّٕ ُِ ايُِّٖٝظَش  ُ٘ ِبهّٕ   .د185رايبكش٠:{ُٜشُّٜٚذ ايًّٙ

ِٔ َحَشجّٛ}: كقكلو تعالى َِ ّٚ ِِ ِفٞ ايذّْٜ ٌَ َعًِّٔٝهّٕ ََا َجَع  .د67راحلج:{َٚ

ُ٘ إّٔٔ َُٜخ}كقكلو تعالى :  ُٕ َضِعٝفّٗاُٜشُّٜٚذ ايًّٙ َٚخًَُِل اإلَّْٚظا  ِِ   د.17رايٓظا٤:{فَِّف َعٓهّٕ

ُِٚطَعَٗا}: كقكلو تعالى ُ٘ َْفّّٖظا إّٚالّٜ   د.175رايبكش٠:{الّٔ ُٜهًُِّّٔف ايًّٙ

 مف السنة:  - ب

  ".أحب الدين إلى اهلل الحنيفية السمحة": في البخارم باب .1
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إال  حدٌ ين أالد ولن يشاد   ,الدين يسرىذا إن ": كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ .2
 (.23: 39,ح 1987البخارم, ) "غمبو..الحديث

 

 الضرورات تبيح المحظوراتقاعدة  :مطمب الرابعال

ناكؿ المحـر عميو اإلنساف فييا تبيح لو ت القاعدة أف حالة الضركرة التي يقع ىذه إف  معنى
بؿ تقدر  قيا؛ا حالة الضركرة ليست عمى إطبلف ىذه اإلباحة التي تجمبيإ إذٍ  كفؽ شركط كقيكد؛

  .(387: 2007)الجبكرم,  بقدرىا الضركرة

لعجزه عف  ؛جميع المحرماتمف كؿ ألافأباح اهلل في حالة االضطرار : "يقكؿ اإلماـ القرطبي
  (.232ق: 1372 القرطبي,) باحات"جميع المي 

 ؛ىا في حالة المرضككذلؾ بالنسبة لبلضطرار إلى مباشرة المحظكر مف األدكية كغيرً 
 .بضكابطو كلمسيا, فبحسب القاعدة الجكاز ,ر إلى العكراتكالنظ

ككذلؾ تبيح ىذه القاعدة النطؽ بكممة الكفر عند االضطرار إلييا بالتيديد بالقتؿ في حالة عدـ 

ّّ ِباإلّٚمَي}لقكلو تعالى :  ؛النطؽ ٦َُِ َُّّٖٓ ُ٘ َٚقًُّّٖٔب ِٔ إّٔنّٖشَّٚٙ  ََّٚٔ نّٔفَّٔش ِبايًِّٙ٘ َِٔ َبِعِذ إمَياِِْ٘ إّٚالّٜ ََ  كذلؾك , د015رايٓخٌ:{ا

كمة مف معص عند الضركرة, كذلؾ إذا كاف فيو تخميص نفسو  ,كالحمؼ عميو ,جكاز الكذب
يريد قتمو, أك  بريئان  باغو  مف الغصب, كما لك طارد ظالـه  ماؿو ك  ,ياب , أك عرض مف الزنىاليبلؾ
فً  ا,ليخمصي ,فجاز لو الكذب ,فسألو عنيا ,فاختبأت عند أحد ,بيا يريد الزنى امرأةن   حتى كا 

 ,بالمرأة, فأبيح المحظكر , أك الزنىمف مضرة إزىاؽ النفس ألف مضرة الكذب أخؼ   ؛استحمفو
 يتصكر , كالكىك الكذب, ككذلؾ الحمؼ عميو ألجؿ الضركرة, كىذا مف السياسة الشرعية بمكاف

  .(387: 2007)الجبكرم,  انفكاكيا عنو

  :ودليل ىذه القاعدة

ِِ إّٚئِِّٝ٘إّٚ} قكلو تعالى: -0  د008راألْعاّ:{الّٜ ََا اِضّّٕٓشِّٚسُت

َّ َسبَّؤّ غّٔفّْٕٛس سَِّحِٝ} كقكلو تعالى: -2 َٚالّٔ َعاٍد فّٔإّٚ ّٚ اِضّّٕٓشَّ غَِّٔٝش َباغّٛ  َُ  .د145راألْعاّ:{فّٔ
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 يزال بالضرر األخف   الضرر األشد  قاعدة  :مطمب الخامسال

ف كاف ضرران  ,في ىذه القاعدة يرتكب الضرر األخؼ   ألف  منو, أشد   بو ضرراه  عى فى دٍ يي لً  ؛كا 
منو  أخؼ   ضررو فإف كاف الضرر األشد ال يندفع إال بارتكاب  فيما بينيا؛الضرر تتفاكت  درجاتً 

  جاز ذلؾ.

 ؛فإف كانت قيمة البناء أكثر ؛كأدخميا في بنائو ,لك أف شخصان غصب خشبة كمثاؿ ذلؾ
ف كانت قيمتيا أككى مى مى  المالؾ عنيا,  لـ ينقطع حؽ   ؛ثر مف قيمة البناءيا صاحب البناء بقيمتيا, كا 

 فيضمف صاحب األكثر قيمة األقؿ   ,ثمينان ينظر إلى أكثرىما قيمةن  ككذلؾ لك ابتمعت دجاجة شيئان 
 .(288: 2007)الجبكرم,  قيمة

إلخراج الكلد إذا كانت ترجى حياتو,  ؛بطف الميتة ؽ  جكاز شى  كما يدخؿ ضمف ىذه لقاعدة
فٍ  ؛جكاز كسر السدكدالقاعدة في السياسة الشرعية ىذه كمف تطبيقات   لتخميص البمد مف الغرؽ كا 

 (.98: 1997زيداف, ) كغرؽ الزركع كاألراضي ,بلؼ السدكدأدل إلى إت

 

 ا مييما ضررًا بارتكاب أخف  أعظمُ  يَ وعِ إذا تعارضت مفسدتان رُ قاعدة  :مطمب السادسال

ٍت  دىما بعد, كمف أمثمة ىذه كلـ يقع أح ,ضررافىذه القاعدة بما إذا تعارض الاختص 
  القاعدة:

  منيا ما يقيو مف المكت. فإنو يأكؿ ؛كعنده ميتة ,ر  طي ف مف اضٍ إ .1

كلك صمت قاعدة ال  ,لك أف امرأة إذا صمت كاقفة ينكشؼ مف عكرتيا ما يمنع جكاز الصبلة .2
  ؛ فإنيا تصمي قاعدة.ينكشؼ منيا شيء

  .أعظـي  كاف يترتب عمى الخركج عميو شر  جكاز طاعة األمير الجائر إذا  .3

زيداف, ) ى إنكاره ضرر أعظـ مف ضرر المنكرجكاز السككت عف المنكر إذا كاف يترتب عم .4

1997 :100.) 
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 ينيختار أىون الشر  قاعدة : السابع مطمبال

 ,يختار الخير كاضح كشر كاضح فعميو أف يرو ير اإلنساف بيف خى إذا خي أنو كمعنى ىذه القاعدة 
لكف الحياة ليست دائمان اختياران بيف خير خالص كشر خالص, بؿ إف  ,ىذا أمر ال شؾ فيوك 

فيو بعض الخير  ءشياإلنساف كثيران ما يجد نفسو مخيران بيف خير كخير, أك شر كشر, أك بيف 
كبعض الشر فماذا يفعؿ؟ بؿ إف اإلنساف قد يجد نفسو في ظرؼ غير عادم تككف عاقبة فعؿ ما 

خير, شران فماذا يفعؿ؟ البديية العقمية تقكؿ إف عميو أف يختار أقؿ األمريف شران,  -عادةفي ال–ىك 
 .ألنو إذا كاف غرضو الخير, فإف أقؿ األمريف شران ىك أقربيما إلى الخير

أك  ,نفسو بالنار ؽً مٍ إف لـ يي  ؛بالقتؿ دى د  ىي  "لك أف رجبلن ثمة ىذه القاعدة في أبكاب الفقو, مف أمك 
كلكف فيو نكع مف التخفيؼ, فعند أبي حنيفة لو  ,ال ينجك منو ككاف اإللقاء بحيثي  ,بؿمف فكؽ ج

ف شاء لـ يفعؿ ,إف شاء فعؿ ؛الخيار مي ببميتيف, فيختار ما ىك ألنو ابت قتؿ؛كصبر حتى يي  ,كا 
في  ؛ ألف مباشرة الفعؿ سعيه فإنو يصبر كال يفعؿ ذلؾ ؛, أما عند الشافعي-في زعمو-األىكف

 (.99:  2005, بف نجيـا) فيصبر تحاميان عنو" ,سوإىبلؾ نف

 

 درء المفاسد أولى من جمب المصالحقاعدة  :مطمب الثامنال

, ككانت المفسدة أكبر مف أنو إذا تعارضت مفسدة كمصمحة" ,معنى ىذه القاعدةإف  
أف ألف مف مقاصد التشريع  ـ دفع المفسدة عمى جمب المصمحة؛د  قي  المصمحة, أك مساكية ليا,

صمى اهلل -لقكؿ الرسكؿ ؛(289: 2007)الجبكرم,  "اتأكثر تأكيدان بالترؾ مف فعؿ المأمكر  المنيياتً 
ذا نييتكم عن شيء فاجتنبوهتُ أْ إذا أمرتكم بأمر فَ : " -عميو كسمـ  "وا منو ما استطعتم, وا 

  (.2658: 6858, ح1987 البخارم,)

 : ومن أمثمتيا

أك باآلخريف ضرران  ,بجاره اف تصرفو يضر  إذا ك ؛"منع شخص مف التصرؼ في ممكو -1
  .ألف درء المفاسد عف جاره أكلى مف جمب المنافع لنفسو ؛فاحشان 
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لـ  ؛مف أرض المسمميف ان ليقتطعكا بو جزء ؛"لك أف الكفار دفعكا لممسمميف ماالن ىـ بحاجة إليو -2
 ,محة كمنفعةكأخذ الماؿ مص ,مف أرض المسمميف مفسدةن  ان ألف في إعطائيـ جزء ؛ذلؾ يجٍز 

 (.105: 1997زيداف, ) ـ عمى جمب المصمحة"كدرء المفسدة مقد  

 

 التصرف عمى الرعية منوط بالمصمحة قاعدة  :مطمب التاسعال

ما من عبد يسترعيو اهلل : "  -صمى اهلل عميو كسمـ-سكؿكمف تطبيقات ىذه القاعدة قكؿ الر 
  (.125: 142ق, ح261مسمـ, ) "رائحة الجنة لم يجدْ  ؛يا بنصحولم يحطْ  , ثمعمى رعية

كاف تصرفو عمى الرعية  ؛فمما كاف لئلماـ كالية النظر عمى عمؿ الرعية في األمكر العامة"
 مكافقةن  ,كلي األمر كالنييكأكامر أي  ,بالمصمحة العامة, كليذا كجب أف تككف أكامره ان منكط

 ,دمائيـ , كما فيو صيانةالسمطة لمصمحة العباد يى طً عٍ ألف السمطاف إنما أي  لمصالح الرعية؛
التصرؼ الذم يحقؽ  فعميو أف يتصرؼ فيو ؛مف أمكر الناس شيئان  يٌ ل  كأمكاليـ, فمف كي  ,كأعراضيـ

قامة العدؿ كالخير ليـ   .(290: 2007)الجبكرم,  "المصمحة ليـ, كا 

 لكؼءى  اف في الكظائؼ العامة إال  : "أنو ال يجكز لكلي األمر أف يعي  مثمة ىذه القاعدةكمف أ
: أف ال يا ىكإسناد الكظائؼ كالكاليات كم  األميف, كالضابط الذم يجب أف يبلحظو اإلماـ في 

كالية الحرب مثبلن إال أشجع ل د ـكدرء مفاسدىا, فبل يق ,الناس بجمب مصالحيا ـ فييا إال أقكـى يقد  
ف ندرتً مع النجدة كحسف السيرة ,كالقتاؿ ,كأعرفيـ بمكائد العدك ,الناس الشركط فعميو أف  , كا 
 (.129: 1997زيداف, ) األمثؿ فاألمثؿ يتحيف
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 في ضوء السياسة الشرعية جائزة : ممارساتالرابع المبحث

كالسنة النبكية  ,ف القرآف الكريـة تحكميا شريعة السماء المنبثقة مإف السياسة الشرعي
بار, كيجب كزف الحركات مف كضع ىذا المرتكز الفقيي في االعت د  المطيرة, كعميو فبل بي 

مف ذلؾ مع   يتعارض أم  كاألقكاؿ بميزاف الشرع, كيجب أال   ,كاألفعاؿ كالممارسات ,كالسكنات
ال ينبغي اإلقداـ عمييا إال عقب  أك ممارسةو  أك سمكؾو  تصرؼو  القرآف الكريـ كالسنة النبكية, فأم  

ليحتؿ  ؛, كيجب تقديـ القرآف الكريـلنصو  معارض لممصمحة غيري  ؽه ذلؾ محق   التأكد التاـ مف أف
المرتبة األكلى مف مراتب االستدالؿ عمى األحكاـ الفقيية, كال يجكز العدكؿ عنو إلى غيره مف 

فحينيا يمكف االنتقاؿ إلى سكاه,  ,ف الكريـتبيف أف الدليؿ ال يكجد في القرآ إال إذا ؛المصادر
لمتشريع الفقيي, كىك األصؿ الذم  األكؿى  ىك المصدرى  د  عى فإف القرآف الكريـ يي  ؛كبناءن عمى ما تقدـ

أك فتكل شرعية, كفي  ,رضت عمييـ قضية فقييةكمما عي  ؛إليو يجب عمى عمماء األمة الرجكع
حالة عدـ كجكد الدليؿ أك الحكـ في القرآف تأتي بعد ذلؾ السنة المطيرة, في المرتبة الثانية, ففي 

ف, ىذا إلى جانب قد أكممت ما سكت عنو القرآك  ,أحكاـ جمؿ في القرآف مفالسنة تفصيؿ لما أي 
أف في السنة كثيران مف األفعاؿ كاألقكاؿ كالممارسات التي صدرت عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ 

 (.82-81: 2006أحمد, ) ياسة الشرعيةمقان في فقو السعدان كعي ا يعطي السنة بي مم  

ما ال يتعارض مع نص, كما كرد مف السياسة الشرعية مناطيا ىك مصالح العباد فيف
 ذكركلكني أ فيطكؿ ذكره, ,كاستخراجيـ الحقكؽ بطريؽ السياسة ,سياسة الخمفاء كالممكؾ كالقضاة

, كىي مكضحة في المطالب في العقكبات, كثبلث في غيرىا مف األحكاـ ثبلثة ممارسات ستة
 :الستة اآلتية

 

 قطع األشجار وىدم البيوتالمطمب األول: 

 عميو كسمـ أشجار ييكد بني النضير؛ لمضغط عمييـ, ليستسممكاع النبي صمى اهلل فقد قط
: "إذا د أبك زىرة في كتاب خاتـ النبييفحيث يقكؿ الشيخ محم ؛-صمى اهلل عميو كسمـ-ألمر النبي

, بو منيا؛ كأف يستتر العدك   تكجبو ضركرة حربية ال مناصى  ,كىدـ البناء ,تبيف أف قطع الشجر
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مف قطع األشجار, كىدـ البناء عمى أنو  نو ال مناصى سيمةن إليذاء جيش المسمميف؛ فإكيتخذه ك 
 (.265: 1972 أبك زىره,) ؿ, كما فعؿ النبي في ييكد بني النضير"اضركرة مف ضركرات القت

 

 حرضين عمى الدولة اإلسالميةتصفية المالمطمب الثاني: 

 لمسمميف؛شيركف السيكؼ لقتاؿ الذيف يي عف خطر ا يف عمى الفتنة ال يقؿ  إف خطر المحرض  
يتتبع -صمى اهلل عميو كسمـ-مت الفتنة, " لذلؾ أخذ رسكؿ اهللا قامى لكال ىؤالء المحرضكف لى  إذٍ 

 كيقتميـ إطفاءن لنار الفتنة, كتمكينان لمحؽ, كقد قتؿ منيـ خمقان بعد مكقعة بدر" ,ضيفىؤالء المحر  
 (.138: 1996 قمعجي,)

 اإلسبلـضيف عمى المحر   بحؽ   كسمـ-صمى اهلل عميو-مارسات النبيالمتأمؿ لمإف   
اإلسبلـ الذيف يحاربكف الدكلة  مكاجية الكفار أعداءً  ؛ ألفذلؾكالمسمميف يقؼ عمى مشركعية 

نما يتعدل ذلؾ إلى كؿ عمؿ تحصؿ  اإلسبلمية ال يقتصر عمى مكاجيتيـ في ميداف المعركة, كا 
لو دكره البارز في حرب  ر القضاء عمى رجؿو إثمان, كقد يكف   كفٍ ما لـ ي ؛بو النكاية باألعداء

 قد يتكبدىا المسممكف. ,فادحة خسائرى ك  ,جيكدان كبيرة بقتمو المسمميف

 مف الشكاىد عمى ىذه الممارسات:كفيما يأتي ثبلثة 

 : مروان بنتِ  قتل عصماءَ  .1

كتعيب اإلسبلـ, فقاـ , -صمى اهلل عميو كسمـ-ض عمى النبيمركاف تحر   عصماء بنتي  كانت
ا كاف عميو ا إذقتميا, كحيف سأؿ النبي بعد ذلؾ عم  ب -رضي اهلل عنو-بف عدم الخطميعمير 

 : شيء ؟ قاؿ لو عميو الصبلة كالسبلـ

أم ال يختمؼ عمى  ,(ال ينتطح فييا عنزان): ؛ ثـ قاؿ(اهلل ورسولو يا عمير رتَ نص)
مف عند رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كجد  يرفمما رجع عم مشركعية ىدر دميا كقتميا اثناف,

: قتمتيا قاؿ أنت يا عمير: ا في جماعة يدفنكنيا, فأقبمكا إليو حيف رأكه مقببلن مف المدينة, فقالكايى يٍ نً بى 
متـ بأجمعكـ ما قالت لضربتكـ بسيفي نفسي بيده لك قي  فكالدمنعـ, فكيدكني جميعان ثـ ال تنظركف, 
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, ككاف منيـ رجاؿ يستٍخفيكف خطموظير اإلسبلـ في بني  ـ, فيكمئذو ىذا حتى أمكت أك أقتمك
 (.295ق: 1418بف حميد, ) باإلسبلـ خكفان مف قكميـ

 ك الييودي: فَ قتل أبي عَ  .2

-ض عمى رسكؿ اهللييكديان يحر   كاف أبك عفؾ شيخان كبيران مف بني عمرك بف عكؼ, ككاف
لو  ؟ فخرج"من لي بيذا الخبيث"ؿ اهلل: عر, فقاؿ رسك كيقكؿ الش  , -صمى اهلل عميو كسمـ 

  .(296ق: 1418بف حميد, ا) فقتمو ,الصحابي سالـ بف مركاف

 قتل كعب بن األشرف:  .3

في -صمى اهلل عميو كسمـ-في فقو النبي كسان كعبران كفكائدى إف في مقتؿ كعب بف األشرؼ در 
عيد القتؿ, كىذا ما الناقض لمضح أف عقكبة ات   تعاممو مع خصكـ اإلسبلـ كالدكلة اإلسبلمية, فقدً 

صمى اهلل عميو -, كيؤخذ مف طريقة تنفيذ حكـ الرسكؿ-صمى اهلل عميو كسمـ-حكـ بو النبي
 ذى أف ينف   -لمصمحة العامة لممسمميفا-م ابف األشرؼ أف الحكـ قد يقتضي في الييكد -كسمـ

ؼ أك خطر قد يكم   ,نةيذه بغير ىذه الصكرة السرية فت, كيتأكد إف كاف يترتب عمى تنفر ان سً 
 (.15: 1990أبك فارس, ) المسمميف ثمنان باىظان"

 

 ناقض العيدالتغميظ في عقوبة الغادر و المطمب الثالث: 

 ي:كأذكر ىنا مثاليف كما يأت

حد مباشرة, ككانت التي كانت بعد معركة أي ىي ك  ,اء األسدعندما خرج النبي إلى غزكة حمر  .1
دة إلى عف التفكير في العك  وً يً نٍ كثى  ,سفياف قيادة أبيى مبلحقة جيش المشركيف بتيدؼ إل
محي أسيران الجي  كأصحابو, فقد كقع أبك عزةى -يو كسمـصمى اهلل عم-لمقضاء عمى النبي ؛المدينة

, ككاف الجمحي شاعران مف شعراء مكة الذيف كانكا -صمى اهلل عميو كسمـ-في يد النبي
صمى -النبي أصحابو, كلقد فؾ  كعمى -سمـصمى اهلل عميو ك -ضكف بشعرىـ عمى النبييحر  

أخرل, كقد حاكؿ أبك  ه مرةن ؿ ضد   يقاتال  أى  بعدما عاىده ؛ه في معركة بدررى سٍ أى -اهلل عميو كسمـ
أسره, فرفض  كيفؾ   ,كطمب مف النبي أف يعطيو فرصة أخرل ,ص مف القتؿأف يتخم   عزة
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 خدعتُ  :وتقول ,بمثمو سح عارضيكال واهلل ال تم)كقاؿ لو:  -صمى اهلل عميو كسمـ-النبي
, كبذلؾ -صمى اهلل عميو كسمـ-ر بف العكاـ بأمر مف النبيي, فضرب عنقو الزب(محمدًا مرتين

ألف ىذا الشاعر مف المفسديف  ؛ىذا العمؿ الذم قاـ بو النبي مف قبيؿ السياسة الشرعية د  عى يي 
ينان لو مف أف يعكد لحربو عمى تمك هً رً سٍ أى  كألف في فؾ   ,الداعيف إلى الفتنة ,في األرض
 (.53: 2003 ابف كثير,) باإلضافة إلى نقضو لمعيكد ,المسمميف

بسىمًر أعيف مف قامكا بقتؿ راعي إبؿ الصدقة بعد -صمى اهلل عميو كسمـ-كما قاـ النبي .2
صمى اهلل عميو -حيح البخارم في باب سىٍمًر النبيكرد في ص ىـ كسرقتيـ لئلبؿ, حيثي رً دٍ غى 

عن أنس بن مالك: أن رىطًا من ُعكٍل, أو قال: ُعرينة, وال أعممو ف المحاربيف, "أعي-كسمـ
ِبِمَقاٍح, وأمرىم أن -صمى اهلل عميو وسمم-قِدموا المدينة, فأمر ليم النبي إال قال: من ُعكٍل,

واستاقوا الّنَعم,  ,عيفيشربوا من أبواليا وألبانيا, فشربوا حتى إذا برؤوا قتموا الرا ,يخرجوا
ُغدَوًة, فبعث الطمب في أثرىم, فما ارتفع النيار حتى -صمى اهلل عميو وسمم-بمغ النبيف
وا بالحرة يستسقون فال قُ لْ أُ يم وأرجميم, وَسَمَر أعينيم, فَ أيديَ  عَ طَ قَ فَ  ,بيم, فأمر بيم يءَ جِ 
  سقون.يُ 

البخارم: ) كرسكلو" ككفركا بعد إيمانيـ, كحاربكا اهلل ,كقتمكا ,قاؿ أبك ًقبلبة: ىؤالء قكـه سرقكا

 .(6805/ح936-937

 

 ضعيف الصالح في والية الحربتقديم القوي الفاجر عمى الالمطمب الرابع: 

خر كاآل ,ف رجبلف أحدىما أعظـ أمانة,ي  فإذا عي كالية األصمح بحسبيا,  اجب في كؿ  الك إف  
إمارة الحركب الرجؿ القكم في ـ يما ضرران فييا, فيقد  كأقم   ,أعظـ قكة, قيدـ أنفعيما لتمؾ الكالية

ف كاف فيو فجكر,    (.19: ابف تيمية) ف كاف أمينان ؛ كا  جؿ الضعيؼ العاجزعمى الر الشجاع؛ كا 

خر كاآل ,كأحدىما قكم فاجر ,ف في الغزك"سيئؿ اإلماـ أحمد عف الرجميف يككناف أميري
كفجكره عمى نفسو,  ,يما ييغزل ؟ قاؿ: أما الفاجر القكم فقكتو لممسمميفضعيؼ صالح, مع أي  



81 
 

 غزل مع القكم  كضعفو عمى المسمميف, يي , كأما الصالح الضعيؼ فصبلحو لنفسو
  (.14غني:المي الفاجر")

البخارم: ) "إن اهلل يؤيد ىذا الدين بالرجل الفاجر: " -صمى اهلل عميو كسمـ-قد قاؿ النبيك 

3062.) 

إن خالدًا سيف ذ أسمـ, كقاؿ : "خالد بف الكليد من-صمى اهلل عميو كسمـ-كقد استعمؿ النبي
-ما ينكره النبي انان قد كاف يفعؿ(, مع أنو أحي43ق: 1363بف حنبؿ, ")و اهلل عمى المشركينسم  

, "الميم إني أبرأ إليك مما فعل خالد"كقاؿ:  ,رفع يديو مرةو ذات نو إ حتى, -صمى اهلل عميو كسمـ
يجكز ذلؾ, كأنكره عميو بعض  , كلـ يكفٍ بشبية كأخذ أمكاليـ ,, فقتميـذيمةلما أرسمو إلى جي كذلؾ 

دىاىـ النبي مو في إمارة كضمف أمكاليـ, كمع ىذا فما زاؿ يقد   ,مف كاف معو مف الصحابة, حتى كى
 .(4339البخارم: ) في ىذا الباب مف غيره, كفعؿ ما فعمو بنكع تأكيؿ ألنو كاف أصمحى  الحرب؛

فقد قاؿ لو  ؛ي األمانة كالصدؽ, كمع ىذامف خالد ف أصمحى -رضي اهلل عنو-ككاف أبك ذر
ني أُ و يا أبا ذر إني أراك ضعيفًا, : " -صمى اهلل عميو كسمـ-النبي حب لك ما أحب لنفسي, ال ا 

  (.1826مسمـ: ) "مال يتيم ن  يَ ل  وَ عمى اثنين, وال تَ  ن  رَ مَ أَ تَ 

خالدان في  ما زاؿ يستعمؿ-رضي اهلل عنو-خميفة رسكؿ اهلل أبك بكر الصديؽ كىكذا كاف
كقد ذكر لو عنو  ,كاف لو فييا تأكيؿ كفي فتكح العراؽ كالشاـ, كبدت منو ىفكاته  ,حرب أىؿ الردة

فمـ يعزلو مف أجميا, بؿ عاتبو عمييا لرجحاف المصمحة عمى المفسدة في  ,انو كاف لو فييا ىكلن 
 (.22: ابف تيمية) ئو, كأف غيره لـ يكف ليقـك مقاموبقا

 

 الستعانة بغير المسمماالمطمب الخامس: 

حدث ذلؾ عندما خط ط النبي صمى اهلل عميو كسمـ لميجرة مف مكة إلى المدينة بصحبة أبي 
ٍيًقط, "فالقاعدة كاألصؿ عدـ  -رضي اهلل عنو –بكر الصديؽ  عندما استأجرا عبد اهلل بف أيرى

از االستعانة بغير االستعانة بغير المسمـ في األمكر العامة, كليذه القاعدة استثناء, كىك جك 
 المسمـ بشركط كىي ستة كما يمي:
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 تحقؽ المصمحة أك رجحانيا بيذه االستعانة.  .1

 أف ال يككف ذلؾ عمى حساب الدعكة كمعانييا.  .2

 أف يتحقؽ الكثكؽ الكافي بمف يستعاف بو.  .3

 أف يككف تابعان لمقيادة اإلسبلمية, ال متبكعان, كمقكدان فييا ال قائدان ليا.  .4

 ىذه االستعانة مثارى شبية ألفراد المسمميف. أف ال تككف  .5

أف تككف ىناؾ حاجة حقيقية ليذه االستعانة, كبمف ييستعاف بو, فإذا تحققت ىذه الشركط  .6
ٍز" ) ذا لـ تتحقؽ لـ تىجي  (. 355: 1992العمرم, جازت االستعانة عمى كجو االستثناء, كا 

استأجرا مشركان, ليدليما عمى  رضي اهلل عنو–كأبا بكر  -صمى اهلل عميو كسمـ-"إف النبي
طريؽ اليجرة, كدفعا إليو راحمتييما, ككاعداه عند غار ثكر, كىذه أمكر خطيرة أطمعاه عمييا, كال 

كأبا بكر كًثقا بو كأٌمناه, مم ا يدؿ  عمى أف الكافر أك العاصي -صمى اهلل عميو كسمـ-شؾ  أف النبي
بطيـ رابطة القرابة, أك المعرفة القديمة, أك الجكار, قد يكجد عنده ما يستدعي الكثكؽ بو؛ كأٍف تر 

أك أف ىؤالء عندىـ نكع جيد مف األخبلؽ األساسية, مثؿ األمانة, كحب  عمؿ الخير, إلى غير 
 (.108: 1997زيداف, ذلؾ مف األسباب, كالمسألة تقديرية")

 

 اإلجرام ومعتادي الريب أىل عمى التجسسالمطمب السادس: 

 الناس يأمفى  حتى اإلسبلـ؛ دار في كاالستقرار األمف إشاعةى  الحاكـ باتكاج أكجب مف إف
ف  , مطمئنيف آمنيف اإلسبلـ دار في كيتنقمكف, كأمكاليـ, كأعراضيـ, أركاحيـ عمى  في المتأمؿ كا 
 أمٍ  الحنيؼ؛ اإلسبلمي الشرع بتطبيؽ كاممة بصكرة يتحقؽ المقصكد ىذا أف يجد العباد أحكاؿ
 التطبيؽ يككف أف بشرط المجتمع؛ بأمف كالعابثيف المعتديف عمى الشرعية العقكبات بتطبيؽ
 أمف, المعتديف عمى الشرعية األحكاـ طيب قت ما فإذا, ترد د كال محاباةو  ببل الجميع كعمى, عادالن 
 (. 63: 2006, أحمد) االطمئناف كتحق ؽ, المجـر كخاؼ, الناس



82 
 

 تعالى اهلل محاـر ًلتيصافى  الحدكد؛ إقامة: " اإلماـ كاجبات عف يعمى أبك اإلماـ يقكؿ ىذا كفي
 (.27: 2000, الفراء" )كاستيبلؾ إتبلؼ مف عباده حقكؽ كتحفظى , االنتياؾ عف

 بمحاربة إال يتحقؽ ال, اإلتبلؼ مف العباد حقكؽ كحفظ, االنتياؾ مف اهلل محاـر صيانة إف  
, كقكعيا بعد كتعقبيـ, المجرميف عاقبةكم, كقكعيا قبؿ الجريمة بمنع كذلؾ, كالمجرميف الجريمة

ـ   كال, المسمـ الحاكـ عمى كاجب أمر كىك , عنيـ كالبحث, المجرميف عف بالتحرم إال ذلؾ يت
 ىذه في التجسس يجعؿ مم ا, عمييـ التجسس طريؽ عف تكاجدىـ كمظاف  , أككارىـ عف كالتفتيش
ـ   ال ألنو كاجبان؛ ـ   ال فما, بو إال المجرميف؛ كردع, الحدكد كتطبيؽ, كاالستقرار األمف إشاعة يت  يت
 (.64: 2006, أحمد) كاجب فيك بو إال الكاجب
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في ضوء السياسة  النظام السياسي اإلسالمي وخصائص : سماتخامسال المبحث
 الشرعية

تاريخ  تراث, ال ينبغي النظر إليو عمى أنولمف ا النظاـ السياسي في اإلسبلـ جزءه إف   
نما م لتتمكف األمة مف  و األكلى؛اد سيرتى ع, كيتراث ينبغي أف ييعمؿ بوىك ضى, كال نظاـ سبؽ, كا 

الخياط, ) بتاريخيا المجيدإعادة مجدىا, كاستعادة قكتيا, كيقظة شعكبيا, فضبلن عف افتخارىا 

1999 :11). 

 ,يدةكما يتميز النظاـ السياسي اإلسبلمي عف األنظمة السياسية األخرل بمميزات فر 
عت ثقافاتيـ, فيذه حو لقيادة البشرية جمعاء, ميما اختمفت أجناسيـ, كتنك  كسمات ميمة, ترش  

اختبلؼ الزماف كالمكاف, كما أنيا ال  السمات تجعمو صالحان لمتطبيؽ كلمعمؿ بو, ميما اشتد  
  .(347: 2006)عبد الرحيـ,  كسماتو تختمؼ كثيران عف خصائص التشريع اإلسبلمي

مكضحة في المطالب  كىي ,لمنظاـ اإلسبلمي مميزةبعض السمات اللعرض يأتي كفيما 
 :الثبلثة اآلتية

 

 انينو نظام رب  : إالمطمب األول

نو نظاـ مي عف األنظمة السياسية األخرل أما يتصؼ بو النظاـ السياسي اإلسبل إف أىـ   
 ,يحكمو العجز كالقصكر فبل, ليست مف كضع بشر ,كأحكامو ,كقكاعده ,بمعنى أف أساسو اني؛رب  

نما الذم شى  أك التأثر بمؤثرات اليكل الناس  ىك رب   كالقكانيفى  رع ىذه األسسى كالعكاطؼ, كا 

َٛ ايًُِّّٜٓٝف } كما قاؿ تعالى: ؛كما يصمحيـ ,عمـ بما ينفعيـكخالقيـ, كىك أ ُٖ َٚ ِٔ َخًَّٔل  ََ ُِ أّٔالّٔ َِٜعًّٔ

ِّٛٛ أّٔفُّٔخهّٖ}سبحانو:, كقاؿ د03راملًو:{ايَّٖخِبري ُّا يِّكّٔ َٔ ايًِّٙ٘ ُحهّٖ َِ ُٔ ِٔ أِّٔحَظ ََ َٚ  َٕ ١ًَِِِّٖٝ َِٜبُغٛ َِ ايَّٖجا

 (.350: 2006 عبد الرحيـ,)د41راملا٥ذ٠:{ُِٜٛقُٕٓٛ
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 نو نظام أخالقي: إالمطمب الثاني

كاحتراـ حقكؽ اإلنساف, فقد دعا إلى المحافظة  ,النظاـ اإلسبلمي عمى األخبلؽ كالفضيمةيقـك 
 كرعاية حقكؽ اإلنساف, ككقايتو مف الفتف كالطغياف, فعامؿ األسرل بالبر   ,كاثيؽعمى العيكد كالم

َٚإَّّٚا ِفَذا٤}قاؿ تعالى: الفداء, كأإلى أف يطمؽ سراحيـ بالمف  ,كاإلحساف د, 3رحمُذ:{فّٔإَّّٚا ََِّٓا َبِعُذ 

ُّا } :كقاؿ تعالى ََِٜٚتٝ َٕ ايَّّٜٓعاَّ َع٢ًّٔ ُحبِّْ٘ َِِظِهّٝٓا  ُُٛ  د.7راإلْظإ:{َٚأِّٔطرّياَُِّّٜٖٚٓع

تخريب, كال يجكز قتؿ مف لـ يقاتؿ مف النساء  أكتنكيؿ  فالحرب في اإلسبلـ ليست حربى 
 ,كيحفظ حقكقو ,ر اإلنسافنظاـ في الدنيا يقد   ثمةى  ميسف ,.. كاألطفاؿ كالشيكخ كالعجزة كالمدنييف

 (.353: 2006 عبد الرحيـ,) كالنظاـ اإلسبلمي

 

 و نظام كامل شامل ن: إالمطمب الثالث

 قكلو عميو ىذا الكماؿ دؿ  , ك يةبالكماؿ كبالشمكل هي زي ي  مى مف خصائص الحكـ اإلسبلمي تي 

ُِ اإلِّٚطالَّّٔ ِدّٜٓا} تعالى: ََٚسِضُٝت ئّهّٕ َُِتٞ  ِِ ِِْع ُُِت َعًِّٔٝهّٕ َُ َٚأِّٔت  ِِ ِِ ِدَٜٓهّٕ ًَُُّٖت ئّهّٕ َِّٛ أّٔنّٖ  . د3راملا٥ذ٠:{ايَّٖٝ

كاألمصار كاألحكاؿ, سكاء كاف  العصكرريعة في جميع معو شمكؿ الش يتناسبك  كما 
ت عمى البشرية , كقد مر  عرؼ في عمـ األصكؿكما ي ,أك بالداللة ,مييا صراحةع ذلؾ بالنص  

 عً د  خبلؿ تاريخيا الطكيؿ أشكاؿ كأنكاع مف الشرائع المادية كاألرضية, لكف كاحدة منيا لـ تى 
 (.358: 2006)عبد الرحيـ,  شريعة اإلسبلـ خاتمة, أمٍ ز الشريعة الالعمكـ كالشمكؿ الذم مي  

كشامؿ لممجتمع في عبلقاتو المدنية  ,كشامؿ ألحكاؿ األسرة ,إف اإلسبلـ شامؿ لمفرد
لتقدير أىؿ  كالمتركؾً  ,كالحدكد ,كالتجارية, كشامؿ لما يتصؿ بالجرائـ كعقكباتيا المقدرة شرعان 

, أك قكانيف العقكبات ,أك الجزائي ,ف بالتشريع الجنائيكالتعازير, كىذا يشمؿ ما يسمى اآل ؛الشأف
نو شامؿ لما يتعمؽ بكاجب الحككمة نحك المحككميف, ككاجب أك غير ذلؾ مف التسميات, كما أ

 ,المحككميف نحك الحكاـ, كتنظيـ الصمة بيف الطرفيف, كشامؿ لما ينظـ العبلقة الدكلية في السمـ
  .(44: 1999)الخياط,  كفي الحرب
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  الرابعلفصل ا

ميا في يوتقي ,دارة الدولة في المدرسة المثاليةوا   ,ممارسات الحكم
 ضوء السياسة الشرعية

 تمييد

 ,ز عمى دراسة الدكلةيرك   فىن ان  ,كالحكمة المدنية ,كسياسة الممؾ ,سةمـ السيايعد عً 
 اـو ك  حي  لذلؾ فإف عمـ السياسة ىك عمـ الدكلة, كما تشتممو مف كالكحدات المتنكعة فييا؛

 ىا, كىك عمـ تيعمـ منو أنكاعي رً ي  غى ر الفكر السياسي عمى  سياسات المجتمعات كتى كمحككميف, كقد أث  
 .(54: 1963التيانكم, ) ياكأحكالي  ,ات االجتماعية كالمدنيةاسات كالسياسالرئ

حيث تناكؿ في المبحث  ؛لباحث ىذا الفصؿ إلى مبحثيفـ افقد قس   ؛كلتكضيح ما سبؽ
مف  نماذجى , بينما تناكؿ في المبحث الثاني كفبلسفتيا كخصائصيا ؿ المدرسة المثاليةاألك 

 .كتقييميا في ضكء السياسة الشرعية ,ممارسات الحكـ في المدرسة المثالية
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 وخصائصيا وفالسفتيا المدرسة المثالية: األول المبحث

, ف عمى ألسنة الناس في المغة الجاريةالمثالية كالكاقعية لفظاف فمسفياف, كلكنيما دائراإف  
رسـ الصكرة حريصان عمى  ,كفي عممو ,اف في فكرهك إذا ؛بأنو مثالي إنسانان فالناس يصفكف "

كاف في تفكيره  إذابأنو كاقعي  آخرى  إنسانان , كيصفكف األعمىؿ تحقيؽ المثى  إلى الكاممة, ساعيان 
)أميف,  "الكاقع المممكس آخذان في االعتبار ؛ؿنات القريبة الحصك كً مٍ كتصرفاتو ممتزمان حدكد المي 

1967 :7). 

ككثرة  ,كازدياد أعداد السكاف عمى كجو الكرة األرضية ,ـ الحضارة اإلنسانيةكمع تقد  
 ىما ,في إدارة الدكلة تافمدرس فظيرت ,دقيؽ الحاجة إلى نظاـ سياسيٌ  برزتً  ؛التعقيدات

التي نظ ر  مثاليةفالمدرسة ال ,محؿ بحثنا ىنا األخيرة كىذه ,المدرسة المثاليةك المدرسة الكاقعية, 
 إظيار السياسي   كاحاكل كجميع ىؤالء ,(أفبلطكف)ك (ككنفشيكس)ك (ابف باجة)ك (الفارابي)ليا 

كما استنبط مف  ,ىؤالء كضع خبلصة أفكاره كاحد مف فكؿ  ", كمثاليٌ  عمى أنو إنساف أخبلقي  
نساف إلى كما يجتيد بو مف رفع منزلة اإل ,قعيحيط بو مف كاإلى دراسة ما  إضافةن  ,هثقافة عصر 

 يـ,ليحيا الناس جميعي  , كالتغمب عمى المصاعب؛أعمى, كالعمؿ عمى تمبية حاجات الناس درجةو 
 .(10: 2009 المنياكم,) متعاكنيف عداءى في مدينة مثالية سي 

طمبيف, حيث كلتكضيح ما سبؽ بشيء مف التفصيؿ فقد قسـ الباحث ىذا المبحث إلى م
تناكؿ في المطمب األكؿ فبلسفة المدرسة المثالية, بينما تناكؿ في المطمب الثاني خصائص 

كاميا.  المدرسة المثالية كحي
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 مدرسة المثاليةالفالسفة : المطمب األول

ا أنو مف كٍ أى كقد رى  ,الدكلة كالحكـ إدارة رم الفكر المثالي فيعدد مف منظ   منذ القدـ ظير
, يبتعد عف العنؼ كالقسكة عمى الرعية ,كيمان كمثاليان لمدكلة كلمرعية أف يككف الحاكـ حفضؿ األ
كتنظيميا في المجتمعات, أما الفمسفة فيي  ,السياسة في أكثر معانييا انتشاران ىي عمـ القكةف

التي كاكتشاؼ المبادئ المنظمة لمتطبيؽ العممي, كلما كانت األداة  ,لعممية التعقؿ مستمر   تنظيـه 
فقد يحدث أف تنجح الدكلة  ؛يمكف ليا تحقيؽ ىذا التكفيؽ بيف القكة كالعقؿ في المجتمع ىي الدكلة

ثى  ,في إخضاع القكة لمعقؿ  كلكفٍ  ,القكة لعقؿ مقعدى ا يا األعمى ىك تتكيجى مي كقد تيدؼ إلى أف يككف مى
حث عف إمكانية مف عيني بالب قد كاف أفبلطكف ىك أكؿى أف تفشؿ في ذلؾ, ك  يحدث في الغالب

  لى ىذا اليدؼ في فمسفتو السياسية.مف دعا إ بؿ كاف أكؿى  ؛ىذا التكفيؽ

جدت كنت ألكؿ مرة مف خبلؿ الحياة السياسية التي كي كدي  ,قد نشأت الفمسفة السياسيةك "
لـ يكف مف  إذٍ  مبراطكريات الشرقية القديمة؛كجد نظريات سياسية في اإلنو لـ تي أل ؛عند اليكناف

 ي السمطة المطمقة لحاكـو ل  النظاـ القائـ فعبلن الذم كاف يك  أف يتحدث المفكركف عف غير المألكؼ
 .(5-3: 1995)مطر,  "يستمد سمطانو مف اآللية

كٌكف منيـ أمة كاحدة ف ,كعصبياتو  قيف قبائؿى متفر  كجد العرب ك  ,اإلسبلـجاء كلكف عندما 
مبراطكرياتو  كممالؾى  ,أجناسان شتى تضـ  ل ؛سعت حدكدىاس ليـ دكلة ات  كأس   ,قكية متماسكة كاف  ,كا 

 ,النبكية كالسنة ,الكريـ القديمة, ككجد المسممكف في القرآفالحضارة كالمدنية  ليا شأف بعيد في
مف ىنا لـ يفصؿ  ,كتسيير دفة أمكرىـ ,أركاف التشريع الذم ساركا عميو في تنظيـ مجتمعيـ أىـ  

أخذ بما أخذت بو العصكر الكسطى المسيحية مف التفرقة بيف كلـ ي ,بيف الديف كالدنيا اإلسبلـ
الفكر السياسي رجاؿ ر قد تأث  ك , أك سمطة الصميب كالسيؼ ,سمطة الكنيسة كسمطة البابا

 ةيكانت غايتو السياس حيثي  ؛بفمسفة أفبلطكف هعظـ تأثر ككاف أ ,بالتراث اليكناني اإلسبلمي
الفارابي, كما كجدكا في  عمى نحك ما ذكر ,اآلخرة كفي ,السعادة في الدنيا عندىـ ىي تحقيؽى 

كبما  ,كما ارتبطت بالشريعة ,بالسياسة األخبلؽفارتبطت  ؛ىذه السعادة ؽما يحق   األخبلؽكتب 
 .(38-37: 1995)مطر,  عميو الكحي نص  
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كيتب األخبلؽ ر االجتماعية كما ىي دكف تعميؿ, أما المؤرخكف الظكاىقد كصؼ ك 
تناكؿ  حيثي  ؛ دكف أف تبحث عف أسباب الخمؿ؛ك إلى ما يجب أف يككفتدعفيي  ؛كالكعظ

الفبلسفة اليكنانيكف مكضكع االجتماع اإلنساني ككتاب )الجميكرية( ألفبلطكف ك)السياسة( 
اعتنيا  قد ألرسطك, ككتب تمميذىـ الفارابي )آراء أىؿ المدينة الفاضمة(, كأفبلطكف كالفارابي

: 2009العبدة, ) كاف ذلؾ ـى بل لً دكف النظر إلى الكاقع الخارجي, كلـ يعم  بالجية األخبلقية المثالية 

29.) 

المدرسة  ينتمكف إلى ـأفكار الفبلسفة الذيف يعتقد الباحث أني مف ديعدالكبعد دراسة 
 فبلسفةن  نعتبرىـمكف أف الذيف يمف ىؤالء  عددتحديد تكصؿ إلى  ,في اإلدارة كالحكـ المثالية

 :  تيكما يأ أربعة , كىـالمثاليةممدرسة ل

  .الفارابي -1

 .ابف باجة -2

 ككنفشيكس. -3

 أفبلطكف. -4

 :ىؤالء الفبلسفة ألفكار عرض كفيما يأتي

 الفارابي: أوالً 

لد عاـ عم  بالمي  بي , ييمق  فارسيٌ  فيمسكؼ إسبلمي مف أصؿو الفارابي  ـ الثاني بعد أفبلطكف, كي
كقؼ حياتو عمى  ,لى اليدكء كالسكينةد إخمي ـ, كاف رجبلن حكيمان, يى 950ـ, كتكفيى عاـ  870

ـ  كقد  ,التأمؿ الفمسفي مف خبلؿ  وً كالسياسة كالحكـ, كقد جمع خبراتً  ,بعمـ المنطؽ كالمعرفة اىت
  (.50: 1996عباس, ) متعممان ثـ عالمان  ,كفارس ,كالعراؽ ,تنقمو في العديد مف بمداف الشاـ

كلـ  ,بقدسية الخبلفة العباسية بطو مرت كراثيو  سياسيو  عاش الفارابي في ظؿ نظاـو قد ك 
أنو اشترط  ما أتى بو اـ الحكـ, فكؿ  يستطع أف يتجاكز ما ىك مكجكد, فيقترح طريقة جديدة لنظ

: 2009 المنياكم,) تتصؼ بيا شخصيتو ال أكثر ,أف تتكفر لرئيس الدكلة عدة شركط أخبلقية
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كأف الناس اجتمعكا  ,فيمسكفان  فيو الذم يككف الحاكـ ىك هلمحككمة في نظر  األعمىالمثؿ ف", (12
 .(36 ,2012 جمعة:) "ؿ الحككمةيمث   فردو  إرادةأنفسيـ تحت  ككضعكا ,بضركرة االجتماع

و, كلو رئيس المدينة الفاضمة ىك أكمؿ أجزاء المدينة فيما يخص  إف " :يضيؼ الفارابيك  
كف آخريف, كذلؾ رئيس كيرأس ,و, كدكنو قكـ مرؤكسكف منوه أفضمي ما شارؾ فيو غيرى  مف كؿ  

 "ىاكأجزاؤ تحصؿ المدينة  أف, ثـ يككف ىك السبب في أكالن يككف ىك  أفالمدينة الفاضمة ينبغي 
 .(120: 1986الفارابي, )

نة الفاضمة إال إذا يرل الفارابي أف رئيس المدينة الفاضمة ال يمكف أف يككف رئيسان لممديكما 
-127: 1986الفارابي, ) :كاآلتي أف يككف كىي ,ياطر عميعشرة خصمة قد في  اجتمعت لديو اثنتا

130) 

ـ    -1  كجو. أكمؿليقـك بأعمالو عمى  ؛األعضاء تا

 األمرمقاه بفيمو عمى ما يقصده القائؿ, كعمى حسب تقاؿ لو, فيما يي  الفيـ كالتصكر لكؿ   جيدى  -2
 نفسو.

 ال يكاد ينساه., كفي الجممة كلما يدركو ,كلما يسمعو ,كلما يراه ,الحفظ لما يفيمو جيدى  -3

 عمييا الدليؿ. لو عمى الجية التي دؿ   فى طً فى  ذكيان, إذا رأل الشيء بأدنى دليؿو  الفطنة جيدى   -4

 تامة. إبانةضمره ما يي  كؿ   إبانةعمى  لسانو ييعينيوالعبارة,  حسفى  -5

الذم  د  القبكؿ, ال يؤلمو تعب التعميـ, كال يؤذيو الك لو, سيؿى  , منقادان لمتعميـ كاالستفادة محبان  -6
 يناؿ منو.

 عب, مبغضان لمذات.لم   كالمنككح, متجنبان بالطبعً  ,كالمشركب ,عمى المأككؿ هو رً شى  غيرى  -7

 مبغضان لمكذب كأىمو. ,ان لمصدؽ كأىموبى حً مي  -8

-يف مف األمكر, كتسمك نفسوما يشى  كؿ  عف -بالطبع-النفس, محبان لمكرامة, تكبر نفسو كبيرى  -9
 إلى األرفع منيا. -بالطبع
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 عنده. رىـ كالدينار كسائر أعراض الدنيا ىينةن الد -10

 ,كمف غيره ,مف أىمو ؼى صى , يعطي الن  مار كالظمـ كأىميً كٍ لمعدؿ كأىمو, كمبغضان لمجى  محبان  -11
 , ثـ أف يككف عدالن كجميبلن  يان لكؿ ما يراه حسنان مؤاتى  ري كٍ بو الجى  عميو, كيؤتي مف حؿ   كيحث  
إذا ديعي إلى  ؛بؿ صعب القياد كجان إذا ديعي إلى العدؿ؛كال لج صعب القياد, كال جمكحان  غيرى 

 لى القبيح., كا  الجكر

 دامان غيرى قٍ عميو, مً  العزيمة عمى الشيء الذم يرل أنو ينبغي أف ييفعؿ, جسكران  قكم   -12
 خائؼ, كال ضعيؼ النفس.

اسة مف الرئ ان إف لـ تكف الحكمة جزء مافي كقت  ؽى فى تى فمتى أكيعقب الفارابي عمى ما سبؽ "
, ككاف الرئيس القائـ بأمر ىذه ؾو مً ككانت فييا سائر الشركط السابقة, بقيت المدينة الفاضمة ببل مى 

ؽ أف يكجد حكيـ تضاؼ الحكمة فً ت  ف لـ يى فإ لميبلؾ؛ , فستككف المدينة عرضةن المدينة ليس بممؾ
 (.130 :1968 ,الفارابي) إليو, لـ تمبث المدينة بعد مدة أف تيمؾ"

 

 ابن باجة: اً ثاني

عمماء  أشير, اجةابف ب أك ,الصائغ بابفب بكر محمد بف يحيى الممق   أبكىك  ابف باجة 
 أكاخرى  في األندلس سطةسرقي مدينة لد بكقد كي كالفمؾ,  ,كالرياضيات ,بالطب , ككاف مشيكران األندلس

كانقطع  ,أقاـحيث  ـ؛1118ة عاـ شبيميٌ إ إلىؿ تحك   ميبلدم, كلما شب   عشرى  القرف الحادمى 
 .(79 ,2012 جمعة:) الكتب لتأليؼ

"كمف عبلمات فيقكؿ:  ,الكاممة كعف الحككمة ,عف التدبير السياسيٌ  ابف باجة يتحدث
 إلىالمدينة الكاممة ليسكا في حاجة  أىؿفإف  ؛قضاة أك أطباءال يككف بيا  فأالحككمة الكاممة 

الصادرة عف الغذاء,  األمراضتختفي , كبذا ما يكافقيـ إالالغذاء  مف ال يتناكلكف ألنيـ ؛المداكاة
ذاتيا, تزكؿ ب فإنيا ؛منو إفراط أك ,التي تصيبو بدكف تفريط أمً  ؛اإلنسافالخارجة عف  األدكاء أما
فبل يقع الخبلؼ  ,المحبة أساسياالبمد يككف  أبناءفؤلف العبلقات بيف  ؛االستغناء عف القضاء أماك 

ما يمكف مف مراتب  أرقىيبمغ الفرد فييا ف بأ مة كفيمةه الحككمة الكام إف, ثـ األصدقاءبيف 
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 فردو  يع كؿ  كيط ,نظر أدؽ   األمكر إلىكينظركف  ,ركف بأعدؿ كسائؿ التفكيريفك   ف الكؿ  أل ؛الكماؿ
مف  األعماؿبما يجكز كما ال يجكز, كذلؾ تخمص  ف الفرد يككف عالمان أل ؛ما تأمر بو القكانيف

طيب  إلىبحيث ال تككف بالناس حاجة  ؛األخبلؽكتكـر  ,صفك الطباعفت ,كالختؿالخطأ كاليذر 
 .(83-82 ,2012 )جمعة: "وغنى لمجميكريات الناقصة عنكىك ما ال  ,النفكس

 

 شيوسكونف: اً ثالث

تحكـ كالية  أسرة كانت ؽ.ـ(, كىك ينحدر مف 479-551بيف عامي) ككنفشيكسعاش 
كتنسيؽ  ,األغناـككنفشيكس, كلذا اشتغؿ برعي كلد قبؿ م األسرة افتقرتً  كلكفً  ,في الصيف سكنغ

نو مف أف يباشر مينة التعميـ عندما تعميـ نفسو تعميمان عميقان مك   إلىصرؼ نالعامة, كا الحدائؽ
كالفمسفة السياسية,  ,األخبلؽأصكؿ لتدريس  حيف أنشأ مدرسةن  ؛كالعشريف مف العمربمغ الثانية 
 إلىاستطاع  ذً إً  التاريخ؛ عمى مر   اإلنسانيةيـ عمى الحياة صماتً ريف الذيف ترككا بالمفك   كىك أحد

ا يزيد مى لً  األرض أمـألكبر  ,كالحضارية ,كالسياسية ,أف يصكغ الحياة الثقافية ممكفو  أقصى حدو 
ؿ أكثر مف التي تشك   األمةالككنفشيكسي عميقان كبميغان في حياة تمؾ  األثر, كال زاؿ ألفي عاـ عف
)أحمد,  األرضمف تأثيره في أمـ أخرل في تمؾ الناحية  إلى باإلضافة, ىذا رضاألمس سكاف خي 

2010 :47). 

د بأفكؿ في مجتمعو السياسي, ىد   عاـو  كاحترابو  ف اضطرابو في زم شيكسككنفعاش قد ك  
المركزية ضعفان شديدان, , فقد ضعفت الحككمة المتألؽ في ذلؾ العصر نجـ الحضارة الصينية

مف أرضيا,  لينيشكا ,كتككيف دكيبلت صغيرة ,ناكشتياالذيف اجتمعكا لم طاعييفاإلقأغرل بيا 
 يككف أصؿى  أفحتى كاد  ؛الفساد كاالنحبلؿ كعـ   ,الفكضىتمؾ الحركب المتكاصمة سادت  اءى جر  ك 

تبرر  كتعميميا, آراء جديدة لتككيف ؛فيفريف كالمثق  كاجترأ بعض المفك   الحياة في المجتمع,
مقي حيف دى االنحبلؿ ا  بأحكاؿصؿ باعتبارىا ال تت   ؛كالفضائؿ األخبلؽالتخمي عف  إلىا كٍ عى لخي

أساس القكة االقتصادية كالعسكرية, كتؤدم كظائفيا تنيض عمى  , فالدكلةالسياسة كالكضع العاـ
ككسائؿ  ,يا لمقكمات القكةىا بحسب فقدانانحدارىا كانييار  يأتيثـ  بقدر ما تممؾ مف كسائؿ القكة,
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مقيةالفكرم المتجر  بإزاء ذلؾ التيار  لضغط كالعنؼ,ا ليؤكد  ؛نيض ككنفشيكس ؛د مف القيـ الخي
 , قائبلن: المتينة األخبلؽيا بقيكد ضركرة التزاـ الدكلة كقيادتً 

 العادييف في المجتمع, فالغايات المنكط تحقيقيا بالدكلة األفراد أكفي ذلؾ بيف الدكلة  ال فرؽى  ونإ"
   .(48: 2010)أحمد,  "يا إال بكسائؿ أخبلقية شريفةال يجمؿ تحقيق

لتنفيذ مياـ  دركبأقصر ال أف عمى كد  مف ذلؾ عندما أ ألبعدى  ذىب ككنفشيكسكما 
خمؽ حسف الت إلىف الناس يحتاجكف في حياتيـ إ": المستقيمة, كقاؿ األخبلقيةالدكلة ىي السبؿ 

كثيريف يمكتكف غرقان بالماء قد رأيت أناسان , ك الماء كالنار إلىا يحتاجكف مم   أكثرى  كاالستقامة
مؽ كالفضيمة" بقيكد الخي  مف تمسكو مات بسببإنسانان  قط   ما رأيتي  كالنار, كلكفٍ 

(Confucius,1938:200). 

يزيد مف قكة الدكلة كىيبتيا كسمطانيا, فالعبلقة  األخبلقيككنفشيكس أف االلتزاـ يرل كما 
, كىي عبلقات غير منفصمة عف عبلقات المجتمع األسرةمع لمجت السياسية بأكمميا كليدةه 

ما , كعبلقات الحكاـ بالمكاطنيف األسرةلصكرة  ركياف مكب   إالف الدكلة ما ىي كىكذا فإ, األخرل
 الدكلة ىي جزء مف المجتمع, كىي مكلكده , فاألساسىي إال عبلقات رعاية كتربية كتكجيو في 

 اجتماعيٌ  لعقدو  نتيجةن  تأتً , كلـ ات االجتماعية كتكثقياعف تضافر العبلق طبيعيو  نشأ بشكؿو 
 ,صحيح أك مكىكـ بيف المكاطنيف, كما لـ تنشأ في أصميا نتيجة الستبلب القكة بكساطة بعضيـ

ر عف طبيعة ف ىذا عارض قد يحدث, كلكنو ال يعب  إ , صحيحه كفرض أنفسيـ حكامان عمى الناس
التي كلدت عمييا مؤسسة  األصميةه الصكرة بؿ يشك   مف الحكـ؛ ؽ نكعان مثاليان نشأة الدكلة, كال يحق  

 .(51-50: 2010)أحمد,  الدكلة

كحدىا  ىطى مستنيرة بنكر العمـ الخالص, تيعٍ طبقة عميا  إنشاء إلىكقد دعا ككنفشيكس  
كتصبح تمؾ الطبقة في  و,مى ظي كني  مقاليد السمطة, فتضع قكاعد الحكـ كالسمكؾ السياسي الصحيح

 رشيده  ىذه الطبقة العميا ىك رجؿه  أفرادمف  فردو  , فكؿ  لجميع طبقات الشعب ا كتصرفيا قدكةن سمككي
مي  إاله شرفان أك مرتبة دٍ زً , لـ يى منضبط الخمؽ به ميذ   إف تركيز ككنفشيكس عمى  حيثي  ,قوعممو كخي

التككيف  أفمؿ أمر القانكف, متكىمان ييي  أف إلى-في النياية-بو لأد   كالتعميـ األخبلؽ أمررعاية 
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 إلىببل حاجة  لترشيد سمككو االجتماعي كالسياسي؛يكفي  لئلنسافكالعقمي السميـ  األخبلقي
  .مف أثر التخكيؼ بالعقاب-عنده-أثران  أىـي  , فاإلخبلصضابط مف القانكف

, باألخبلؽخالص, اختمط  إنسانيالفكر السياسي لككنفشيكس ىك في جكىره فكر  إف"
جؿ مف أ ,الحكـ كأدكات ,استخداـ السياسة إلىبؿ دعا  قيكد الفضائؿ كالميثؿ العميا؛ كألـز السياسة

ـ  ك  ,الفضائؿ كالميثؿ العميا ىذه تعميؽ تكقير  إلىاستغبلؿ تعاليـ ككنفشيكس التي تدعك  قد ت
فسيراتيـ حيف فرضكا بمكجب تالحكاـ,  أكلئؾاستغبلؿ بكاسطة  أسكأى  ,كطاعة الحكاـ ,األسبلؼ

 و في المشاركة السياسية"و كحقكقى اتً عمى الشعب, صادركا بيا حري قيريةن  لتمؾ التعاليـ كصايةن 
 .(57-53: 2010)أحمد, 

 

 أفالطون: اً رابع

في أكاخر القرف الخامس ؽ.ـ(, كشيد ىزيمة أثينا  347-427عاش أفبلطكف فيما بيف )
تمؾ  رتفأث  , األثينييفمقراطييف الحكاـ الدي قبؿ الميبلد, كما شيد إعداـ أستاذه سقراط عمى يد

)أحمد,  "األثينيلتجديد الركح  ؛س بقية سنكات حياتوجدانو, فكر  تأثيران فاجعان عمى كي  األحداث
ـ  اك  ,عمى يد الفيمسكؼ سيقراط أفبلطكف تتممذ " ,(59: 2010 بدراسة الجدؿ, كالفيزياء,  ىت

اكـ فيمسكفان, لذلؾ ييعتبر أفبلطكف المؤسس الحقيقي بأف يككف الح بكاألخبلؽ, كالسياسة, كطال
  (.32-31: 1996 فيصؿ,) لممثالية

يا عن المدف الفاضمة التي كتب لكؿ   ,كمصدران ميمان  ,نتعد جميكرية أفبلطكف أساسان متيناك 
المكاف  , كيعالج مشكبلت عصره عمى أساسفيمسكؼ يبني حضارتو الفبلسفة مف بعده, فكؿ  

 طكف,فإنو يستقي اإللياـ مف جميكرية أفبل ؛ثقافتو كالعصر الذم عاش تحت ظؿ   ,وجد فيالذم كي 
إال أنو كاف ييدؼ  ؛ينعـ بالحرية كالرفاىية سعيدو  كبرغـ أف أفبلطكف كاف يسعى إلى تككيف شعبو 

ممؾ الفيمسكؼ, كقد إذا ما حكـ ال -في نظره-تسعد ألف المجتمعاتً  ؛إلى تربية الممؾ الفيمسكؼ
أنو إذا كاف مف الصعب أف فقد ارتأل  مؾ الفيمسكؼ؛نو مف الصعب صنع المبلطكف أالحظ أف

كي يستطيع  ؛يتزكد الحاكـ بالحكمةف أبمعنى  ,أف يتفمسؼ الممكؾ فبل بأسى  ؛يككف الممؾ فيمسكفان 
 .(12: 2009)المنياكم,  ف يدير شؤكف الدكلة عمى أكمؿ كجوأ
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 كمف ىذه النفكس تستمد   ,لخدمة النفكس الفردية كضع دائمان تي  أفبلطكفالدكلة في نظر إف  
مثؿ  أعمى إلىبؿ الكصكؿ  ؛لمسياسة مباشرةن  عطىن مي  تككف الدكلة مكضكعان  أففبل يمكف  أصميا

في  لؤلخبلؽ كمف ىنا كانت السياسة تابعةن  ,ممكف مف الكماؿ الشخصي ىك غايتيا النيائية
مجتمعات القكانيف في الضعت بيا الطرؽ التي كي  أف أفبلطكف دى جى كى  قدك , (66: 1977 زكريا,)نظريتو

 أيةفكضكية ال تشتمؿ عمى  ,تجريبية غيرً  فكضكيةو  ضعت بطريقةو , قد كي المختمفة التي عاصرتو
نو أكما  ,المجتمعات مف تشريعاتيا كقكانينيا إليياتيدؼ  أف رضتفمف الغاية النيائية التي  يي  فكرةو 
 ,كالقكة ,السف) أربعة: يػػكى ,التبايف شد  ألمسمطة متباينة  أساسان كضع المبادئ التي تي  أف رأل

غبلب, ) مف كجكدىا األساسي  ؽ الغرض قً حى المكجكدة لـ تي  األنظمة كؿ   إفبؿ  ؛(كالنجاح ,كالثراء

1970 :156). 

فسدكا معنى السياسة أ ألنيـ ؛يرجع ىذا الفساد لمحكاـك  ,فاسد أفبلطكف هآالمجتمع كما ر ف
 عمـو  إلىتحتاج  ف السياسة في نظرىـ الأك  ,كالثركة األمجادالسعي كراء  بأنو اعتقدك كا ,الحقيقي
الخير  أساسلـ يقيمكا الشعب عمى  أنيـدرس العدالة كتحقيقيا , كما  إلىكال  ,حقيقيةو  كمعرفةو 
قد فقدت االستقرار  أنيا عف ىذا فضبلن  ,ـكأىكاؤى ـ, بؿ دب ركه كيؼ شاءت مطامعيالعاـ

بما تحممو  ؛االشتعاؿ إلى أخرلتنطفئ حتى تعكد  ـو كٍ فبل تكاد نار حي  ,(24: 1970غيث,)السياسي
 أفيقضي عميو سعيو كراء الماؿ بعد  جارم)حكـ القمة(كليفبل يكاد النظاـ األ"ضى , مف فساد كفك 

ي و الديمقراطية التي يقضي عمييا التطرؼ فمحم   ؿ  حً , حتى تى عدميفسالى كالمي يمؤل الدكلة بالكي 
 .(444: 1955 ديكرانت,) "مؤل الدكلة بالفكضى كالتيكرتي  أفالحرية بعد 

كيعكد  ,بعد الحدكد الممكنةأ إلى أفبلطكف ف الرذيمة قد تفشت في عيدإكعمى العمكـ ف
  :عكامؿ كما يمي ةإلى ثبلث السبب في ذلؾ

 .(55: 1970 غبلب,) كتضميميـ ,تيريج الزعماء السياسييف .1
الكثيركف في قدرة  شؾ   إذٍ  (,ؽ.ـ)الخامس  فمف القر  األخيرةبلثيف سنة الديف في الث اطانحط .2

ما السي   ,بيف العديد مف الناس لواإلص الخكؼ مف تقم  ك  ,بؿ كحتى في كجكدىا ؛األرباب
ـ   عامة العتقاد  تضع كلك خطكطان  فأبالديف التقميدم مف دكف  الطبقة المثقفة التي لـ تعد تيت

 .(19: 1997 األحمد,) جديد
 .(23: 1977 زكريا,) المقربيف أصدقائوكقريبيف لو مف  ,سقراط أستاذهمقتؿ  .3
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كمستعصية عمى  ,دساتير الحكـ فاسدة ف كؿ  أيدرؾ ب أفبلطكف جعمتقد كؿ ىذه األمكر إف  
, كقد سف التكفيؽيصاحبيا حي  ,مف المعجزات القديمة ما لـ تجتمع لصبلحيا معجزةه  , اإلصبلح

فبل  ,سعد حياة لمجنس البشرمألفمسفة ىي الطريؽ الكحيد لتحقيؽ ف اأب" :كؿالق إلىدفعو ىذا 
 "فبلسفة إلىيتحكؿ الحكاـ بمعجزة سماكية  أك ,الحكـ جميرة الفبلسفة يتكلى مقاليدى  أف إال سعادةى 

 أف"يرل  ألنو ؛ءيش قبؿ كؿ   أخبلقيةالسياسية  أفبلطكفكىذا ما جعؿ فمسفة , (45: 1971 سبايف,)
 غبلب,) "يرمي بنفسو في خضـ السياسة أفبالفضيمة قبؿ  أمٍ  ؛ف بالعمـيتحص   أفي يجب السياس
1970 :158 ). 

كىي  ,طبقات مككنة مف ثبلث يجد أنيا ظر أفبلطكفلدكلة المثالية في نالمتأمؿ بتككيف اإف  
 .(12: 2009 )المنياكم, :كاآلتي

  .يفي  فً رٍ مككنة مف طبقة التجار كالحً طبقة اقتصادية  (1

  .اسر  طبقة الحي  (2

  .طبقة الممكؾ الفبلسفة (3

ـ   حيثي  ـ  ك  ,اختيار أشخاص مف طبقة معينة يت  ,إخضاعيـ لعممية تربكية كتعميمية معينة يت
ـ   مـ المكجكدة في عً  ؛ؿثي استكعبكا المي  حيثي  ؛ليككنكا ممككان فبلسفة ؛األفضؿ األشخاصاختيار  كيت
 .(27: 2009)المنياكم,  خرجكا الحكمةؿ ليي ثي المي 

 

 ياامُ ك  وحُ  ,: خصائص المدرسة المثاليةالمطمب الثاني

مف  التي تفترض أف يتكفر لدل الحاكـ مجمكعةه ل الباحث أف المدرسة المثالية ىي ير 
  .األمثؿدكلتو عمى الكجو  أف يحكـ يستطيع كي ؛الخصائص كالصفات األخبلقية

بمغ حيث ي ؛ا ىذا ينعكس عمى األفرادككمالي ,فستصبح كاممة ,فعندما تككف المدينة فاضمةن 
ركف بأعدؿ كسائؿ التفكير, كينظركف إلى األمكر ألف الجميع يفك   فيو الفرد أعمى مراتب الكماؿ؛

كيطيع كؿ فرد ما تأمر بو القكانيف, فبدكف أف يككف الحاكـ فيمسكفان ال يمكف أف تككف  ,نظر أدؽ  
إال  بالدكلة تحقيقيا ال يمكف تجسيدىا المنكطى  تً ألف الغايا , كيسعد بيا الناس؛المدينة فاضمة
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ف أقصر الطرؽ لتنفيذ مياـ   أخبلقيةو  بكسائؿى  يمة,  الدكلة ىي السبؿ األخبلقية المستق شريفة, كا 
 ف االلتزاـ األخبلقي يزيد مف قكة الدكلة كىيبتيا كسمطانيا.حيث إ

ص الباحث إلى مي المثالية, خ المدرسة فبلسفةأفكار بلع عمى كبعد االط   ؛كمف خبلؿ ما سبؽ
عتمده لتصنيؼ مجمكعة مف , كىك ما افبلسفتيامدرسة ك تحديد مجمكعة مف خصائص ال

 كاآلتي: سته  الممارسات لبعض الحكاـ ما بيف المثالية كالكاقعية, كىي

كىذا يزيد مف قكة الدكلة  ,بمجمكعة مف الصفات األخبلقية كالمثاليةتتصؼ شخصية الحاكـ  .1
 .طانياكىيبتيا كسم

 فعميو أف يتفمسؼ. ؛فإف لـ تتكفر فيو ىذه الصفة ؛لحاكـ فيمسكؼا .2
 بكجكد الحاكـ الفيمسكؼ, كبدكنو فمف تككف الدكلة. كجكد الدكلة كأركانيا مرىكفه  .3
 خبلؿ كسائؿ أخبلقية كمثالية.مف أىداؼ الدكلة كالمجتمع  الحاكـ يستطيع أف يحقؽ   .4
كفرض أنفسيـ حكامان,  ,القكة بكاسطة بعض الناسنتيجة الستبلب  ال يمكف أف تنشأالدكلة  .5

فٍ   ؽ نكعان مثاليان لمحكـ.ر عف طبيعة نشأة الدكلة, كال يحق  فإنو ال يعب   ؛حدث ذلؾ كا 
 ـ  إذا تى  ,السمطة الحاكمة تستطيع أف تضع قكاعد الحكـ كالسمكؾ السياسي الصحيح كنظمو .6

تصبح مستنيرة بنكر العمـ الخالص, ثـ حتى  ؛كتعميميا ,طبقة عميا مف المجتمع ىا مفانتقاؤ 
 .الحكـ تيعطى كحدىا مقاليد
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في وتقييميا  ,لمثاليةالمدرسة اممارسات الحكم في نماذج من : المبحث الثاني
 الشرعية سياسةضوء ال

كال يصمح ليا ضعاؼ  ,كال يجمبيا الحنيف ,ال تأتي اعتباطان  كالحكـ الدكلة إدارةإف   
التي  كسياسة الدكؿ ,تجاه شعكبيـ ات مصيريةأخذ قرار يممككف الجرأة عمى  الذيف ال النفكس

ف عبد اهلل بالصحابي الجميؿ  مف اعتبار كؿو  إلىكفي ضكء ما سبؽ فقد ذىب الباحث  ,يحكمكنيا
تنطبؽ عمييـ  يفالذٌ  نمكذجيف مف الحكاـ كالدكتكر محمد مرسي, -رضي اهلل عنيما-الزبير

سيقـك الباحث بتقييـ أدائيـ  , حيثي إدارة الدكلة ممارساتفي  كحكاميا ,خصائص المدرسة المثالية
 (.67-62التسع التي سبؽ سردىا كشرحيا ص) الفقييةفي ضكء القكاعد في الحكـ 

 وفي ىذا المبحث مطمبان:

 

 مارضي اهلل عني -عبد اهلل بن الزبيراألول:  مطمبال

صي بف كبلب بف العزل بف قي  عبد اهلل بف الزبير بف العكاـ بف خكيمد بف أسد بف عبد
حكارم  ابفسدم, ثـ المدني, أحد األعبلـ, أبك بكر, كأبك خبيب, القرشي األ مير المؤمنيف,, أةى ر  مي 

كىك أكؿ مف  ,مف اليجرة األكلىفي السنة لد , كي (3/363ج:2001, الذىبي) رسكؿ اهلل كابف عمتو
 ,كقد بايع النبي ,-صمى اهلل عميو كسمـ-اهلل دينة المنكرة بعد مقدـ رسكؿفي الم اإلسبلـكلد في 

 .(3/363 :2001 ,الذىبي)سنيف أك ثمافكىك ابف سبع 

كىك , -صمى اهلل عميو كسمـ-رسكؿ البحكارم  -رضي اهلل عنو-بف العكاـالزبير  يمقب
ريف كىك أحد العشرة المبش   ,-صمى اهلل عميو كسمـ-النبي صفية بنت عبد المطمب عمةً  ابف

رضي -أسماء بنت أبي بكر الصديؽ كأـ عبد اهلل بف الزبير ىي, (3/100 :2001 ,زىرمال) بالجنة
رضي اهلل - عائشةأـ المؤمنيف حيث أسممت كأختيا  ؛, ككانت مف أكائؿ المسممات-مااهلل عني

في  ,ثار محمكدة, كآمشيكدة ؼي , كليا مكاق(1/271 :2004 ,الصبلبي) صغيرة كىي يكمئذو -عنيا
 مي المجيد.اإلسبل التاريخ
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امان, قكٌ  ,امان صكٌ  ,فصيحان  ,شيمان  ,مجتيدان  ,العبادة كثيرى -رضي اهلل عنو-كاف ابف الزبير
 ,ابف كثير) كقكران  ,مييبان  ,عابدان  ,ككاف عالمان , ة عاليةكىم   ,شريفة سه فٍ لو نى  ,ةو فى نى ذا أى  ,البأس شديدى 

ىذه الخمس كما  ياأىم ,الحميدةع ابف الزبير بالعديد مف الصفات قد تمت  ك  ,(11/193 :2003
 يمي:

الذيف تفقيكا في  األربعةالعبادلة  أحدى -مارضي اهلل عني-اهلل بف الزبير كاف عبد فقيو وعممو: .1
 .(3/363 :2011 ,الذىبي) أمكر الديف في المدينة المنكرة

 ,ةمف صبل ,ر لنا حرص ابف الزبير عمى العبادةتكاترت الركايات التي تصك  عبادتو وتقواه:  .2
  .(32ق: 1408 ,الخراشي) مف معالـ شخصيتو ىا, حتى أصبحتٍ كغيرً  ,كصياـ

قريش في زمانو, ككاف  فارسى -مارضي اهلل عني-كاف عبد اهلل بف الزبيرجرأتو وشجاعتو:  .3
حيث قاؿ عنو عثماف بف طمحة:  السبعيف كأنو فتى في ربيع العمر؛ كقد ناىز ,بالسيؼ يشتد  

 .(3/370 :2001 ,الذىبي) ببلغةالك  ,عبادةالك  ,شجاعةالفي ثبلثة: كاف ابف الزبير ال ينازىع 

, ككاف مف خطباء قريش المعدكديف -مارضي اهلل عني-كاف ابف الزبيرفصاحتو وخطابتو:  .4
شاراتو ,ه أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنو في حركاتوو بجد  ب  شى خطب يي  إذا  صكتو كنبراتً  ,كا 
 (.11/194 :2003 ,ابف كثير)

ييعطي حقكؽ الرعية كاممة,  كريمان -رضي اهلل عنيما-كاف عبد اهلل بف الزبير :وكرمو ودهجُ  .5
لـ يكف  إذٍ  ؛يـ بالبخؿاتيمو بعضي  , كلكفٍ مشركعة بطرؽو  إالمف يستحؽ, كال يدفع  إلىكيزيد 

, قدر الحاجة إالفبل يدفع  ؛ييعطي عف يميف كعف شماؿ مف ال يستحؽ, كلـ يكف مسرفان ران مبذ  
كمنيا تخرج الشائعات  ,ةو حاد   أصحاب ألسنةو -عادة-فيف, كىـاحيف كالمتزل  ـ لممد  ييقد  كال 

 .(2: 1998, )شاكر , ما داـ عمى الجادةابف الزبير لـ يكف ييبالي بما يقاؿ أفاليادفة, غير 

ف مف ة بف أبي سفيافف يزيد بف معاكيبً  معاكيةى بعد كفاة  الخبلفة ابف الزبير ىتكل    اإلنصاؼ, كا 
كبير في  حدو  إلىساىمت  قد جدت فييا حركة ابف الزبيرأف نذكر أف الظركؼ السيئة التي كي 

انعداـ كالقبمية, ك  كر التيارات كاالتجاىات المذىبيةبظيىذه الظركؼ  متتمث   حيثي سقكط خبلفتو, 
  .(199: ق1409)الخراشي,  لقياـ حكـ مستقر الشركط مف أىـ   االستقرار السياسي الذم ىك
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نماالباحث ىنا ليس طعنان في شخص ابف الزبير,  إليوذىب ما ف ا  ك   هشعكر  إلىه مرد   كا 
 حيثي  ؛كلكنو لـ يستثمرىا ,د بو ممكوض  عٍ ما يى شرعان  المستساغةبأنو كاف لديو مف عكامؿ القكة 

  .الكاقعية إدارة الدكلة أكثر منيا إلىالمثالية في  إلىميؿ ي ويرل الباحث أن

كتقييميا في ضكء السياسة  ,في الحكـ مف ممارسات ابف الزبير ستةه  كفيما يأتي
 الشرعية:

  الحجاز: الخالفة من دمشق إلى نقل مقر  الممارسة األولى: 

ان برغبتو في الحجاز كاف مرتبط إلىالخبلفة مف دمشؽ  مف نقؿ مقر   بو ابف الزبير قاـ إف ما
لخبلفة األكؿ, كىذا أدخمو في تعارض ما عقؿ اكم, -صمى اهلل عميو كسمـ-القرب مف قبر النبي

خاذ مكة المكرمة ات  فمع العبادة,  كمتطمبات الحكـ التي ال تتعارض مبادً بيف البعد العاطفي أك العً 
بصفة -ف مكة كالحجازكذلؾ أل ,يكف في مصمحة ابف الزبيرلـ  مف دمشؽ لمدكلة بدالن  عاصمةن 
-, فمكة بعد ىجرة النبياألطراؼمترامية لة كبيرة لدك  ليككف مركزان  ؛صالحان  تعد مكانان لـ -عامة

 إلىقامت بو المدينة المنكرة فقدت دكرىا السياسي الذم  كأصحابو منيا-صمى اهلل عميو كسمـ
رضي اهلل -كانتقؿ عمي بف أبي طالب ت الفتنة,, كلما نشب-رضي اهلل عنو-عفافعيد عثماف بف 

دمشؽ -عنو رضي اهلل-معاكية بف أبي سفيافذ لو, ثـ اتخ خذىا عاصمةن الككفة, كات   إلى-عنو
ىا السياسي دكري  ,خاصة المدينة كمكة ,محجازلـ يعد ل, الخبلفة إليوعاصمة لو, بعد أف آلت 

  .(193: ق1409)الخراشي,  السابؽ

 أىـ  المذاف شيدا  اإلقميمافكىما  ,المكقع بعيدة عف الشاـ كالعراؽ مكة مف حيثي  أفكما 
 ,بلعى ط  الزبير اال البف حٍ تً البعد لـ يي بف الزبير كبني أمية, فيذا بد اهلل مراحؿ الصراع بيف ع

االتصاؿ,  إمكاناتما مع ضعؼ كخصكمو, ال سي  كمتابعة ما يحدث مف صراع بيف المكاليف 
بعكس خصكمو  ,ما يجرم عمى الساحة إزاءالمناسبة القرارات  ف ذلؾ ال يتيح لو اتخاذى كبالتالي فإ
محصكر  ف مكة تقع في كادو فإ ؛خرآكمف جانب مباشرة,  األحداثكانكا يعيشكف  الذيف األمكييف

لمف يعتصـ بيا حينما تحاصرىا الجيكش مف  كىي أشبو ما تككف كالفخ ,شاىقة بيف عدة جباؿ
 يأتييافي مكاردىا االقتصادية عمى ما , كما تعتمد مكة اإلمداداتالجكانب, كيقطعكف عنيا كؿ 

مجاعة ترىؽ  إحداث, كانقطاع ىذه المكارد يتسبب في الشاـ كمصر كخاصة مف ,مف خارجيا
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مع ابف الزبير, فبعد مف ىذا العامؿ إفادة كبيرة في صراعيـ  أميةفاد بنك , كقد استاالمقيميف فيي
المدينة, كبطبيعة  إلىالتي تصؿ  اإلمدادات انقطعت األمكييفسقكط مصر كالشاـ في أيدم 

 .(218: 1983جابر, ) ناؿ المدينة ناليا ما؛ فإف مكة قد الحاؿ

كتركزت  ,المفتكحة األقاليـ إلىالعديد مف القبائؿ  ىجرةي  اإلسبلميةع قياـ حركة الفتكح بً كما تى 
معادلة التكزيع  اختبلؿب عمى ذلؾ , كقد ترت  كمصر ,كالشاـ ,معظـ ىذه القبائؿ في العراؽ

عانى مف نقص الككادر البشرية, كىذا  عمى الحجاز الذم اإلقميميفلترجيح كفة ىذيف  ؛السكاني
لمياجمة -في أية لحظة-يككف مستعدان  قكمو  جيشو  زبير تككيفى ال البف حٍ تً ع لـ يي النقص في الكاق

يمجأ  كاف ىذا الكضع إزاءبف الزبير اأف نجد ىجكمو, كلذلؾ  لصد   تقديرو  الخصـ, أك عمى أقؿ  
بما يككف عميو الكضع في ىذا  تحركاتوً يربط كىك بذلؾ  ,مف العراؽ اإلمداداتطمب  إلى دائمان 
ت عمى ابف الزبير الكثير مف المدد, كىذا مما يفكٌ  إلرساؿه استقراره, كاستعدادي  مف حيثي  اإلقميـ
  .(195: ق1409)الخراشي,  الفرص

 بف الزبيرخاذ عبد اهلل ات  أف كبتقييـ ىذه الممارسة في ضكء السياسة الشرعية يرل الباحث 
 ,االضطرابات في ببلد العراؽ كالشاـككجكد  ,ساع الخبلفةران لمخبلفة في ظؿ ات  لمحجاز مق
درء المفاسد  :"قكؿمع القاعدة الشرعية التي ت, لـ تنسجـ عده عف مراكز قكة الخبلفةكبالتالي بي 

 عيد أبي إلىالخبلفة  إعادة إلى ابف الزبير عى م  طى تى  , كيرل الباحث أف"أولى من جمب المصالح
رت تغي   قد ألف الظركؼ ؛وم  حً مف حيث المكاف لـ يكف في مى  -رضي اهلل عنيما-كعمربكر 

ؿ مركز كىي تمث   ,عف مركز الخبلفة في دمشؽ االبتعادمف الصعب  فقد صار ,رلكاقع تغي  كا
حدثت في مقتؿ  التي كنظران لكجكد الخبلفات كالفتف ,بعد تكسعيا كتمددىا اإلسبلميةالثقؿ لمخبلفة 

 إلى ع ابف الزبيرتطم  مفجعة, ف كما تبلىا مف أحداثو  ,كتداعياتيا-رضي اهلل عنو-ف عفافبً  عثمافى 
مدل  راعً كلـ ي ,األكؿسابؽ عيد الرعيؿ  إلىالخبلفة  إعادة-كما أسمفنا-كىي ,جمب المصمحة

 -كىي ضياع الخبلفة-كبذلؾ كانت المفسدة ,ىذا القرار مثؿي  لو اجمبييسخطكرة المفاسد التي 
  .ع إلييامف جمب المصمحة التي تطم   ر بكثيرو أكب

التصرف عمى الرعية "لقاعدة الشرعية التي تقكؿ: انسجامان مع اك  ,ابف الزبير بإمكافكاف قد ك 
ا يدكر حكلو مف عف قرب عم   عكأف يط م ,سيطر عمى مقاليد الحكـأف ي "منوط بالمصمحة
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كانت  ؛ ألف مصمحة األمةالخبلفة في دمشؽ مقر   عمى لك أبقى ؛فكرم يا بشكؿو حم  مع  ,مؤامرات
 .تقتضي ذلؾ

 والمالية: اإلدارية السياسةاإلخفاق في الممارسة الثانية: 

عمى  لو التعرؼى  حٍ تً لـ يي  ,اإلسبلمية األقاليـ إلىكعدـ خركجو  ,بقاء ابف الزبير في الحجاز إف - أ
عينو عمى اختيار الكالة يي  ,عنيـ عاـو  رو , كتككيف تصك  كاتجاىاتيـ ,كطبائعيـ ,األقاليـىذه  أىؿ

الزبير في ىذا المجاؿ ىك العراؽ,  أبرز مثاؿ عمى اضطراب سياسة ابف , كلعؿ  المناسبيف
نكعية  إلىكالذم يحتاج )العقدية كالقبمية(,  بالتيارات المختمفة الذم كاف يعج   اإلقميـذلؾ 

الككفة  إقميـعمى  الزبيرابف ة كال إلىتيحسف التعامؿ مع أىمو, فمك نظرنا  ,خاصة مف الكالة
الككفة  إقميـ ضبطى لـ يستطع ىؤالء الكالة  , حيثي لكجدنا ما يدلؿ عمى ذلؾ ؛كسيرتيـ كالبصرة
بؿ  ؛كاألمكاؿ, فقد كاف فيو الرجاؿ األمكييفاالستفادة مف طاقات أىمو في حرب ال ك  ,الحيكمٌ 

ي سقكط خبلفة ابف الزبير, كذلؾ سببان مباشران ف اإلقميـفقد كاف ىذا  ؛عمى العكس مف ذلؾ
 الزبير ابف أما فيما يتعمؽ بصمة بف الزبير,ضد مصعب  األمكييفحينما تكاطأ أىمو مع 

كالقياـ  ,إدارتو ككمويك  ,الذم حكمو كاإلقميـ ,ي بينو كبيف كاليوخم  كاف يي  وبكالتو, فيبلحظ أن
, كلـ يكف يتدخؿ في ذلؾ, بشئكنو  بيف ابف الزبير  لصمةفاحتى في القتاؿ ضد الخصـك

, في األمكييففي يد  األقاليـا ترتب عميو سقكط بعض مم   ,كبعض كالتو تكاد تككف مقطكعة
 (1/620ج: 2008الصبلبي, ) الكقت الذم كاف ابف الزبير يقيـ في مكة

, االقتصاديةقمة مكارد ابف الزبير  إلى فباإلضافة ؛االقتصاديةعف سياسة ابف الزبير  أما - ب
-,بأسبلفو مف الخمفاء الراشديف -ماؿو في نظرتو لما بيف يديو مف -كاف متأثران  يبلحظ أنو

يسمؾ مسمكيـ  أف كأراد, -رضي اهلل عنوعمر بف الخطاب  أمير المؤمنيف الفاركؽ كخاصة
, فأصبح كالحرص عمى مصالح العباد ,ًلما رآه فييـ مف الكرع كالزىد ؛اإلنفاؽفي طريقة 

في أكجيو  صرؼ إاليي  أفالمسمميف, كال يجكز  اؿ اهلل, كىك حؽ  نو مأ عمى الماؿ إلىينظر 
لـ ف الناس أل ؛لمكثيريف في ذلؾ العصر ؽٍ ري لـ تى  د في ذلؾ, كىذه السياسةالشرعية, كتشد  

ابف الزبير ىذا الماؿ في تكطيد  رً يككنكا قادريف عمى فيـ ىذه السياسة كقبكليا, فمـ يسخ  
, كاستمالتيـ لمشركعو الشكرم   ,مؤيديفكال األعيافمف  نصاراألككسب  ,وحكمو, كتقكية صف  
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كانكا  األمكييفف إذا عرفنا بأقد خسر الكثير مف المناصريف, خصكصان ؛ فكبطبيعة الحاؿ
 .(1/621ج: 2008 ,الصبلبي) لكسبيـ ,كالزعماء ,كاألعياف ,عمى الشعراء األمكاؿغدقكف يي 

  -فيي كما يمي: في ضوء السياسة الشرعية دارية والماليةبتقييم ىذه الممارسات االو 

 نسجـلـ ي ؛األقاليـكالة ل وكتعين ,اإلداريةسياساتو كمف خبلؿ  ,ابف الزبير يرل الباحث أف .1
نو لـ أ", في حيف التصرف عمى الرعية منوط بالمصمحةتقكؿ:" التي مع القاعدة الشرعية

 كخاصة الككفة كالبصرة التي ,راؽصؼ بيا الكالة عمى العيت   أفالتي يجب  المكاصفاتً  يراعً 
األمكييف  تآمر إلىأدل ذلؾ  فقد ؛كعدـ متابعتو لمكالة ,ةي  دً قى ة كالعى ي  مً بى بالتيارات القى  تعج   كانت

 في النياية. كالقضاء عمى خبلفتو هضد   ,ككالة ابف الزبير ,مع أىؿ الككفة

لـ , -كما كرد آنفان -تشدد فييا  فقد ,كالمالية األمكرلممارسات ابف الزبير في أما بالنسبة  .2
مف خبلؿ السياسة المالية  "المشقة تجمب التيسيرمع القاعدة الشرعية التي تقكؿ:" تنسجـ

 ,اإلنفاؽفي طريقة  بالخمفاء الراشديف هً رً , كتأث  فييا هً دً كتشد   ,اإلنفاؽكطريقتو في  ,البف الزبير
  .السامية كالنبيمة األىداؼمع ما فييا مف 

ر في طريقة ؼ كييس  أف يخف   امان مع القاعدة الشرعية السابقة؛, كانسجوبإمكانف كاقد ك 
  حتى ال يحصؿ ما جرل كصفو مف العاقبة التي آلت إلييا خبلفتو. ,اإلنفاؽ

    زعماء العراق:عدم استيعاب الممارسة الثالثة: 

لعطايا, فسبلح الماؿ كا باألمكاؿمف زعماء القبائؿ يمكف لمحكاـ أف يستكعبكىـ  ان كثير إف  
 أخا ان أف مصعبكم فقد ري "أما ما حدث مع ابف الزبير  كيؤثر في النفكس, ,القمكب يأسر ,خطير
المؤمنيف, قد جئتؾ بزعماء  أميركقاؿ لو: يا  ,بزعماء أىؿ العراؽ إليو أتىقد بف الزبير اهلل  عبد

بيعتؾ, كقامكا بإحياء دعكتؾ,  لىإكىـ الذيف سارعكا , وممطاع في قك  كؿ   ,يـأىؿ العراؽ كأشرافً 
مف ىذا الماؿ, فقاؿ لو: جئتني بعبيد ـ يً طً عٍ أى ؾ, فى ا في قطع عدك  كٍ عى كنابذكا أىؿ معصيتؾ, كسى 

صرؼ لكددت أف أصرفيـ كما تي اهلل  ـي أيٍ اهلل, ال أفعؿ كى  ماؿى  يـأعطيى كتأمرني أف  ,العراؽ أىؿ
 .(207: 1996عبد المطيؼ, )"الشاـبالدراىـ, عشرة مف ىؤالء برجؿ مف أىؿ الدنانير 
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بف الزبير رفض عبد اهلل يرل الباحث أف  في ضكء السياسة الشرعية بتقييـ ىذه الممارسةك 
 ,ببلد الحجاز إلىمصعب  أخكهبعدما أتى بيـ العراؽ كأشرافيـ  أىؿزعماء عمى الماؿ  إنفاؽ
 أكلىالمسمميف  أمكاؿعمى  أف الحفاظ اعتقد حيثي  ؛كلك مف باب تأليؼ القمكب ,في ذلؾ هددى كتش
مع القاعدة  لـ ينسجـكىذا  ,نفع لممسمميفىك أ ,, بؿ كاستخفافو بيـعمى زعماء العراؽ إنفاقومف 

النبي صمى اهلل  ـقسٌ  ال كقد كيؼ ,"درء المفاسد أولى من جمب المصالحالشرعية التي تقكؿ:"
 ,منيا شيئان  ؽً بٍ كلـ يي  ,ا فتحيامكة بعدم أىؿغزكة حنيف عمى  التي غنميا في غنائـالعميو كسمـ 

عمى استقرار الدكلة -صمى اهلل عميو كسمـ-قد عمؿ النبيك  ", منيا نصيبان  ؤلنصارل ؽً بٍ كلـ يي 
الذيف بذلكا  األكائؿكبيف مفسدة حرماف المجاىديف  ,, ككازف بيف مصمحة ىذا االستقراراإلسبلمية

نيف, فالجيد, ككانكا سببان م  أفبعد المكازنة -صمى اهلل عميو كسمـ-كجدباشران في النصر يكـ حي
السرجاني, مكقع ) "األكليفكمنع السابقيف  ,يـقمكبي  أثقؿ؛ لذا أعطى المؤلفةى  اإلسبلميةاستقرار الدكلة 

  .(islamonline.net: 17/4/2010, اإلسبلـقصة 

ف ؤدم بكثير مكىك يندرج ضمف درء المفاسد التي قد ت ,؟أليس ىذا مف باب تأليؼ القمكب
, كىك ما عميو الصبلة كالسبلـ لك لـ يتألفيـ عمى النبي مركالتآ ,اإلسبلـالردة عف  إلىأىؿ قريش 

مما جعميـ  ,ؼ بيـبؿ كاستخ   ؛الماؿ عمى زعماء العراؽ إنفاؽحدث مع ابف الزبير بعدما رفض 
  .خبلفتومف أجؿ القضاء عمى  األمكاؿالذيف أغدقكا عمييـ  األمكييفيتعاكنكف مع 

يزال  األشد  "الضرر كانسجامان مع القاعدة الشرعية التي تقكؿ:  ,ابف الزبير بإمكافكاف  فقد
الضرر الناتج عف  فإ حيثي  , كيغدؽ عمييـ؛ينفؽ الماؿ عمى زعماء العراؽ أف ,"األخف  بالضرر 

 إلى أدلالذم  األشد   مف الضرر خؼ  أ عمى زعماء العراؽ مف بيت ماؿ المسمميفالماؿ  إنفاؽ
 .خبلفتوقكط س

 :األمويينفي أمر التياون الممارسة الرابعة: 

 ,الشاـ إلىمف الخركج مف المدينة  األمكييفمنع  عمى أف يعمؿابف الزبير  بإمكافكاف 
ـ   فاألمكيك , كلك فعؿ ذلؾ لما كجد عبد الممؾو كابني  ,كبخاصة مركاف بف الحكـ شعثيـ,  مف يم

 ,بعدما خرج مف المدينة إالبف عبد الممؾ في الخبلفة اف فمـ يفكر مرك السمطة ثانية,  ليـ كيعيد
يخرج كأف  في الشاـ؛الجيد المطمكب في دعـ مناصريو  ابف الزبير ككصؿ الشاـ, كلـ يبذؿ



114 
 

 :2008 ,الصبلبي) عند ظيكرىا األمكييفكالقضاء عمى فتنة  ,في الشاـ األمكرلضبط  كبيرو  بجيشو 

 .(1/622ج

 لؤلمكييفسماح ابف الزبير  فيرل الباحث أ السياسة الشرعية في ضكء بتقييـ ىذه الممارسةك 
 إلىل أد  قد  ,عبد الممؾكابنو  ,كبخاصة مركاف ابف الحكـ ,الشاـ إلىبالخركج مف المدينة المنكرة 

 ,كىذا ما لـ ينتبو لو ابف الزبير األمكييف,كاستعادتيا لصالح  ,تفكير مركاف بف الحكـ في الخبلفة
أنو  أمٍ "؛ درء المفاسد أولى من جمب المصالحتقكؿ:"  القاعدة الشرعية التيمع  ينسجـ كىك ال

في  فاألمكيك كلما فكر  ,تحت سيطرتو األمرلبقي  ؛بالخركج مف المدينة لؤلمكييفلك لـ يسمح 
  ,كما حصؿ كىـ في ببلد الشاـإلييا  , كلما سىعىٍكااستعادة الخبلفة

تبيح  "الضروراتُ : لقاعدة الشرعية التي تقكؿكانسجامان مع ا ,ابف الزبير بإمكافكاف ك 
 اإلقامةف يفرض عمييـ كأ ,ح ليـ بمغادرتياسمي كأال   ,في المدينة األمكييفي قً بٍ يي  أف المحظورات"

, كما أنو لـ يقـ بدعـ مناصريو في الشاـ مف في حالة الضركرة ذلؾ يقتضي األمرف أل ,الجبرية
كاف يستدعي  األمر أفمع  ,خرجكا مف المدينةبعدما  ؛اـفي الش األمكييفجؿ القضاء عمى فتنة أ

 ., كالقضاء عمى الفتنةاألمكرالتحرؾ بجيش كبير لضبط  ضركرة

 :واإلعالمالدعاية  جانب إىمالالممارسة الخامسة: 

ـى  عمى  كبيران  انتصاران  فاألمكيك فانتصر اليدايا, كلـ يغدؽ عمييـ  ,بالشعراء ابف الزبير لـ ييت
حتى أصبح الشعراء يشتغمكف  ؛باألمكاؿالشعراء كيشتركف الناس  ,عطكفيي فقد كانكا ابف الزبير, 

 .(623 /1ج :2008الصبلبي, ) في ىجاء ابف الزبير

ابف الزبير  عدـ اىتماـ فيرل الباحث أفي ضكء السياسة الشرعية بتقييـ ىذه الممارسة ك 
ال  ,جانبو إلىكاستمالتيـ  ,شعراءالكاليدايا عمى  األمكاؿ إغداؽعف طريؽ  كاإلعبلـ,بالدعاية 

مف  يأتي ذم", فالضرر الاألخف  بالضرر زال يُ  األشد  الضرر مع القاعدة التي تقكؿ:" ينسجـ
 أخؼ   ,تحسيف صكرتوكبالتالي العمؿ عمى  ,وصف   إلى كاستمالتيـ ,األمكاؿ عمى الشعراء إغداؽ
القضاء عمى  ـ  مف ثى ك  ,عميو ريضالتحك  ,اإلعبلميةالحرب  ف  شى  إلى لأد  الضرر الذم مف 

  خبلفتو.
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التصرف عمى "كانسجامان مع القاعدة الشرعية التي تقكؿ:  ,كاف بإمكاف ابف الزبير حيثي 
الدعاية  كبث   ,ىـ في خدمتوخرى سى كأف يي  ,أف يغدؽ الماؿ عمى الشعراء ,"الرعية منوط بالمصمحة

ـى ف ا, حيثي إبيف الناس كلخبلفتو ,كالصكرة الحسنة لو بالجانب  لمصمحة كانت تقتضي االىتما
 مثؿ في الشعر في ذلؾ الكقت.المتاإلعبلمي الميـ, 

 :في اإلدارة والحكمخصوم الق تفو  الممارسة السادسة: 

 إقميمان ف يتكلى لو الفرصة أل حٍ تى , الذم لـ تي عمى ابف الزبير أميةى بنك  ؽى يتفك   أف ليس بمستغربو 
خاصة بعد أف آلت  ,أت ليـ الفرصتيي   بني أمية أففي حيف  الخبرة, ليكتسبى  ؛األقاليـمف 

, كفي الجانب العسكرم نممس -رضي اهلل عنو-في عيد معاكية بف أبي سفياف إلييـالخبلفة 
, كفي المقابؿ نجد ابف التكتيؾ الحربي, كقيادة الجيكش عمى ابف الزبير مف حيثي  بني أميةى  ؽى تفك  

الممؾ  , كقد انتقد عبدقط   كلـ يغادر مكةى  ,في حركبو األقاليـكالة  أك ,اعتمد عمى قادتوقد الزبير 
صفحتو,  ألبدل -كما زعـ- اهلل بف الزبير لك كاف خميفةن  عبد إففقاؿ:  ,بف مركاف  ىذه السياسة

 ومنذ صراعيـ مع أميةى أف بني  , كيبلحظ أيضان كآسى أنصاره بنفسو, كلـ يغرز ذنبو في الحـر
)الخراشي,  في مكقؼ الدفاع ضع المياجـ بعكس ابف الزبير الذم ظؿ  كانكا دائمان في مك 

 .(199:ق1409

عمى ابف  قكاتفك   أميةى  بنييرل الباحث أف بتقييـ ىذه الممارسة في ضكء السياسة الشرعية ك 
كلى الخبلفة سنحت ليـ الفرصة عندما تكقد  ؛, كيؼ الكقيادة الجيكش ,الحكـ إدارةالزبير في 

كبالتالي  ,الكالة كقادة الجيكش كاف مف بني أميةى  حيثي  ؛-رضي اهلل عنو-ي سفيافمعاكية بف أب
أعطى  حيثٍ  ؛ببلد الحجاز لـ يغادٍر  بف الزبيراهلل  عبدأف جد , بينما نأصبح لدييـ الخبرة

كىذا ال ينسجـ مع  ,أك قيادة الجيكش ,الحكـفي  سكاءن  ,لكالتو في التصرؼ مطمقةن  صبلحياتو 
  ."التصرف عمى الرعية منوط بالمصمحة" ية التي تقكؿ:القاعدة الشرع

درء المفاسد أولى من "كانسجامان مع القاعدة الشرعية التي تقكؿ:  ,بإمكاف ابف الزبيرككاف 
التي  األقاليـ إلى ذىبى ي أفك  في فترة حكمو, ارؾ التي حدثتمعاليشارؾ في  أف ,جمب المصالح"
 ف يقكدى الخبرة, كأ أصحابى  فاءكٍ األى قادة الجيش  فى كيعي   ,الكالة عف قرب كيتابعى  ,يسيطر عمييا
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 اإلدارةفي  يزيد خبرتوز خبلفتو ك ألف ذلؾ كاف سيعز   ؛اقتضت الضركرة إذا ,ش بنفسوك الجي
  .كالحكـ

 

 محمد مرسيد.  الثاني: مطمبال

 أدل اليميف رئيسان فقد  ,الحديث مصر تاريخ في منتخبو  مدنيو  رئيسو  أكؿ مرسي محمد
 كقد ,كاحد عاـو  مف أكثر حكمو يستمر   لـك  ـ,2011 يناير 25 ثكرة بعد  ـ2012يكنيك  30في 
 االستجابة بحجة ـ؛2013يكليك 3 في السيسي الفتاح عبد غادرال دفاعو كزير عميو انقمب

 .األحداث( ليذه معايش )الباحث شعبيةو  الحتجاجاتو 

 :وتعميمو نشأتو

 التابعة ةك لمعركؼ بمحمد مرسي في قرية العدى ا طانشأ محمد محمد مرسي عيسى العي  
لد في أغسطس  ,لمركز ًىٍييا بمحافظة الشرقية شماؿ شرؽ القاىرة ؽ تفك  كقد  ـ,1951حيث كي

كانتقؿ لمقاىرة لمدراسة  ,حفظ القرآف الكريـ التعميـ في مدارس محافظة الشرقية, حيثي  حؿاعبر مر 
كحصؿ عمى بكالكريكس اليندسة عاـ  ,ؿ تفكقان سج كقد ,الجامعية في كمية اليندسة بجامعتيا

بيا, ثـ خدـ بالجيش المصرم  لمعمؿ معيدان  ذلؾ موأىٌ ك  ؛بتقدير امتياز مع مرتبة الشرؼ ـ1975
بعد ك  ,بسبلح الحرب الكيماكية بالفرقة الثانية مشاة جنديان  ـ1976-ـ1975 الفترة ما بيف في

مف كناؿ درجة الماجستير في ىندسة الفمزات  ,ميةبالك انتياء تجنيده بالجيش استأنؼ عممو معيدان 
بالكمية قبؿ أف يحصؿ عمى منحة دراسية مف  مساعدان  , كعمؿ مدرسان ـ1978جامعة القاىرة عاـ 

حيث ناؿ درجتي الماجستير كالدكتكراه في تخصص  ,جامعة جنكب كاليفكرنيا بالكاليات المتحدة
 مرسي بالتدريس الجامعي في عدة جامعاتو قاـ ك  ـ,1982حماية محركات مركبات الفضاء عاـ 

كلكس أنجمكس, قبؿ أف يعكد لمتدريس بجامعة  ,كنكرث ردج ,منيا جنكب كاليفكرنيا ,أميركية
لقسـ  كرئيسان  أستاذان  ليعكد أخيران  ؛ليقـك بالتدريس في جامعة الفاتح الميبية ؛ىا ثانيةثـ يغادرى  ,القاىرة

 .(www.aljazeera.net الجزيرة نت:) ة الزقازيؽىندسة الفمزات في كمية اليندسة بجامع
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 :السياسي المسار

نشط في ك , خكاف المسمميف مبكران انخرط محمد مرسي في اليياكؿ التنظيمية لجماعة اإل
, كىك عضك بالمؤتمر الدكلي مع العدك الصييكني كمقاكمة التطبيع ,يمً دٍ العمؿ االجتماعي كالخً 

في مجمس الشعب المصرم  ب عضكان خً تي نٍ كقد ا ,بات المينيةكالنقا ,لقكل السياسيةلؤلحزاب كا
, لبرلمانية لمجماعة في مجمس الشعب, كترأس الييئة اـ2005ـ إلى2000)البرلماف( لدكرة كاحدة 

بالمشاركة مع الدكتكر محمد البرادعي كآخريف عاـ  ,شارؾ في تأسيس الجمعية المصرية لمتغيير
في سجف كادم النطركف  ىاخري كاف آ ,ة مراتؿ عدقً تي عٍ ا ,كتأسيس التحالؼ الديمقراطي ,ـ2010

بعد ترؾ قكات  ـ2011يناير 30رىـ األىالي يكـ حر  كقد  ,مع قيادات أخرل مف جماعة اإلخكاف
ساىـ في تأسيس حزب الحرية كالعدالة, كانتخبو مجمس شكرل كقد  ,األمف لمسجكف أثناء الثكرة

الشاطر مف طرؼ لجنة االنتخابات  ادعببعد است ,زبلمح رئيسان  ـ2011أبريؿ  30اإلخكاف في 
 مرسي المرشحى  كأضحى ,يات مف الترشح لمنصب رئيس الببلدالرئاسية ضمف عدد مف الشخص

حصؿ في الجكلة األكلى ك , ـ2012الرئاسة المصرية  نتخاباتال المسمميف لئلخكاف الرسمي  
عمى  مرشحان  13بيف مف  ـ2012مايك  25ك 24لبلنتخابات الرئاسية التي جرت يكمي 

لرئيس لعدـ لفكزه بمنصب ا كىي أعمى األصكات, كلكنيا لـ تكف كافيةن  ,صكتان  5.764.952
خاض الجكلة الثانية مف االنتخابات الرئاسية أماـ آخر رئيس ف, 1% +50حصكلو عمى نسبة 

أعمنت ك , خاباتفي الجكلة األكلى لبلنت ثانيان  حككمة في عيد مبارؾ الفريؽ أحمد شفيؽ الذم حؿ  
في الجكلة الثانية مف االنتخابات بنسبة  لجنة االنتخابات الرئاسية المصرية محمد مرسي فائزان 

 اليميف الدستكرية رئيسان  أدل مرسيكقد  ,%48.3%, بينما حصؿ أحمد شفيؽ عمى 51.7
(, www.aljazeera.netالجزيرة نت: ) ـ2012يكنيك  30لمصر أماـ المحكمة الدستكرية في 

كالجدير بالذكر أنو كاف قد أد اىا مف قبؿ في ميداف التحرير أماـ جماىير الثكرة, ككانت ىي 
 البيعة الحقيقية قبؿ المحكمة الدستكرية.

,  عدـإف  يجعؿ مف  ,كاحدو  في كيافو  منع اجتماع األعداء جميعان  كأتفكيؾ جبية الخصـك
ىذه القاعدة إذا غابت عف ذىف القيادة  ,فةالتكم كباىظةى  ,محسكبة العكاقب غيرى  مكاجيتيـ مغامرةن 

ما تنتيي  كغالبان  ,كمتتابعة ةن جم   فإنيا عادة ما تمقى متاعبى  ؛كثيريف السياسية التي تكاجو خصكمان 
ضحية انقبلب عسكرم قاـ بو راح كقد , محمد مرسي كىك ما جرل لمرئيس المصرم ,بالسقكط
 (.www.islammemo.cc اإلسبلـ: مفكرةالزىيرم, مكقع ) عبد الفتاح السيسي الغادر ودفاعكزير 

http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
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نيا مرة أخرل بعد فقداؼ أف األقاليـ التي تتمرد عمى أمرائيا يصعب ك مف المعر ك "
كمعاقبة  ,عمى دعـ مكقفو ر حرصان أكثى  ,كبسبب سابؽ تمردىـ ,حيث يصبح الحاكـاستعادتيا؛ 
 .(24: 2004)مؤمف,  "كتقكية نقاط الضعؼ ,ككشؼ المرائيف ,المتمرديف

كاف الكاقع  كلكفٍ  ,تجاكز مرحمة ما بعد الثكرةمرسي العمؿ عمى  الرئيس محمد قد حاكؿك 
كالقضاء عمى ىذه  ,منتخب مدنيلمنيؿ مف أكؿ رئيس مصرم  ؛دكليةة امر ت المؤ ككان ,يخدموال 

كتدمير  ,فسادلنيت عمى افي الدكلة العميقة التي بي كقد تمثمت تمؾ المؤامرة  ,التجربة في ميدىا
ط النظاـ سقً تي كلـ  ,أسقطت رأس النظاـقد يناير 25ثكرة  فإ حيثي  ؛الببلد عمى مدار ستيف سنة

ىناؾ  كلكفٍ  ,فإف الكاقع لـ يكف في صالح الرئيس مرسي ؛كعمى ذلؾ ,كلة العميقةالمتمثؿ بالد
 ,إخفاقوساىمت في  التيىي ك , -حسب ما كصمنا مف أخبار-الممارسات التي تؤخذ عميوبعض 

 .عميو حدكث االنقبلب العسكرم إلى في النياية تد  كأى 

نماسي, د. محمد مر الباحث ىنا ليس طعنان في شخص  إليوف ما ذىب إ  إلىه مرد   كا 
لـ  كلكنو ,بو ممكو دمف عكامؿ القكة المستساغة شرعان ما يعض  شعكر الباحث بأنو كاف لديو 

يا صنفكالتي ي ,مرسيبيا ارسات التي قاـ المم كىذه جممة مف تأخر في استثمارىا, أك ,يستثمرىا
 ي:كاآلت سبعه  ىيك  ,كالحكـ ضمف ممارسات المدرسة المثالية في اإلدارة الباحث

 

  :أركانو بكل  النظام  إسقاط  عدمو  ,الفاسد االكتفاء بإسقاط رأس النظامالممارسة األولى: 

فيا ضمف ممارسات المدرسة سي بالعديد مف الممارسات التي يمكف أف نصن  مر  قاـ الرئيس
نظاـ الفاسد يناير المتمثمة بإسقاط رأس ال 25اكتفى بنتائج ثكرة   حيثي  ؛الدكلة إدارةالمثالية في 
حسني مبارؾ, كالتعامؿ مع نظاـ مبارؾ الفاسد  المخمكع محمدرئيس مصر  كىك ,في مصر

 الفاسدة األنظمةتفكيؾ  ألنظمةكمحاكلة إصبلحو, كعدـ اعتماده  ,المكجكد فعميان في الحكـ
 .عف طريؽ المؤسسة العسكرية عميو االنقبلبى  عمى النظاـ الفاسد الذم سيؿ األمر ؛كاجتثاثيا

, في جبية كاحدة ككحدتيـ خصكمو السياسييفالتي جٌمعت  ليست كحدىا ممارساتال ىذهإف  
 ,كاف يعاني مف منازعة شديدة ؛الرئيس مرسي يبحث عف مطمؽ السمطة كأصميا كاففي حيف ف

كعممت عمى  ,التي رفضت التعاكف معو 6(الدكلة العميقة)ككمقاكمة عنيفة مف النظاـ البائد 
                                                           

يعبر مصطمح "الدكلة العميقة" عف ذلؾ التحالؼ العميؽ الذم يجمع مف بيف ظيرانيو بنيات الدكلة المختمفة, مف  عميقة:الدولة ال.  6
عبلمي كمؤسسة عسكرية كاستخبارات كقضاء كمثقفيف كرجاؿ ديف.. يجمعيـ جميعان   ,حكؿ "رابطة" كاحدة مركب إدارم كسياسي كا 
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غراقو بشت   بعد مرةو  كـ األكؿ لكاليتو, كحاكلت مرةن إفشالو منذ الي كاف  ـ  كمف ثى  ,ى الكسائؿإسقاطو كا 
ىنا مف , ك المؤامرات  تمؾ بيا كؿ  جيض يي  ,مبكرة مرسي أف يأخذ إجراءات استثنائيةن الرئيس عمى 

, كالتباطؤ في في بداية حكمو بالمثالية عندما تعامؿ مع خصكمو ؛في اجتياده وكاف إخفاق
أك  ,ا أراد أف يأخذ ىذه القرارات الثكريةتعامؿ مع البيركقراطية العتيدة في مصر, كلم  ال

دت, كالخطط قد استحكمت, كلـ يعد ىناؾ تكح  قد كالجبيات  ,ركاف الكقت قد تأخ   ,االستثنائية
 (.www.islammemo.cc :اإلسبلـ مفكرةمكقع م, الزىير ) بكاف االنقبل ـ  لمتراجع, كمف ثى  فرصة

محمد ف عدـ قياـ الرئيس يرل الباحث أفي ضكء السياسة الشرعية  الممارسات ىذه كبتقييـ
 المخمكع بإسقاط رأس النظاـ المتمثؿ فيكاالكتفاء  مرسي باجتثاث النظاـ الفاسد بجميع أركانو,

كتعني ىذه القاعدة  "الضرر يزال شرعاً مع القاعدة الشرعية التي تقكؿ: " ال ينسجـحسني مبارؾ 
 ؛نوو كجب النيي عكما كاف ىذا شأنى  ,ـكالظمـ محرٌ  ,ف الضرر ظمـأل ؛ن الضرر شرعا إزالة جكبى ك 

  .كقع, فإسقاط رأس النظاـ ال يكفي إذاككجب رفعو  ,ال يقع حتى

درء المفاسد أولى "كانسجامان مع القاعدة الشرعية التي تقكؿ:  ,الرئيس مرسي بإمكاف كافقد ف
 25ألف المصمحة العامة لما بعد ثكرة  ,النظاـ بأكممو إسقاطمى عمؿ عأف ي "من جمب المصالح

 بعد أف ,لمنظاـ اإلصبلحبمحاكلة  بؿ قاـ ؛, كلكف مرسي لـ يفعؿ ذلؾيناير كانت تقتضي ذلؾ
الفرصة  إتاحة إلىل كبالتالي أد   ,كمؤسساتيا الدكلة رب أطنابو في كؿ مفاصؿكاف الفساد ض

 وكيكج ,كيقـك بثكرة مضادة ,ع قكاهكيجم ,كيستعيد عافيتو ,اسوليمتقط أنف ,لذلؾ النظاـ الفاسد
االنقبلب ب تي أطاحت بوالمرسي عف طريؽ المؤسسة العسكرية مرئيس لالضربة القاضية 

 .العسكرم

 : واإلخفاق في التسويق إلنجازاتو  ,اإلعالمإىمال جانب الممارسة الثانية: 

كىذا  ,التسكيؽ إلنجازاتوب ـٍ قي ـ يى ل , أنويالرئيس مرسكاجييا مف المشكبلت األساسية التي 
ككاف مف بالمعارؾ اليامشية,  شتغاؿكاال ,الجيكد المبذكلة تبديد إلىدم أالقصكر في التسكيؽ 

                                                                                                                                                                      

: اإلبقاء عمى مصالحيـ كامتيازاتيـ الخاصة, كاستثناؤىـ مف أية محاسبة أك مساءلة, ثـ عدـ تعرضيـ ألية متابعة منطمقيا كمؤداىا
, يحيى اليحياكم, منظكمة الدكلة العميقة في ظؿ الربيع النظاـ القائـ, أك استجدت أحداث مف شأنيا زعزعة المنظكمة قضائية إف اىتز  

 ـ. 22/11/2014لجزيرة نت بتاريخ العربي, مقاؿ منشكر عمى مكقع ا
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يدؿ ايست ممكقع  ,يخمؼبف ) إلبراز اإلنجازات ؛سياسة رشيدةلمرئيس مرسي أف يككف لديو  األكلى

   .(middle-east-online.com :كف اليفأ

أىمؿ جانب  بؿ اإلعبلمية؛لـ يقـ بحسـ مكضكع المؤسسة  مرسيالرئيس أف  اكم
ظيارىا عمى  ,سياساتوكعمى  ,عميوحمبلت التشكيو  ف  الذم كاف لو الدكر الكبير في شى  اإلعبلـ كا 

كعمى  ,ميوتشكيؿ رأم عاـ ناقـ ع إلى لا أد  , مم  )أخكنة الدكلة(بػ كما كانكا يسمكنو ,أنيا إخفاقات
كعدـ  ,تياكف الرئيس مرسي مع تمؾ الحمبلتمدل المسمميف, ككاف كاضحان  إلخكافاجماعة 

البلزمة لردع ىؤالء  اإلجراءاتخاذ ب عميو ات  بؿ كاف يتكج   ؛يياكيغذ   ج لياالحـز مع مف يرك  
 الرأمف حرية أل ؛-األمرإذا لـز -ككضعيـ في السجكف ,كمحاكمتيـ ,ككبح جماحيـ ,اإلعبلمييف
 ,التعدم عمى الحريات الخاصةب لئلعبلـ عطي الحؽ  كال تي  ,كليست مطمقة ,ليا حدكدكالتعبير 
  ؟!.رئيس الدكلة فكيؼ إذا كانت ضد   كالشتـ, كالسب  

كالنزكؿ يكـ  ,لممطالبة بإسقاطو ؛الرأم العاـحشد  إلىذلؾ  كؿ   أدل كقد  
 .مف انقبلب عسكرم ذلؾ ـ, كما تبل2013يكنيك30

عدـ قياـ الرئيس  فيرل الباحث أ ارسة في ضكء السياسة الشرعية؛الممبتقييـ ىذه ك 
 ذاتً  اإلعبلميةالشخصيات ف يتعيعدـ ك  ,نجازاتوالتسكيؽ إلً ك  ,اإلعبلـببسط نفكذه عمى  مرسي

كمكاقع  ,كخاصة في عصر الفضائيات ,م ذلؾ الدكر الميـالتي تؤد الكفاءة كاالختصاص
, "ةمحبالمص التصرف عمى الرعية منوط" :الشرعية ةداعمع الق ال ينسجـ ؛التكاصؿ االجتماعي

 ,قيا خبلؿ فترة كجيزةنجازاتو التي حق  لرئيس مرسي القياـ بالتسكيؽ إليتعيف عمى انو كاف أ أمٍ 
تمؾ كتيزأ مف  ,صكرتوه التي أخذت تشك  الفاسدة  اإلعبلـلكسائؿ  اإلعبلميةترؾ الساحة كعدـ 

 .هتستخدميا ضد  بؿ ك  ؛أىميتياكتقمؿ مف  ,نجازاتاإل

محاربة , كعدـ لصالحو اإلعبلميةحسـ المؤسسة كما أف عدـ قياـ الرئيس مرسي ب
كاستخداـ  ,كمياجمة شخصو ,دكلةلم اى رئيسبكصفو  الذيف كانكا يقكمكف بتشكيو صكرتو اإلعبلمييف

ي مع القاعدة الشرعية الت ال ينسجـ ,عمى اليكاء مباشرة كالسخرية منو ,السب كالشتـ أسمكب
كانسجامان مع القاعدة  ,الرئيس مرسي كاف بإمكاف , كقد"األخف  زال بالضرر يُ  األشد  الضرر تقكؿ:" 

بحسـ المؤسسة اإلعبلمية  أف يقكـ ؛منذ المحظة األكلى لكصكلو لسدة الحكـك  الشرعية السابقة,



111 
 

منابر دمكنيا يستخ كالقنكات التي كانكا ,كمحاسبتيـ اإلعبلمييفىؤالء محاكمة ب  , كيقكـلصالحو
كلكف ىذا  ,كحرية التعبير اإلنسافمنظمات حقكؽ مف انتقادات مف  عميو , مع ما سيقعومن ؿً يٍ لمن  

بدكف حسيب  اإلعبلـاء تركو لكسائؿ لحجـ الضرر الذم حصؿ جر   الضرر لـ يكف حجمو مساكيان 
بعد  لعسكرم عميوا االنقبلب حدكث كىك ,األكبرالضرر  إلى لأد  قد تركيـ  فإ حيثي  ؛كال رقيب

الدكلة  أبكاؽبعد نجاح ك  ,جانب ىذا االنقبلب إلىالناس البسطاء  عامة مف استمالة شريحة
 .هتأليب الرأم العاـ ضد  في  العميقة

 :عنيا ثم التراجعُ  ,قرارات سريعة وغير مدروسةاتخاذ الممارسة الثالثة: 

 يرى غ ه قراراتو اتخاذى  كمومرسي في فترة حالرئيس  كقع فيياف مف أبرز األخطاء التي إ
أماـ  ,اضطراره لمتراجع عف ىذه القرارات ـ  الخبرة, كمف ثى  محدكدم و بأناسو مدركسة, كاستعانتى 

كغير الكاثؽ  ,ا أظيره أماـ الشعب بمظير الضعيؼمم   ؛كأركاف الدكلة العميقة ,المعارضة غضب
بعزؿ   الدكلة العميقة عف قرارهفي ىذا السياؽ تراجع مرسي أماـ ضغكط المعارضة ك , ك بقراراتو

ؿ بداية مسمسؿ التراجع ألنو شك   ؛خطير أمركىذا  ,مف منصبو (عبد المجيد محمكد)النائب العاـ 
 ,بتشكيو سمعتويو ط عمحيث إف قكل الثكرة المضادة انتبيت إلى أنيا يمكف أف تضغ ؛لديو

مرسي لضغكط أركاف الدكلة  أف انصياع, كما ا سيسيؿ عممية إسقاطوكالتقميؿ مف ىيبتو, مم  
بتقديـ طمب حينما قامكا  ؛ل لتمادم ىؤالء عمى ىيبة الرئيسأد  قد العميقة بقرار عزؿ النائب العاـ 

بإلغاء اإلعبلف الدستكرم المكمؿ  مرسي العميا في صكرة اعتراض عمى قرار لممحكمة الدستكرية
, الجزيرة نت مكقع محسكب,) لرئاسيةالذم أصدره المجمس العسكرم قبيؿ فكز مرسي باالنتخابات ا

20/4/2014 :www.aljazeera.net). 

الرئيس أف ما قاـ بو  يرل الباحث ؛كبتقييـ ىذه الممارسة في ضكء السياسة الشرعية
الخبرة كاالختصاص كعدـ استشارة أىؿ  ,مدركسةالغير إصدار القرارات التسرع في  مرسي مف

ىذا التراجع , ك تحت الضغط راتالتراجع عف تمؾ القرا ىإلاضطره في النياية  قد ؛المكثكؽ بيـ
كالدكلة  ,المناكئيف لو مف الفمكؿ عه صكرتو, كبالتالي شج  كشكٌ  لمدكلة ان رئيسبكصفة عمى ىيبتو  أٌثر

ا أنيـ كٍ أى رى عندما  ؛إسقاطوعمى  قكةو  عمى العمؿ كبكؿ   ,مف األحزاب كمف دار في فمكيـ ,العميقة
درء " : نسجـ مع القكاعد الشرعيةال يكىذا , عمى التراجع عف قراراتو كهر أف يجب بالضغط يمكنيـ

 بإمكافككاف , "التصرف عمى الرعية منوط بالمصمحة", "المفاسد أولى من جمب المصالح
قبؿ أف يقـك  قرار أف يقـك بدراسة حيثيات أم   ,القكاعد الشرعيةىذه كانسجامان مع  ,مرسيالرئيس 

, كحجـ المفسدة القراربيف حجـ المصمحة التي ستحصؿ مف اتخاذ مثؿ ىذا  لممكازنة ؛خاذهبات  
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ب يتكج  كاف ك  ,كأىؿ الخبرة ,ختصاصاستشارة أصحاب اال وب األجدل, ككاف هاتخاذالتي ستقع ب
لو بعيدان عف القرارات الفردية ليككنكا عكنان  ؛أعكانو كمستشاريو ضمف ستيعابيـال يسعى أفعميو 
كال  ,وحتمف مصم كىذا لـ يكف ,التراجع عف قراراتو إلىو في النياية تضطر تي ا, المحسكبةال غيرً 
 يناير.25ليحقؽ أىداؼ ثكرة  ,مصمحة الشعب الذم انتخبومف 

   :الفسادعن و  ,التي تتحدث عن الماضي المرتجمة الطويمة  لخطاباتا إلقاءالممارسة الرابعة: 

 مجمس استشارمكاف لديو فقد  ؛مةمرسي الطكيمة كالمرتج اباتعمؽ بخطيت فيماأما 
ذلؾ  كفكلـ يفي إعداد النصكص,  دكرو  أم   المختصيف كزراءم, كلـ يكف لإليومجأ ي صحفي

تركيز مرسي في الجزء األكبر مف كقد كاف  ,الكفاءةالكافي مف  بالقدر عتمت  المجمس  ي
لدل  ر قبكالن يككف أكثمف الممكف أف أنو كاف ك كمكافحة الفساد,  ,عمى الماضي خطاباتو

ث عف الرؤل اإلصبلحية التي يمتمكيا عمى الصعيديف السياسي المصرييف لك أنو تحد  
 (.www.aljazeera.net :20/4/2014 ,محسكب, الجزيرة نت) كاالقتصادم

 الخطاباتً  و بدالن مفيرل الباحث أن الشرعية؛كبتقييـ ىذه الممارسة في ضكء السياسة 
التي جاء كصفيا في الفقرة  كاألخرلبيف الفينة  الرئيس مرسي يمقييا فكالطكيمة التي كا المرتجمةى 
لدل  , كالتي كانت أكثرى قبكالن اإلصبلحيةخطط بو أف يتحدث عف ال األكلىكاف  ,السابقة

درء المفاسد أولى من جمب : "ه الممارسة ال تنسجـ مع القكاعد الشرعيةىذك   المصرييف,
 كانسجامان مع ,مرسي الرئيسبإمكاف كاف ك ", ط بالمصمحةالتصرف عمى الرعية منو ", "المصالح

كأف يعرضيا عمى الكزراء المختصيف  ,در المكقؼ جيدان في خطاباتوأف يق   ,الشرعية القكاعد ىذه
ذلؾ مف قبؿ  إلى استغبلؿ لأد   , كىذايالممفاسد التي نتجت عن درءان  ؛في حككمتو قبؿ إلقائيا

, ككاف هضد   مرأم العاـ  ان لكتأليب ,مصالحيـ دفاعان عف ؛صكرتو كتشكيو ,مياجمتوك  ,المناكئيف لو
 مف الممكف أف كاف التي اإلصبلحيةكمشاريعو  ,أف يتحدث عف خططو المستقبمية بإمكانو أيضان 

 .منيـ كتحظى بقبكؿ أكبر عددو  ,تحقؽ مصمحة معظـ المصريف

  :نية مع الخصوموالتعامل بحسن ال ,النظرة السطحية لألمور: الخامسةالممارسة 

كانت إعادة تشكيؿ المجمس األعمى لمصحافة ب القاضيةى  مرسيالرئيس  قراراتً  إف
يا تأجيمي  كاف مف األفضؿك  ,كقتيا كليست في ,مبكرة كانت تمؾ القراراتً  فإ حيثي  ة؛شخصي

ة القائميف عمى أمر الصحؼ القكمي بأف كؿ   النظر األخرل القائمةى  كجيةى  ف  كلكلمرحمة الحقة, 
معظـ  إففمع ذلؾ ك , كلذلؾ جرل التغيير ,نيف مف قبؿ النظاـ السابؽ كانت أعمىكانكا معيٌ 
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محسكب, ) تعييف رؤساء تحريرىا قامت بمكاالة االنقبلب مباشرة بعد كقكعو ـ  الصحؼ التي تى 
 (.www.aljazeera.net :6/4/2014 ,الجزيرة نت

بالعفك الشامؿ عف  ـ2012كؿ قرار مرسي الذم أصدره في أكتكبر/تشريف األف كما أ
 30يناير/كانكف الثاني حتى تكليو السمطة في  25جميع المعتقميف كالمتيميف منذ أحداث 

ف األحداث كشفت إ حيثي  ؛ؽمكف   كاف قراران غيرى  ؛يكنيك/حزيراف, عدا المتيميف في جرائـ القتؿ
أف ك يعتمد عميو في االنتخابات, كاف النظاـ السابؽ ك  ,(البمطجية)أف الببلد بيا تنظيـ مف  الحقان 

ألنيـ كانكا مف أكثر القكل التي تنافس  ؛كا مف ىذا التنظيـنٍ اى المسمميف ىـ أكثر مف عى  اإلخكافى 
 (.www.aljazeera.net :20/4/2014 ,محسكب, الجزيرة نت) النظاـ السابؽ

ارتكبو الرئيس  ان كبير  خطأن كاف لكزارة الدفاع  عبد الفتاح السيسي غادرلا اختيار فأكما 
 كيظير كالءن  ,كاالحتراـ  بدم أنو شديد الطاعةككاف يي  ,نجح في خداع الرئيس ونإ حيث ؛مرسي
محسكب, ) م انطمت عميو الخديعةمرسي الذ الرئيس ا أثار ريبة بعض حاشيةفيو لو, مم   مبالغان 

 (.www.aljazeera.net :30/3/2014 ,الجزيرة نت

النظرة السطحية التي يرل الباحث أف  الممارسة في ضكء السياسة الشرعية؛كبتقييـ ىذه 
ساىمت  ,عكسية كانت ليا نتائجي بؿ  قة؛مكف   غيرً  سي قد أكقعتو في قراراتو مر الرئيس كانت لدل 

, كىذه الممارسة ال تنسجـ مع االنقبلب عميو مف قبؿ المجمس العسكرم في -كبيرو  كبشكؿو -
 ,مرسيالرئيس  بإمكاف كافك ", التصرف عمى الرعية منوط بالمصمحة" :الشرعية ةاعدقال

كتعييف  ,راراتفي اتخاذ الق كسعة أفؽو  ,نظر دي عٍ أف يككف لديو بي  ,ةاعدتمؾ الق  مع كانسجامان 
 ,جاء في فترة حرجةككنو  ؛مف المصالح قدرو أكبر تحقيؽ  إلىمع الكزراء كالمساعديف, كأف يتط

 كىذا  األمر كاف يستكجب الحنكة كالدىاء ,كطمكحات شعبيا ,يؽ مطالبياقكبعد ثكرة تتطمع لتح
زماـ مسؾ بالنظاـ الفاسد الذم ال زاؿ يي  كفمكؿ ,عميقةلتعامؿ مع الدكلة البؿ مرسي في امف قً 
مف أف يككف حذران كمدركان لما يدكر حكلو  قتضياف المصمحة تكك في مؤسسات الدكلة, الحكـ

تآمرىـ  إلىذلؾ  لأد   حيثي  ,قاـ بالعفك عنيـالذيف أك  ,دسائس كمؤامرات مف الذيف قاـ بتعيينيـ
 اـ المجمس العسكرم باالنقبلب عميو كعزلو.يقكالمساىمة في  ,عميو

مع  تجنب المواجيةالحرص عمى و  ,ريةل المحكمة الدستو بح   عدم القيام: سادسةالالممارسة 
 :المؤسسة العسكرية

المحكمة  ـ قيامو فكر تسممو الحكـ بحؿ  مرسي عدى الرئيس  كقع فيياف مف األخطاء التي إ
بتعطيؿ المحكمة الدستكرية في مرحمة التأسيس  ضيإف األعراؼ الدكلية تق إذٍ  ؛كريةالدست

http://www.aljazeera.net/news/pages/3d5c2186-ae1f-486c-9572-b92ea8a1c559
http://www.aljazeera.net/news/pages/3d5c2186-ae1f-486c-9572-b92ea8a1c559
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لـ  نوكلك, مبكر ا مرسي بذلؾ في كقتو كٍ صى كٍ ييف أى مف الخبراء القانكن أف عددان  حان ضلمدستكر, مك 
 كرغـ تحقيؽ بعضتساعده في محاربة أركاف الدكلة العميقة,  التيً  القكيةى  يكف يمتمؾ األدكاتً 

ذلؾ أف , إال مرسيالدكتكر ميا التي شك   (ىشاـ قنديؿ)قتيا حككمة النجاحات االقتصادية التي حق  
قكة كصبلبة,  أف يختار رئيس حككمة ذا شخصية أكثرى  تكجب عميوكاف ي و, كأنكاؼو  غيري 

كالعكائؽ  ,العقبات كؿ   ليؿذت اقتصادية, كذلؾ مف خبلؿ تيد الطريؽ أماـ إصبلحاتستطيع أف تم  
اؿ كمى  ,ولـ يستخدـ أدكاتً مرسي الرئيس كما أف  ,فتعميا أركاف الدكلة العميقةيالسياسية التي 

ي الحككمة إنيا حافظت عمى نفكذىا ف :سسة العسكرية التي قاؿلممكاجية مع المؤ  تجنبان  ؛لمتكفيؽ
ات كزيرا الداخمية كالدفاع, بينما جرل التكافؽ عمى الكزار  ـمني ,بنفسوحيـ مف خبلؿ كزراء رش  

 (.www.aljazeera.net:13/4/2014 ,محسكب, الجزيرة نت) كالعدؿ ,الخارجية :مثؿ ,السيادية

 أف عدـ قياـ مرسي بحؿ   يرل الباحث ؛لسياسة الشرعيةفي ضكء ا الممارسة ىذه تقييـكب
 إلىكميمو  ,دكؿ العالـ كؿ  متعارؼ عميو في  اإلجراء, كىذا المحكمة الدستكرية قبؿ كتابة الدستكر

 نفس كتعييف كزيرم الداخمية كالدفاع مف ,المؤسسة العسكرية كالتكافؽ معيا مع المكاجيةعدـ 
, قد ة, كىي الكزارات السيادية في الدكلةيمعيا عمى كزير الخارج بؿ كالتكافؽ ؛المؤسسة العسكرية

االنقبلب عميو ثـ  ,مركالتآ ,مف قبؿ المؤسسة العسكرية عميوكالتضييؽ  ,زيادة الضغط إلىل أد  
كتعييف رئيس المحكمة الدستكرية رئيسان  ,كبالتعاكف مع كزير الداخمية ,مف خبلؿ كزير الدفاع

مرسي ال تنسجـ مع القكاعد الرئيس التي قاـ بيا  اإلجراءات, كىذه بلبؤقتان فكر حدكث االنقم
كاف بإمكاف الرئيس  ", كقدمن جمب المصالح أولىدرء المفاسد ", "الضرر يزال شرعاً الشرعية: "

 ,فكر تسممو لمحكـ المحكمة الدستكرية يقكـ بحؿ   أف ,ىذه القكاعد الشرعية مع كانسجامان  ,يمرس
ال  اإلجراءف ىذا أكضحكا لو بأك  ,بذلؾ نصحو مستشاركه القانكنيكف , فقدستكرأك قبؿ كتابة الد

استخدمت المحكمة قد ف المؤسسة العسكرية حيث إ الدكلية؛ كالقكانيف األعراؼيتنافي مع 
, كما أنو كاف يتكجب عمى كقامت بتعطيميا ثير مف القرارات التي اتخذىاالك إلغاءالدستكرية في 

الدفاع كالداخمية أبعد الحدكد عندما اختار كزيرم  إلىالمؤسسة العسكرية  مع ال يتكافؽ أفمرسي 
كالدكلة  ,حسبكف عمى فمكؿ نظاـ مبارؾف يي كمم   ,فذيفكالمتن يفدمفسبال المؤسسة التي تعج   مف تمؾ

لمفسدة  درءان  ؛سيادية أحدان مف تمؾ المؤسسةبو أف ال يختار لمكزارات ال األكلىككاف العميقة, 
  منذ ما يزيد عف ستيف عامان. فسديفلضرر ىؤالء الم ةزالكا  كاالنقبلب عميو,  ,ؤامرةالم
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بعدم امتالك الخبرة  لُ التعم  و  ,(ة الدولةأخون)شبيةـمن االتيام ب الخوف: سابعةالالممارسة 
 :والتجربة

مف  حاؿ دكف تنفيذه الكثيرى  (األخكنة)سياسة ػمف اتيامو ب  مرسيالرئيس  ف خكؼإ 
كراء  األساسي   السببى  ىك مف الفشؿ كاف فويجب عميو اتخاذىا, كما أف خك  كافسياسات التي ال

ف مف األخطاء الكبيرة التي ك , ان األمر إلى ما كصؿ إليو الحق ككصكؿً  ,فشمو غفر اهلل – ارتكبياا 
النظاـ )رية لنظ , األمر الذم جعمو أسيران مو بعدـ امتبلكو الخبرة كالتجربةعم  ىك تى  -لو, كفرج كربو

أف الرئيس مرسي أدرؾ في الفترة األخيرة أف خكفو  , مؤكدان (و ىك يعمؿندعٍ مٍ القديـ يعرؼ أكثر فى 
 بيا قياـالمنعو مف تنفيذ العديد مف السياسات التي كاف يجب عميو  (األخكنة)جناية بمف االتياـ 

 (.www.aljazeera.net :6/4/2014 ,محسكب, الجزيرة نت)

مرسي الرئيس خكؼ  أفممارسة في ضكء السياسة الشرعية, يرل الباحث كبتقييـ ىذه ال
التي كاف يتكجب عميو  اإلجراءاتحاؿ دكف تنفيذه لكثير مف  (أخكنة الدكلة)جريرة مف االتياـ ب

ؾ كتفكي ,ينتمكف لممؤسسة العسكريةكتعييف كزراء ال  ,حؿ المحكمة الدستكرية مثؿ   ؛القياـ بيا
تبرير حالة الخكؼ  إلى (خكنةاأل)صفة مف االتياـ ب ل خكفوبؿ أد   بالتدريج؛ أركاف الدكلة العميقة

 ,في الحكـنو ال يمتمؾ الخبرة كالتجربة الكافية عميو بقكلو: إ كالضعؼ التي كانت مسيطرةن 
 أماـىكا صكرتو ك  شى كيي  ,ا في مناصبيـكٍ قى بٍ ف يى سمح لمعظـ أركاف النظاـ السابؽ بأقد كبالتالي ف

ظيارهك  ,الناس كال يصمح لمحكـ, كىذه الممارسات ال تنسجـ مع  ,نو عاجز كضعيؼأعمى  ا 
, كانسجامان مع مرسي كاف بإمكاف", فقد التصرف عمى الرعية منوط بالمصمحة" ة الشرعية:اعدالق

ة أخكن)نعت ب اتيامودرجة العجز مف خبلؿ خكفو مف  إلى ال يصؿى  أف ,ة الشرعيةاعدىذه الق
ؽ المصمحة العامة لمببلد دكف التي تحق   اإلجراءاتً يتخذ  أفعميو  الكاجب مف بؿ كاف ؛(الدكلة
يف كانت تصدر مف الفاسديف المتنفذٌ  يانإ حيثي  ؛إليو يكترث بتكجيو التيـ ال  كأ ,إلى الخمؼالنظر 

 مبارؾ كالدكلة العميقة. المحسكبيف عمى فمكؿ نظاـ
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 الفصل الخامس

دارة الدولة ف ي المدرسة الواقعية, وتقييميا في ضوء ممارسات الحكم وا 
 السياسة الشرعية

 تمييد

الحنيؼ الذم  اإلسبلميالتعريج عمى الديف  إلىإف الحديث عف المدرسة الكاقعية يدفعنا 
 بكاقعية, األمكركيتعامؿ مع  ,كشامؿه  كامؿه  , فيك ديفه -سمـصمى اهلل عميو ك -النبي محمد جاء بو

مـ يعرؼ اإلسبلـ انفصاؿ السمطتيف الدينية ف ,محددةو  كابطى بض كلكنيا كاقعية قيمية منضبطة
كتعني اإلمامة, كىي سمطة عامة في  ,ؿ الجانب السياسيتمث   بينيما, فالخبلفة كالصراعى  ,كالزمنية

أك سمطة الحؿ  ,مسمسمة كينكتيةن  عف الرسكؿ, كلـ يعرؼ اإلسبلـ سمطةن  أمكر الديف كالدنيا نيابةن 
  (.180: 1979جرجس, ) ماءكالربط في األرض كالس

ِِ ُػَٛس٣ }حيث يقكؿ تعالى: ؛كقد جعؿ اإلسبلـ الشكرل أساسان مف أسس الدكلة ُٖ َٚأَُِّٔش

ِِ ث يقكؿ اهلل أ مف أسمكب الحكـ, حيال يتجز   , كما أف الشكرل في اإلسبلـ جزءه د27رايؼٛس٣:{َبَُِٝٓٗ

ِِ }: -صمى اهلل عميو كسمـ-سبحانو كتعالى لمنبي ُٖ ِّٚس  , كيقكؿ رسكلناد048رآٍ عُشإ:{ِفٞ األَِّٔشََّٚٚػا

 , ككانا أقربى -رضي اهلل عنيما-ألبي بكر كعمر-ى اهلل عميو كسمـصم-الكريـ محمد
  (. 150ق :1363بف حنبؿ, ا) {لو اجتمعنا في مشورة ما خالفتكمامستشاريو:}

رآف , فقد كردت في الق-صمى اهلل عميو كسمـ-في عصر الرسكؿ انت البيعة معركفةن كك 

َُا } عندما يقكؿ الحؽ تبارؾ كتعالى: ,صراحة عمى مبايعة الرسكؿ آية تنص   َْٛؤّ إَّّْٚ َٔ َُٜباُِٜع َّ ايِّٜزٜ إّٚ

ِِ َ٘ َُٜذ ايًِّٜ٘ فَِّٔٛم أِِّٜٔذّٜٚٗ َٕ ايًّٜ حيث كصمت  ؛, ثـ عيرفت االنتخابات بعد ذلؾ لمخميفةد01رايفتذ:{َُٜباُِٜعٛ

إلى قمب الدكلة -رضي اهلل عنو-ة عمر بف الخطابالمؤمنيف الخميف الخبلفة في عيد أمير
ز نظاـ الخبلفة في اإلسبلـ بأنو يعني خبلفة النبكة في السمطة الركمانية في مصر كسكريا, "كيتمي  

 ؛كال يستمد سمطتو مف اهلل ,بؿ أيضان حراسة الديف فقط سياسة الدنيا؛ السياسية, فالخميفة ال يتكلى
ران عنو بالبيعة, كأف الخميفة غير معصكـ, كبما أنو غير معب   ي  ىا مف الرضا الشعببؿ يستمد  
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 معصكـ فيك خاضع لممساءلة كالرقابة عمى ممارسة السمطة, فيك يخضع لمشكرل مف أجؿ الحؿ  
 (.124: 1980أبك رياف, خر بدالن منو")كتعييف آ ,بمياـ كظيفتو لو إذا أخؿ  كالعقد, كيمكف عز 

, حيث تناكؿ في المبحث يفحثمبالباحث ىذا الفصؿ إلى ـ كلتكضيح ما سبؽ فقد قس  
مف ممارسات  نماذجى  , بينما تناكؿ في المبحث الثانيكخصائصيا المدرسة الكاقعية فبلسفةاألكؿ 

 ,معاكية بف أبي سفياف رضي اهلل عنو الجميؿ كىـ الصحابي ,الحكـ في المدرسة الكاقعية
ـ تمؾ كتقيي  ,س التركي الحالي رجب طيب أردكغافكالرئي األسبؽ, كريشيميك رئيس كزراء فرنسا

 .السياسة الشرعية في ضكء الممارسات
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 وخصائصيا المدرسة الواقعيةفالسفة : األول بحثالم

مشتركة, إال أف  قكاسـى يجد بينيما اقعية إف المتفحص في ثقافة المدرستيف المثالية كالك 
 ,الناس ر ىي المدرسة الكاقعية التي تحاكي حاجاتً المدرسة األكثر تطبيقان عمى مدل العصك 

في حالة نشأة النظاـ  كاستقرارىا عمى أمف الببلد كبيرو  يـ السمككية التي تؤثر بشكؿو كمتغيراتً 
 ,كأرسطك ,كمكيافيممي ,رم المدرسة الكاقعية ابف خمدكفكمف أشير منظ   ىرمو,أك في  ,السياسي

 : فيقكؿ ه ابف خمدكف في مقدمتويؤكدك  ,كجاف جاؾ ركسك ,كجكؿ مازاراف
منو  كيككف احتياجيا لمسيؼ أحكجى  ,في بداية نشأتيا الدكلة تحتاج إلى السيؼ كالقمـ"

ف, فإذا استكت صار احتياجيا لمقمـ ار احتياجيا لمسيؼ كالقمـ متساكييص رتٍ فإذا استق   ,لمقمـ
 .(318: 2004 ابف خمدكف,) "مـمنو لمق منو لمسيؼ, فإذا ىرمت عاد احتياجيا لمسيؼ أحكجى  أحكجى 

 التي الكاقعية المدرسة فكر مع يتماشى خمدكف ابف يطرحو ما أف الباحث يرل سبؽ اكمم  
, المنصكر جعفر كأبك, سفياف أبي بف معاكية رأسيـ كعمى ,المسمميف حكاـ مف كثير بيا عمؿ

 :مثؿ ء العالـ؛مف زعما ىـكغيري  ,-رضي اهلل عنيـ-األيكبي الديف كصبلح, الرشيد كىاركف
 .كالرئيس التركي الحالي رجب طيب أردكغافالفرنسي, ريشيميك 

 
كلتكضيح ما سبؽ فقد قسـ الباحث ىذا المبحث إلى ثبلثة مطالب, حيث تناكؿ في 
المطمب األكؿ فبلسفة المدرسة الكاقعية, بينما تناكؿ في المطمب الثاني خصائص المدرسة 

 المطمب الثالث مقارنة بيف المدرسة المثالية كالمدرسة الكاقعية. الكاقعية كحكاميا, بينما تناكؿ في
 

 المدرسة الواقعية فالسفة  :طمب األولالم

تعاممت مع  قد ,فاكجكؿ مازار  ,يمافيميكمك  ابف خمدكف, مياي تزع  المدرسة الكاقعية, التإف  
رم قديـ في إدارة عمى تراث حضا سي بطريقة منفصمة عف البعد المثالي, كاعتمدتالكاقع السيا

ف حقائؽ السياسة ال يصنعيا الحنيف, أالمدرسة الكاقعية إلى  كقد أشار منظ ر ك ", الدكؿ كالممالؾ
بيف الحقائؽ المادية المممكسة, كبيف الحقائؽ  مستمرو  كال يأتي بيا الكىـ, إنما ىي حصيمة تفاعؿو 
: 2010 )أغمك, "ساسية لمسياسةؿ مجمكعة المفاىيـ األالمعنكية المحسكسة, كىذه بمجمميا تشك  

33). 
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تحديد  إلىميص الباحث المدرسة الكاقعية, خى  فبلسفة أفكار لمعديد مف كمف خبلؿ مطالعةو  
 :ىـك  كأشيرىـ ستة, ,الكاقعية ممدرسةل مفكريف كمنظ ريف يمكف أف نعتبرىـ نماذج عدة

 عبد الرحمف بف خمدكف. -1

 أرسطك. -2

 .مكيافيممي -3

 ماس ىكبز.ك ت -4

 جكف لكؾ. -5

  ؿ مازاراف.جك  -6

 :الستة الفبلسفةىؤالء  ألفكار كفيما يأتي عرض

 

 عبد الرحمن ابن خمدون: أوالً 

متكاضعة, كىي كاتب في ديكاف كزير الدكلة  بدأ ابف خمدكف حياتو العامة بكظيفةو 
, فأصبح لكجكد العمماء ىناؾ, كطمعان في منصب أعمى األقصىالمغرب  إلى, ثـ انتقؿ بالمغرب

, , كفي ىذه الفترة انغمس في السياسة كتقمباتيابيف, بؿ أصبح مف الحاشية المقر  كاتبان لمسمطاف
مما يبتغيو عندما عييف  شيءو  إلىحتى كصؿ قؿ بيف الدكؿ تنككانت طمكحاتو كبيرة, فما زاؿ ي

في جامعيا الكبير, كبعد تركو ليذا  سي إال أنو كاف ييدر   ؛(ًبجاية)ألمير  حاجبان )رئيس كزراء(
ر حيف قر   (ػػػى776) , كلـ يتركيا إال عاـسياسيةكال داريةاإل عماؿاألفي ممارسة  استمر   المنصب

  .(40-39: 2009العبدة, ) كيتفرغ لمعمـ ,أف يعتزؿ السياسة

و كاختص   ,فأكرمو سمطانيا (ػػػى780) فبمغيا سنة ,رأسوً  سقطً تكنس مى  إلى ابف خمدكف ف  حى كقد 
 إلىكانتقؿ منيا  (ػػػى784) فبمغيا سنة ,اإلسكندرية إلىفي السفر  السمطافى  استأذفبأسراره, ثـ 

 ؛(برقكؽ العظيـ)كىك  ,آنذاؾسمطاف مصر كصؿ خبره لك , األزىركجمس لمتدريس في  ,القاىرة
 أمره رى يً تي كاشٍ  ,قياـ فقاـ بعمؿ القضاء خيرى  (ػػػى786) قضاء المالكية سنةه ككالٌ  ,كأكرموبو فقر  
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حتى  كالتأليؼكانقطع لمتدريس  ,, ثـ استقاؿ مف منصبوكأديبان  ,خان كمؤرٌ  ,سان درٌ كمي  ,كقاضيان  ,عالمان 
 )جمعة: في عمـ اإلجتماع ابف خمدكف مقدمةمؤلفاتو كتاب  أعظـ, كمف ػػػ(ى808) تكفي سنة

2012, 227). 

سو, خطران مف اإلنساف نف تٍ دى جى اجتماعية, فالحياة كى  ابف خمدكف الدكلة ظاىرةن  رى بى تى قد اعٍ ك 
ىداه ما  ـ  مف ميؿ إلى العدكاف عمى أخيو اإلنساف, كمف ثٌ  نفسوا تنطكم عميو كىك يصدر عم  

ليكبح بيا جماح عدكانو  ؛مف حيث ىك إنساف إلى أف يخترع الدكلة ؛ب فيو مف فكر كسياسةك  ري 
  .(53: 1966)بدكم, 

كاإلكراه, كىك إكراه ال كتتميز الدكلة دكف سائر النظـ االجتماعية األخرل بالقير كالغمبة 
نما ىك إكراه لكجو المصمحة العامة, كمف ثى  ؿ ابف خمدكف بيف الدكلة ال يفص ـ  لكجو اإلكراه, كا 

لمسياسة, كذىب إلى القكؿ: بأف األخبلؽ في سياسة  بؿ اعتبر األخبلؽ ىي اليادمى  كاألخبلؽ؛
تككف لدل  صبية كالشككة, حيثي بالع تنبعث السمطة مف القكة, كىي تتجس دالدكلة تيكسبيا قكة, ك 

ؽ ىذه الصفات كالكحدة كالصبر عمى الشدائد, كتتحق   ,صؼ بالشجاعة كالترابطالجماعات التي تت  
ؼ, كيتمثؿ ذلؾ في الغزكات الكبرل التي حدثت في عند الجماعة التي تعيش عمى البداكة كالتقش  

البداكة, كربط ابف خمدكف بيف الديف أك شبو  ,التاريخ عمى يد الجماعة التي تعيش عمى البداكة
أف الدعكة الدينية تزيد الدكلة في أصميا قكة عمى العصبية, كأف  رى بً تى عٍ يى  كقكة الدكلة كسعتيا, حيثي 

 .(91: 1989)رشكاف,  يا الديفأصمي  الممؾً  العظيمةى  االستيبلءً  الدكلة العامةى 

ثـ تزدىر,  ,ثـ تنمك ,تبدأ فبل بد أف ف الدكلة تخضع لمتطكر؛ألك , "كيضيؼ ابف خمدكف
 .(96: 2007 )رشكاف, "األطكار التي تمر بيا الدكلة دحد   كبعد ذلؾ تأخذ في االضمحبلؿ, كقد

 :كما يمي كىي ,عدك في الغالب خمسة أطكارىا ال تالدكلة كأطكارى  حاالتً ف بأ أكد   كقد
 (344-343 /1ج :2004, )ابف خمدكف

كالعمؿ  ,كاالستيبلء عمى الممؾ, كانتزاعو مف يد الدكلة السابقة ,غيةطكر الظفر بالبي  األول:الطور 
 .عمى تدعيمو
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 ,خاذ المكظفيف مف المكاليكاالنفراد بالسمطة, كالمجكء إلى ات   ,طكر االستبداد :الطور الثاني
 ,في ىذا الطكر معنيان باصطناع الرجاؿكيككف صاحب الدكلة  ,كاالعتماد عمى جنكد االرتزاؽ

  .كاالستكثار مف ذلؾ ,كالصنائعالي كاتخاذ المك 

مف  إليوا تنزع طباع البشر مم   ؛لتحصيؿ ثمرات الممؾ ؛كالدعة الفراغطكر  :الطور الثالث
 .كبيعد الصيت ,اآلثاركتخميد  ,تحصيؿ الماؿ

طكر القناعة كالمسالمة, كفييا يككف رئيس الدكلة قانعان بما كرثو عف آبائو, كيكتفي  :الطور الرابع
 يـقى رى كيقتفي طي  ,نعؿفيتبع آثارىـ حذك النعؿ بال ,دان لمماضيف مف سمفومقم   ,ىـرً يى اء آثارىـ كسً باقتف

  .أمره فسادى كيرل في الخركج عف تقميدىـ  ,قتداءج االمناى بأحسفً 

لنزكاتو  اإلسراؼ كالتبذير, كيككف صاحب الدكلة في ىذا الطكر خاضعان  طكر :الطور الخامس
 .م إلى انحبلليا كفنائياصاب الدكلة باليـر الذم يؤد  تي  كشيكاتو, كسرعاف ما

أف  اعمـ" فيقكؿ: ,التفاكت بيف مراتب السيؼ كالقمـ قضية ابف خمدكف في يضيؼك 
إال أف الحاجة في أكؿ الدكلة  ,هيستعيف بيا عمى أمر  ,آلة لصاحب الدكلةالسيؼ كالقمـ كبلىما 

ألف القمـ في تمؾ الحاؿ  ,القمـ إلىالحاجة  مف دـ أىميا في تمييد أمرىـ أش  السيؼ ما دا إلى
حيث  ؛خر الدكلةككذلؾ في آ ,كالسيؼ شريؾ في المعكنة ,ذ لمحكـ السمطانيخادـ فقط منف  

بأرباب  إلى االستظيارفتحتاج الدكلة  ,أىميا بما يناليـ مف اليـر كيقؿ   ,تضعؼ عصبيتيا
, األمرفي أكؿ  الشأفكما كاف  ,لمدافعة عنياكا ,في حماية الدكلة إلييـكتقكل الحاجة  ,السيكؼ

 ؽى بٍ كلـ يى  ,يد أمرهقد تم   ألنو ؛عف السيؼ الشيءفي كسط الدكلة فيستغني صاحبيا بعض  كأما
ابف ) "األحكاـكتنفيذ  ,كمباىاة الدكؿ ,كالضبط ,في تحصيؿ ثمرات الممؾ مف الجباية إالو م  ىى 

 (.442 /1ج:2004, خمدكف

 أرسطو: ثانياً 

 األكلىأعظـ الفبلسفة اليكنانييف, كقد تمقى دراستو  ؽ.ـ(, أحدى  322-384أرسطك )يعد 
كثيران بالمبادئ  تأثر, كمع أنو عمى يد أفبلطكف, كخاض بحكران مف الثقافات كالمعارؼ المتنكعة

التي  األفبلطكنيةأنو عاد كاختمؼ جذريان في كثير مف آرائو عف اآلراء  إال, األفبلطكنيةالفمسفية 
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عمى الخصكص, بناءن عمى نقد  ر أرسطك بعض نظرياتو)الجميكرية(, كقد طك   ردت في كتابك 
 (73: 2010)أحمد,  كمعارضتيا األفبلطكنية األفكار

 
سياسي,  مخمكؽالمخمكقات الطبيعية, كاإلنساف  تعتبر الدكلة عند أرسطك ىي أحدى ك  

حككمات الصالحة في نظر أرسطك في ية, كتتمثؿ الضً كالدكلة ضركرية لكجكد اإلنساف بصكرة ميرٍ 
كـ فرديان, كالنظاـ أرستقراطي ؛النظاـ الممكي  كيككف الحكـ فيو في أيدم القمة ان,حيث يككف الحي

, أما الحككمات الفاسدة فتشمؿ المتميزة بميزة المكلد, كيككف الحكـ في النظاـ الدستكرم لؤلكثرية
الحكـ لمصمحتو الخاصة,  ف الحاكـ فردان يستغؿ  يكك  حيثي  ؛أك حكـ الطغياف ,النظاـ االستبدادمٌ 

كالنظاـ الممكي تككف السمطة فيو في يد أقمية ىـ األغنياء الذيف يستغمكف الحكـ لمصمحتيـ 
الخاصة, أما الديمقراطية فتككف السمطة فييا لؤلغمبية مف الفقراء الذيف يستغمكف الحكـ 

          )الحمقى( لديمقراطية حكـ الرعاعلمصمحتيـ ضد األغنياء, ككاف أرسطك يعني بكممة ا
 (Leacock,1944: 112.) 

تقمب نكع مف أنكاع الحككمات ي كيرل أرسطك أف ىذا التصنيؼ يتسـ بالديناميكية, فكؿ   
يتميز بالحكمة  ؾه مً ى فيو الحيكـ مى كتبدأ دكرة الحكـ بالنظاـ الممكي الذم يتكل   ,إلى النكع اآلخر

يتحكؿ حكمو إلى االستبداد  ,كيعمؿ لمصمحتو الشخصية ,رؼ الممؾكالفضيمة, كعندما ينح
لمحكـ االستبدادم الفاسد ينشأ الحكـ األرستقراطي, فتقكـ أقمية باالستيبلء  فعؿو  كالطغياف, ككرد  

 )حكـ األقمية(كتمارس الحكـ مف أجؿ الصالح العاـ, كيتحكؿ ىذا النظاـ إلى  ,عمى السمطة
بالعمؿ لمصمحتيا الخاصة, كعندئذ ينقمب األمر إلى قياـ األكثرية بانتزاع عندما تأخذ ىذه األقمية 

كتقيـ الحكـ الدستكرم, كىك حكـ صالح يستيدؼ مصمحة  ,السمطة مف ىذه األقمية الفاسدة
فتعمؿ لمصمحتيا  ,أك الديمقراطية ,كبمركر الكقت تتحكؿ ىذه األكثرية إلى الغكغائية ,الجميع

كيعيد  ,ب نفسو ممكان ينص   ر إلى فساد الحكـ, ثـ يقـك بعد ذلؾ فرد قكم  ا يشيضد األغنياء, مم  
 .(88: 2007 )رشكاف, األمكر إلى نصابيا, كبذلؾ تبدأ دكرة جديدة مف دكرات الحكـ

اشتعاؿ  إلىتؤدم ك  ,كجكد الدكلة دتيد   التي سباباأل مف مجمكعةن  ىناؾ أفأرسطك  كيضيؼ
 (89: 2010)أحمد,  :خمسة كما يمي كىي ,فييا الثكرات

 الحاكـ لمكاطنيو الشرفاء. إىانة .1
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 الدكلة. أمكرالحاكـ لتدبير  إىماؿ .2

 النمك غير المتكازف ألرجاء الدكلة. .3

 طبيعي. غيرً  تفكؽ نفكذ بعض المكاطنيف بشكؿو  .4

ديف مف قبؿ بالثكرة بعض المكاطنيف الميد  أحيانان يككف الخكؼ سببان لمثكرة, كذلؾ عندما يبادر  .5
 خشية أف يقع عمييـ عقابو. ؛الحاكـ

ة المتكسطة, التي ر أرسطك أف أفضؿ النظـ ىك نظاـ الدكلة الدستكرية, كقامتيا الطبقكيىعتبً 
ا يؤدم إلى إحداث نكع الفقر؛ مم   كشديدةً  ,الثراء مف الطبقتيف شديدةً  مف أم   كأقكل تككف أكسعى 

 ,كالديمقراطية (األقمية)حكـ بيف مف التكازف كاالستقرار, كمف ىنا دعا أرسطك إلى نظاـ كسط 
ي شئكف ز أفرادىا باالعتداؿ كالقدرة عمى تكل  يككف فيو الحكـ في أيدم الطبقة المتكسطة التي يتمي  

 كصؼ طبقة اسـ الدستكرية, كعمى النظاـالحكـ مف أجؿ مصمحة الجميع, كقد أطمؽ عمى ىذه ال
نما لمقانكف ,ظاـ ليست لمحاكـأف السمطة في ىذا الن, كيرل أرسطك الدستكرمٌ الحكـ   )رشكاف, كا 

2007 :89).  

الدكلة الدستكرية المستقرة عند أرسطك ىي تمؾ الدكلة التي ترعى العرؼ رعاية تامة,  إف
 كال ,فيمسكفان قامو ال ممكان لممجتمع, كال تضع مكاف القانكف كمي  األعمى كتجعؿ مف القانكف السيدى 

 .(79: 2010)أحمد,  "فيمسكؼ غير

 

  مكيافيممي: اً الثث

كانت تمثؿ  ـ( في مقاطعة فمكرنسا التي1527-ـ1463بيف عامي ) مكيافيمميعاش 
 كىكانيا ,يطاليةشمؿ الببلد اإل تى , كرأل في شبابو تشت  الكقت يطاليا في ذلؾإ تجميكريا إحدل
 ؛ييف سياسيان يطالاإل إلنياضالجيكد المبذكلة  فمح في عيده كؿ  , كلـ تي النامية اإلمبراطكرياتعمى 

جميعان قائمان عمى ركح الديف الذم فرض تكجيو الدكلة  بؿ ظؿ   ف مفيكميـ لمدكلة لـ يكف قكميان؛أل
أف تمؾ العاطفة  مكيافيمميكقير الخطر التركي عمى الممالؾ النصرانية, كقد رأل  ,لحرب المسمميف

نجميز األلماف كاإلاف يستشعرىا فة القكمية الصحيحة التي كالدينية الجياشة قد حالت دكف نمك العاط
 .(133: 2010)أحمد,  ىـ مف الشعكب التي انتبيت لمفكارؽ القكمية الميمة بينياكغيري 
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, كىك ي الكاقعيلمتنظير السياس   كالمؤسسى  الرئيسيةن  الشخصيةن  ىك يمافيمكيمأصبح قد ك 

ـ فيو الذم قد   (ميراأل) كتاب أشير كتبو عمى اإلطبلؽك  (,الغاية تيبرر الكسيمة)صاحب مبدأ 
د فيو فكرة أف ما ىك مفيد فيك ضركرم, رى الكتاب بعد مكتو, كأيى نيشً  حيثي لحكاـ فمكرنسا,  تعميماتو 

  (.511: 2010 الحسف,) بكرة لمنفعية كالكاقعية السياسيةعبارة عف صكرة م تالتي كانك 
 
 ,عمى األفراد سمطةن القكل التي مف شأنيا أف تمارس  جميعالدكلة بأنيا  مكيافيمميد حدى ك 

 ,يـ ىي السمطة كالقكةتصرفاتً  دي تسمى دكلة, كاعتقد أف األشياء الكحيدة التي يأمميا الناس, كتحد  ك 
ف  نىيىـى  كالمجد بكف كذلؾ ألنيـ متقم   ؛الناس إلى ىذه األشياء ال يمكف إشباعو كالرفاىية, كا 

 :2006)رشكاف,  ديدة في تحقيؽ الربحكالرغبة الش ,المخاطر بي كمخادعكف, كال يعنييـ إال تجن  

97). 

ينبغي أسباب القكة, " اذ  كاتخ ,إنما يككف بالجند ,كثباتيا ,أف قياـ الدكلة مكيافيممييعتقد ك 
 يتخذ لدراستو ميا, كأال  كطرؽ تنظي ,كنظاميا ,لؤلمير أف ال تككف لو غاية أك فكرة سكل الحرب

لو مف المزايا ما يكفي  د البلـز لمف يتكلى القيادة, فيك فف  الكحي سكاىا, فيذا ىك الفف   خرى مكضكعان آ
لً  كما أنو يساعد الرجاؿ  مناصبيـ, كاإلبقاء عمييـ في ,كا أمراءن دي لممحافظة عمى ىؤالء الذيف كي

يـ عندما كمف ناحية أخرل يمكننا أف نرل األمراء يفقدكف كالياتً  العادييف عمى بمكغ مرتبة اإلمارة,
 (.74: 2004)مؤمف,  اىر الترؼ أكثر مف تفكيرىـ في األسمحة"ركف في مظيفك  

 كأسبابى  ,المحافظة عمييا ككسائؿى  ,كسبيا ككيفيةى  ,ياكأنكاعى  ,اإلماراًت  مكيافيممي كقد حدد
نظاـ الحكـ الذم يمكف أف ينتج عنو  فقدىا, إما ممكية أك جميكرية, ككانت مشكمتو ىي اكتشاؼى 

يبقى نظامان مستقران, كلذلؾ فيك نظاـ يختمؼ عف النظـ الخيالية عند في ىذه القيـ, عمى أف  كفرةه 
مي  كؿ   مكيافيمميأفبلطكف, كليذا استبعد  كالقكاعد اإلليية, كجعؿ القكل الطبيعية  ,ةي  قً االعتبارات الخي

  د المصائر السياسية لمناس.كحدىا ىي التي تحد  

ستقرار ىك الذم يمكنو مكاجية الطبيعة كتب لو االفإف الحكـ الذم يي  ؛كبناءن عمى ما سبؽ
كالرغبة في السمطة, كىك ما يفرض عمى  ,كاألنانية ,البشرية بما تنطكم عميو مف دكافع األثرة

 .(98: 2006)رشكاف,  "كؿ أنكاع العنؼ كالقسكة باستخداـلحاكـ أف يبدأ عند تككيف دكلتو ا
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قد جعؿ ذلؾ في ك  ,ي قمكب الرعيةالييبة كالرعب ف إيقاع ىي الكسيمة الفضمى أف يرلكما  
؟ فالجكاب ب  ياب أكثر مما ييحى أـ يي  ,ا ييخشىأكثر مم   ب  ييحى  :لؤلميرأييما أنفع  فقاؿ:" ,طريؽ البحث

 إلحداىمااحتاج  فإذا ؛يصعب الجمع بيف الحالتيف كحيثي  ,يككف محبكبان مييبان  أفأنو ينبغي لو 
 مختمفك ,التحكؿ سريعك ,الجميؿ اكركان أنيـناس عامة القكؿ عف ال يحؽ   إذٍ  ؛ييياب أف فاألفضؿ

 ,يقكد جيشو أفيجب  األميركمحبكف لمكسب, كيرل أف  ,األخطارقاء ميالكف الت   ,الطبائع كالغرائز
 ,2012 )جمعة: كطاعتو"حاد جيشو يحافظ عمى ات   أفبدكنيا ال يستطيع  ألنو ؛ؼ بالقسكةف ييعرى كأ

244-245). 
كقبؿ أصدقائو  ,إلى ما ينبغي أف يككف عميو مسمؾ األمير إزاء رعيتو مكيافيمميكأشار  

فمخاطر مف الداخؿ  ,مف المخاطر كو إف األمير الجديد يعيش في جٌ " كأعدائو مف األمراء كالممكؾ,
ال يككف األمير مف الدكؿ المجاكرة, كعميو ينبغي أف مف سمكؾ رعيتو, كمخاطر مف الخارج 

نم ,بان عمى الدكاـطي   لما تقتضيو  كفقان  ؛, ككيؼ ال يككف كذلؾبان ا أف يجيد كيؼ يككف طي  كا 
 .(98: 2006)رشكاف,  "الضركرة

 
الذم يريد  لؤلميرينبغي " فقاؿ: ,كيفية تصرؼ األمير لحفظ سيادتو مكيافيممي أكضح قدك 

 األكقاته في أك ضد   ,ككيؼ يستعمؿ الخير ,مؿ مف طيبتويتعمـ كيؼ يق   أفيحفظ عرشو  أف
  .(245, 2012 )جمعة: المناسبة" األحكاؿك 

ف أل ؛يصعب بدكنيا االحتفاظ بالممؾالمعايب التي  كيجب عميو أف ال يخشى عارى "
 إلىأنيا فضائؿ قد تؤدم بو  عمى التي تظير لو األمكرمف  أف كثيران أمعف النظر رأل  إذا اإلنساف
: 2004ؤمف, )م "الخير كالسبلمة إلىؿ قد يؤدم مف الرذائ اكأنيا يبدك مم   بعيا, ككثيران ات   إذاالخراب 

81).  
نما العبر  بالنتائج, "فإذا أفمح  ةكيضيؼ مكيافيممي أف العبرة ليست بالتصرفات كالكسائؿ, كا 

دكف سرعاف ما يؤي   فإف الناس جميعان  , كاحتفظ بدكلتو؛األمير في تحقيؽ الغاية ميما كانت الكسيمة
  .(99: 2006)رشكاف,  مشركعة" ك كانت غيرى كل ,كيركنيا شريفة ,ىذه الكسائؿ

يعبأ  ال  أى  لؤلميرً  د  ال بي فكاف حكمو," ,األمراء إلىفي الكـر كالبخؿ بالنظر  مكيافيممي كبحث
 يصبح حقيران قادران عمى حماية نفسو, كأال  ف يككف , كأ يفقد رعيتوأراد أال   إذاصؼ بالبخؿ, ما كي  إذا

: 2004)مؤمف,  نو مف الحكـ"تمك   رذيمةه  ح  الش   إف حيثي  جشعان؛ يصبح أف إلىيضطر  كفقيران, كأال  
83.)  

يؿ ف ؛أمرو عمى  أحدان  األميرعاىد  إذا , أمٍ األمراءي في كيفية كفاء ممكيافيم أضاؼكما 
اشتيركا بحفظ  إذامف الثناء  باألمراءحد ما يمحؽ ال يخفى عمى أيجب عميو الكفاء بو؟ فقاؿ:" 

الذيف لـ يراعكا العيكد قامكا  األمراء أفت عمى تجارب زماننا ىذا دل   كلكف   ,اة العيكدكمراع ,الكعكد
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الذيف  األمراءعمى  األمربكا في نياية كتغم   ,أكىاـ الناس بمكرىـ تبديدنكا مف كتمكٌ  ,كبيرة بأعماؿ
  .(245, 2012 )جمعة: "لحياتيـ أساسان كالكفاء  ,عادة األمانةاتخذكا 

 
 ,كالثعمب األسد و صفتايينبغي لو أف تككف ف األمير فإ :كقاؿ ,لكبلـ في ذلؾؿ اثـ فص  

ليتقي الحفائر  ؛يككف ثعمبان  أف لؤلميرلذا ينبغي " أف قاؿ: إلى ,كيحتاؿ كالثعمب ,كاألسدفيفتؾ 
 ىذا ألجؿ ؛لو في النجاة أمؿى فبل  ؛فقط أسدان يككف  أفمف يريد  أماب الذئاب, رىً ليي  كأسدان  ,كالحبائؿ

دعت لمكعد التي  األسبابأك ما دامت  ,مصمحتو كانت ضد   إذاف يحفظ العيكد أ لؤلميرال ينبغي 
كلكنيـ  ,سيئةن  ف القاعدة التي ذكرتيا تككف ال شؾ  فإ ؛يـ أخياران كاف الناس كم   إذاقد انقضى عيدىا, 

 .(90: 2004)مؤمف, " عيكدىـلحفظ  مضطران  فمستي  ,كلف يحفظكا لؾ عيدان  ,أشرار
 

 توماس ىوبز: اً رابع
نجمترا, كناؿ تعميمو بجامعة ـ( في إ1676-1588) عاش تكماس ىكبز فيما بيف عامي

برىة مف الزمف في فرنسا خبلؿ حركبيا  عاش عدة أقطار أكركبية, حيثي  إلى, كسافر ككسفكردأ
, كخاصة في أكركبا أنحاءمف  في كثيرو  كاألىمية, كفي عصره اشتعمت نيراف الحركب الدينية األىمية
 كأنذرتبنيانو السياسي كاالقتصادم,  كأضعفتنجميزم, جتمع اإلكزعزعت أركاف المنجمترا, كطنو إ
ر في فمسفة ث  ما أ أكثرى د نيضة الببلد, ىذه الخمفية السياسية المزرية كانت ييد   كخيـو  بمستقبؿو 
 , كىك العنكاف الذمف()التني كحشيةالحكـ المطمؽ الذم شبيو بككٌجييا نحك تشييد نظاـ  ,ىكبز

ر كثيران مف , ككتبو ثبلث مرات, كغي  خبلؿ حركب الدستكراختاره لكتابو الضخـ الذم صدر 
 .(149: 2010)أحمد,  السياسية المتصاعدة في عصره األحداثتفاصيمو كفؽ آثار 

القكة مطمب دائـ متجدد لبني  أف إلى, فقد انتيى مكضكع القكة ىك محكر فمسفة ىكبزإف   
, فقد القكة عمى الدكاـ أقدارحفظ الذات نحك اكتساب المزيد مف بفعؿ غريزة  فى كٍ عى سٍ يى  إذٍ  ؛اإلنساف

ف مف كىناؾ نكعا, كاكتساب الخير لنفسو ,عمى تحقيؽ مصالحو اإلنسافقدرة " :بأنياعرؼ القكة 
 ,كالذكاء ؛اإلنسافيجابية في شخصية : كتشمؿ العناصر اإلاألصمية: القكة أكليما؛ القكة أنكاع

الصفات المكتسبة كتشمؿ كغيرىا مف القدرات الطبيعية, كثانييما: القكة الذرائعية:  ,كالصحة
 إحرازغير ذلؾ مف الصفات التي تساعد عمى , ك كالغنى, كالييبة, كالسمعة الحسنة ؛لئلنساف

 .(Hobnes,1914: 33)" القكة أقدارالمزيد مف 
حياة  رى ؛ ًلتسياألسمىالدستكر  أكاالجتماعي,  العقد إبراـعمى ضركرة  ىكبز دقد أك  ك  

قانكف الطبيعة نو بمنزلة )عى أكىك ما اد   ,نا صاغ أكؿ قكانينوالبشر سيران سمميان قاصدان, كى
 حيف قاؿ:  ,(154: 2010)أحمد,  (األساسي
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 إذا كأما, طالما أف ىنالؾ أمبلن في الحصكؿ عميو يسعى لمسبلـ؛ أفيجب  إنساف كؿ   ف  إ"
فرص التي يبحث عف كؿ الميزات كال أففعميو حينئذو  ؛ز المرء عف الحصكؿ عمى السبلـعج
 إلىيدعكه  نداءو  ألم   صغيى يي  ال  كأى يا, كينميى  مصالحة الشخصية ؽى حتى يحق   ؛رىا لو حالة الحربتكف  

  .(Hobnes,1914: 67)" كالفضائؿ األخبلؽمثؿ  ؛االلتزاـ بما ال يمـز
 

يجب  اإلنساف أففيو عمى  فقد نص   )قانكف الطبيعة الثاني(؛عنكاف كبز باه ىما سم   كأما
و في استخداـ ى حينئذو عف حق  , كعميو أف يتخم  اآلخركف إليوطالما سعى  ؛السبلـ إلىأف يسعى 

يـ في عمى استصحاب حق   اآلخركف أصر   إذاا عف ىذا الحؽ, أما كٍ م  خى تى  اآلخريف أفطالما  ,القكة
يضان, حتى ال يصبح فريسة سيمة و في استخداميا أأف يحتفظ بحق  فعمى المرء  ؛لقكةاستخداـ ا

 .(154: 2010)أحمد,  اآلخريفنة لغزك ىي  
 
فيقكؿ:  أنيا ال قيمة ليا مف غير قكة, العيكد كالمكاثيؽ في قضية كما يرل ىكبز 

 "الناس ا الناس مف شر  بي فى م  ؤى يمكف أف يي المكاثيؽ ببل سيؼ ىي مجرد كممات, كال قكة ليا "
(Hobnes,1914: 68).  

ان كاف لحككمة صغيرة محدكدة السمطات, كمقيدة ي  " ال يكجد مجاؿ أى كيضيؼ ىكبز 
نماالصبلحيات,  مصادر القكة  الشاممة العاتية التي تحتكر كؿ   الحككمةالناجحة ىي الحككمة  كا 

كفي د مف حديد عمى أيدم المخالفيف, , كتضرب بياألمفلبسط رىا السياسية كالقانكنية, كتسخ  
 , ميما كاف رىيبان مرعبان؛السمطاف سيختاركف العيش تحت ظؿ   د  ف الناس العقبلء ال بي فإ ؛اعتقاده

مف ذلؾ بكثير"  أفظعألف نتائج الفكضى كالعيش مف دكف كجكد حككمة ىي 
(Hobnes,1914:91). 

عبلئور تركيز ىكبز عمى قيمة القكة كقد أث    العمـك تأثيران كاضحان عمى مناىج  ,شأنيا مف كا 
في السياسة  (بالمدرسة الكاقعية)سمى تمؾ النظرية ما يي  إفرازات لحدالسياسية الحديثة, ككانت إ

 المادةى  ,, كأسس تكزيع القكةأصبح مبدأ )القكة النسبية( إذٍ  , كفي العبلقات الدكلية خصكصان؛عمكمان 
ٌصب ىكبز بجدارة أبان حقيقيان ليذه المدرسة نى كيمكف أف يي لمتحميؿ السياسي الحديث,  ةى الرئيس

 .(163: 2010)أحمد,  المعاصرة في حقؿ العمـك السياسية
 

 جون لوك: اً خامس
الجامعي ( في مدينة )رنجتكف( بإنجمترا, كتمقى تعميمو 1704-1632كلد جكف لكؾ ) 

السائد في المجتمع  الديني   دً تشد  م لظاىرة الكىناؾ عيرؼ بالتصد  بكمية كنيسة المسيح بأكسفكرد, 
, كفي لمكافحة تمؾ الظاىرة ؛ر في تككيف نسؽ سياسي فمسفي, كفك  بشكؿو خاٌص كفي الكمية  ,عامة



128 
 

لمصالح الطبقات  ثـ كزيران لمعدؿ, كانخرط في العمؿ السياسي ممثبلن  ,طبيبان  أصبح ,ـ1667عاـ 
نجميزم السياسية في المجتمع اإل األحداثثير مف دكار بارزة في ك, ككانت لو أالتجارية كالرأسمالية

 .(165: 2010)أحمد,  عشرى  السابعى  مف القرفً  األخيرةفي العقكد 
 

 ف تككف قيكد الحككمة عميو بأدنى ما يمكف,يتمتع المجتمع بحرياتو, كأ أف ؾلك قد اشترط ك  
نطاؽ ممكف,  بأضيؽً  ,لياكالسمطات الممنكحة  ,ياكعدد كظائفيا كميام   ,د حجـ الحككمةف يتحد  كأ

 ؛فاءكٍ ة البشر, كتقـك بتدريب القضاة األى القكانيف النافعة لتسيير حيا ف  سى كلذلؾ تكتفي الحككمة بً 
, كال (Lock, 1960: 222) األحكاـلتطبيؽ تمؾ  ؛قكات الشرطة ؿلمفصؿ في منازعات الناس, كتشك  

لمدكلة عف حقكقو إال مف  مكاطف لـ يتخؿ  ألف ال  عند الضركرة القصكل؛إال   تخرج عف ذلؾ الحد  
 ,سرم مسراهكتصادرىا, كعمى القانكف أف يى  تحتكرىا ال أف ,تمؾ الحقكؽأجؿ أف تقـك بحماية 

 آخرى  شيءو قكتيا لفعؿ  لمدكلة أف تستغؿ   سمحبؽ عمى المكاطنيف كالدكلة عمى السكاء, كال يي كيط  
الدكلة عمى ممتمكات رعاياىا ييمغي كجكدىا داء ف اعتأ عمى -كبحسـ–د كما أك  , لمصمحة الشعب

نيا مف مع الضرائب مف الناس بقدر ما يمك  تج أفكشرعيتيا مف األساس, ذلؾ أف بإمكاف الدكلة 
  .ياميام   أداء

ة ي  كً مٍ كضماف حقكقيـ في المً  ,حرص لكؾ الشديد عمى إقرار كحماية حرية المكاطنيف إف  
 إلىاالتجاه  أككاجباتيا,  أداءالحككمات مف مغبة التقصير في تحذير  إلىبو  أدل, قد الخاصة

)أحمد,  انتقاص حقكؽ رعاياىا, كفي ىذا الشأف فقد جٌكز لكؾ أف تثكر الجماىير عمى الحككمات
2010 :171- 173). 

 
 نجول مازارا: اً سادس

  (3في حاشية صفحة) عف سيرتو كردت ترجمة 

ـ  الفرنسية قبؿ  (أفينيكف)في مدينة  رران لمبعثة البابكيةمق  عمؿ مازاراف  تعيينو نائبان  أف يت
حصؿ مازاراف  في باريس, األعظـكاف سفيران لمحبر  ـ  كمف ثى لرئيسيا خبلؿ فترة كجيزة مف الزمف, 

يطاليا السبلـ بيف إ إحبلؿ عمى ريشيميك رئيس كزراء فرنسا عمؿ مععمى الجنسية الفرنسية بعدما 
معجبان بشخصية الكارديناؿ مازاراف كقد كاف بيف الرجميف,  كثيقةة عبلقنشأت  حيثي  ؛كفرنسا

  .(40: 2006حسف, ) كاف معجبان بحنكة مازاراف كميارتو األخيرريشيميك, كىذا 
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 باستطاعتوو يدرؾ بحدسو العميؽ أف مازاراف كمكاىبى  كاف ريشيميك الذم اختبر طاقاتً 
المشاكؿ الكثيرة  ليساعده عمى حؿ   ؛الجرمءك الذىف الحيكم  احبً صاالعتماد عمى ىذا الشاب, 

 عشرى  لذا فإنو نصح الممؾ لكيس الثالثى  ؛التي تكاجييا فرنسا عمى الصعيديف الداخمي كالخارجي
بعد كفاة ريشيميك أصبح مازاراف رئيسان , كتعيينو بصفة كزير دكلة في مجمسو ,باستخداـ مازاراف

 ؿ الممؾ تمؾ النصيحةبً قى  حيثي  ؛بأف يعيينو مكانومؾ لكزراء فرنسا خمفان لريشيميك الذم نصح الم
 .(42: 2006حسف, )

كىك في قمة السمطة, كفي خضـ المعترؾ  ,قد كتب مازاراف كصاياه لمسياسي الناجحك  
كالبقاء فييا  ,منيا مفاىيمو العممية كالمبسطة لكيفية ممارسة السمطة مف ًقبؿ الحاكـ, كضٌ السياسي
حكـ دكلة كي ت" قكلو: مف عمى ىذا المفيكـ الكاضح عند مازاراف أدؿ   س, كليفترة ممكنة ألطكؿ

نما المطمكب فكره  ,أك طيبة القمب ,فإف المطمكب ليس الكـر د؛بشكؿ جي   ثاقب  أك النية الحسنة, كا 
: 2006حسف,  ) كخصب, ال يمكف معرفة مخططاتو, كيعمؿ لصالحو بدؿ االستسبلـ لعكاطفو"

117.)  

 وً إمكاناتً راؾ تماـ اإلد ينبغي عمى السياسي الناجح أف يدرؾ ف أنوكما يضيؼ مازارا
ؽ أفعالو, يراقب كيدق   أف, كيتعمـ حتى يستطيع أف يتحكـ بمشاعره ؛النفسيةى  وً كصفاتً  الشخصيةى 

سكؼ يككف قادران عمى أف يفكر  األفكارفي ىذه ف ألنو عندما يتمع   ؛ يتياكف في ىذه المراقبةكأال  
كمركزه كمركز ىؤالء الذيف يتعامؿ  ,لمكاف الذم ىك فيو, كالظركؼ المحيطة بوافي  بإمعاف
يجب عميو أف يككف عمى  بؿ ؛, كما أف السياسي يمزموف يكجو لنفسو النقد عند الضركرة, كأمعيـ
عمى  فأ, ككما دقيقة عمى معمكماتو  بناءن  إال  ذلؾ  لو ى, كال يتأت  كامؿ بطبيعة المحيطيف بو إدراؾ
تطغى دائمان عمى  ألف عناصر الشر   ؛دائمان بيـ فإف عميو الشؾ   ر مف اآلخريف؛الحذى  سي  السيا

عف  إبعادىـو, كعميو معرفة كيفية عناصر الخير, كخاصة لدل أكلئؾ الطامحيف لمحمكؿ محم  
  (.119: 2006حسف, ) ذلؾ أمكف إذا ؛األصدقاءمكقع  إلىطريقو, كتحكيميـ مف مكقع الخصـك 

ف لـ في عيكف شعبو عادالن, حتى كا  أف يظير السياسي يجب ازاراف عمى أف يؤكد مك 
 تجمب لو , مع الحرص عمى أال  السبؿ الممكنة يكف كذلؾ, كعميو أف يدعـ ىذه الصكرة بكؿ  

السياسي ك  في ذلؾ, مؼ, كلكف عميو استعماؿ الكياسة كالفطنةعيرل صداقة أك حً  أعداء, أك تفؾ  
نمابر, غمفيا الفخر كالكً قو, فيندفع في قرارات انفعالية يي حق   نشكة انتصارو  الناجح ال ينساؽ كراء  كا 
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 طيع تحقيؽ النصر الكامؿ عمى عدكه؛أمكره, حتى يست ه في كؿ  كدىاءى  ه السياسي  كفكرى و ييعمؿ عقمى 
 د  ري , كعندما تككف منتصران في معركة ما, ال تى ىزيمة إلىؿ النصر قد تحك   اليكجاءى  ألف القراراتً 

ؾ سيككف لديو أسباب ف عدك  ؛ فإما خانؾ الحظ   إذاألنو  عدكؾ أسراه مف ذكم المقاـ الرفيع؛ل
ذلؾ, احتفظ دائمان بصبلت دبمكماسية  إلى باإلضافة, أسراه كي يسترد   ؛كجيية لممحافظة عميؾ

    (.120: 2006حسف, ) ؾ ككبار رجالومع أركاف عدك  

 

 كاميا وحُ  ,سة الواقعية: خصائص المدر المطمب الثاني

عتبر أف الدكلة تتميز دكف سائر النظـ يرل الباحث أف المدرسة الكاقعية ىي التي تى 
 رجؿ الدكلةاالجتماعية األخرل بالقير كالغمبة كاإلكراه, كىك إكراه لكجو المصمحة العامة, كعمى 

 كينبغي عميو في بداية حكمو ى عف األخبلؽ كالقيـ,دكف أف يتخم   ,أف يككف كاقعيان في إدارة الدكلة
ثـ يبدأ بالتخفيؼ مف  لذلؾ, دعت الضركرةإذا  ؛بالقكةحتى كلك  ,خ حكموأف يرس   كنشأة الدكلة

 , فالدكلة المستقرة ىي التي ترعى العرؼ رعايةن ألمرلو ا حتى يستتب   ؛استخداـ القكة بالتدريج
 ,مكان فيمسكفان و ال مقامى مكاف القانكف كمى  األعمى لممجتمع, كال تضع تامة, كتجعؿ مف القانكف السيدى 

 .كال غير فيمسكؼ

ى تحديد مجمكعة مف ص إلالمدرسة الكاقعية, خمي  فبلسفة أفكار عمى بلع الباحثاط  كبعد 
عتمده الباحث لتصنيؼ مجمكعة كىك ما ا ,يافبلسفتي المدرسة ك  بيا ىذه تمتعالخصائص التي ت

 كاآلتي: سته  الية كالكاقعية, كىيمف الممارسات لبعض الحكاـ ما بيف المث

 .أيضان  خر عيدىاكاكفي أ .لمدكلة إنشائوأكثر مف القمـ عند حاكـ لمسيؼ الاعتماد  .1
ـن ككنو  ؛كنظاـ لمحكـ الدستكرم نظاـالتطبيؽ  .2  بيف حكـ األقمية كالديمقراطية,ما  ان كسط نظا

 .حيث يككف الحكـ فيو لمطبقة المتكسطة
كطيبة القمب  ,ال يتعامؿ بالنية الحسنةك  ,ال يستسمـ لعكاطفوك ب, صٍ لو فكر ثاقب كخً لحاكـ ا .3

 كفقان لما تقتضيو الضركرة.بؿ  ؛عمى الدكاـ
يراقب ك يتحكـ بمشاعره, ك , النفسيةى  وً كصفاتً  الشخصيةى  وً يدرؾ تماـ اإلدراؾ إمكاناتً  لحاكـا .4

 .بشكؿ جيد وكيدقؽ أفعال
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 ., بناءن عمى معمكمات دقيقةطيف بوطبيعة المحيلديو إدراؾ كامؿ عف  رجؿ الدكلة .5
ف لـ يكف كذلؾ, ك  الحاكـ .6 ـ ىذه الصكرة أف يدع يستطيعيظير في عيكف شعبو عادالن, حتى كا 

 .السبؿ الممكنة بكؿ  
 

 المثالية والواقعية المدرستينالمطمب الثالث: مقارنة بين 

ية األخرل بالقير عتبر أف الدكلة تتميز دكف سائر النظـ االجتماعالمدرسة الكاقعية ىي التي تى 
أف يككف كاقعيان في إدارة  رجؿ الدكلةكالغمبة كاإلكراه, كىك إكراه لكجو المصمحة العامة, كعمى 

خ ى عف األخبلؽ كالقيـ, كينبغي عميو في بداية حكمو كنشأة الدكلة أف يرس  دكف أف يتخم   ,الدكلة
 ؛يؼ مف استخداـ القكة بالتدريجإذا دعت الضركرة لذلؾ, ثـ يبدأ بالتخف ؛حتى كلك بالقكة ,حكمو

تامة, كتجعؿ مف القانكف  لو األمر, فالدكلة المستقرة ىي التي ترعى العرؼ رعايةن  حتى يستتب  
 .مكان فيمسكفان, كال غير فيمسكؼو ال مقامى األعمى لممجتمع, كال تضع مكاف القانكف كمى  السيدى 

ية الحاكـ, حيث تفترض أف يتكفر بينما نجد أف المدرسة المثالية ىي التي تركز عمى شخص
أف يحكـ دكلتو عمى  لدل الحاكـ مجمكعةه مف الخصائص كالصفات األخبلقية؛ كي يستطيع

الكجو األمثؿ, فعندما تككف المدينة فاضمةن, فستصبح كاممة, ككماليا ىذا ينعكس عمى األفراد؛ 
كف بأعدؿ كسائؿ التفكير, بحيث يبمغ فيو الفرد أعمى مراتب الكماؿ؛ كتفترض أف الجميع يفك ر 

كينظركف إلى األمكر أدؽ  نظر, كيطيع كؿ فرد ما تأمر بو القكانيف, فبدكف أف يككف الحاكـ 
فيمسكفان ال يمكف أف تككف المدينة فاضمة, كيسعد بيا الناس؛ ككف الغاياًت المنكطى بالدكلة تحقيقيا 

ف أقصر  الطرؽ لتنفيذ مياـ  الدكلة ىي السبؿ ال يمكف تجسيدىا إال بكسائؿى أخبلقيةو شريفة, كا 
 األخبلقية المستقيمة,  حيث إف االلتزاـ األخبلقي يزيد مف قكة الدكلة كىيبتيا كسمطانيا.

كلتكضيح ذلؾ بشكؿ أكبر فقد خميص الباحث إلى مجمكعة مف العناصر التي يمكف أف نفرؽ 
 بيا بيف المدرستيف المثالية كالكاقعية كىي كما يأتي:

, لعكاطفو يستسمـ كال, كًخٍصب ثاقب فكر محاكـينبغي أف يككف ل رسة الكاقعيةالمدفي  .1
, الضركرة تقتضيو لما كفقان  بؿ الدكاـ؛ عمى القمب كطيبة, الحسنة بالنية يتعامؿ كال
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شخصية الحاكـ بمجمكعة مف الصفات  بينما في المدرسة المثالية ينبغي أف تتصؼ
 فات تزيد مف قكة الدكلة كىيبتيا كسمطانيا.حيث أف ىذه الص األخبلقية كالمثالية,

 كفي ,لمدكلة إنشائو عند القمـ مف أكثر في المدرسة المثالية لمسيؼ الحاكـ ديككف اعتما .2
 كسائؿ أخبلقية كمثالية عمى , بينما يعتمد الحاكـ في المدرسة المثاليةأيضان  عيدىا أكاخر

 كالمجتمع. ؽ  أىداؼ الدكلةيحقتعندما يريد كخاصة  عمى الدكاـ,
ف حتى, عادالن  شعبو عيكف في يظير أف الحاكـعمى  المدرسة الكاقعيةفي  .3  يكف لـ كا 

, بينما في المدرسة المثالية الممكنة السبؿ بكؿ   الصكرة ىذه يدعـ أف كيستطيع, كذلؾ
 ؛ فإف لـ تتكفر فيو ىذه الصفة؛ فعميو أف يتفمسؼ.ان فيمسكفأف يككف الحاكـ يتكجب عمى 

, النفسيةى  كصفاًتوً  الشخصيةى  إمكاناًتوً  اإلدراؾ تماـ يدرؾ المدرسة الكاقعيةفي  الحاكـ .4
 طبيعة عف كامؿ إدراؾ لديوك  ,جيد بشكؿ أفعالو كيدقؽ كيراقب, بمشاعره كيتحكـ

بينما في المدرسة المثالية كجكد الدكلة كأركانيا  ,دقيقة معمكمات عمى بناءن , بو المحيطيف
السمطة الحاكمة تستطيع أف تضع سكؼ, كبدكنو فمف تككف الدكلة, ك لفيممرىكفه بكجكد الحاكـ ا

قكاعد الحكـ كالسمكؾ السياسي الصحيح كنظمو, إذا تىـ  انتقاؤىا مف طبقة عميا مف المجتمع, 
  كتعميميا؛ حتى تصبح مستنيرة بنكر العمـ الخالص, ثـ تيعطى كحدىا مقاليد الحكـ.
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في وتقييميا  ,الواقعية في المدرسة حكمالارسات ممنماذج من : بحث الثانيالم
 الشرعية سياسةضوء ال

ريخ, بما كىبيـ اهلل مف مكىبة التافي صناعة  ىـ المتميزى مف الحقائؽ الكاضحة أف لمقادة دكرى 
فالبشرية تحتفظ في تاريخيا الطكيؿ بقائمة  زكا بيا عف سائر الناس,تمي   متفردةصة, كقدرة خا

منو, كرسمكا أبعاد  ميمةو  ركا في مسار التاريخ, كساىمكا في صناعة مراحؿى أث   طكيمة ألشخاصو 
في المسيرة التاريخية لمشعكب  األفذاذ األفرادكنظران ألىمية  بأعماليـ البارزة,البلحقة  بً قى الحً 

 ,كالمجتمعات, فقد شاع في الكثير مف الدراسات استخداـ اصطبلح )الدكر التاريخي(
 ,كعمماءى  ,كقادةو  ,خالديف عند الحديث عف عظماءى  ,ك)البطؿ التاريخي( ,ة(ك)الشخصية التاريخي

أك العسكرم, أك في مجالو: السياسي,  , كؿ  كساىمكا في رسـ مساراتيا ,ركا في الحياة البشريةأث  
 التالية األجياؿدراسة  محؿ   كأفعاليـصارت خطكاتيـ  بحيثي  أك االجتماعي, أك الديني؛العممي, 

 .(3: 2006حسف, )

-ف أبي سفيافبً  معاكيةى الخميفة  مف ب الباحث إلى اعتبار كؿو كفي ضكء ما سبؽ فقد ذى
رجب طيب  الحالي   التركي   ك, كالرئيسً يالكزراء الفرنسي ريشيم , كرئيسً -مارضي اهلل عني

في  ,امياك  كحي  ,كاقعيةيف تنطبؽ عمييـ خصائص المدرسة المف الحكاـ الذ نماذجى  ,أردكغاف
التسع  الباحث بتقييـ أدائيـ في الحكـ في ضكء القكاعد الفقيية قاـ ارسات إدارة الدكلة, حيثي مم

 (.67-62التي سبؽ ذكرىا كشرحيا ص)

 -ي:في ىذا المبحث ثالثة مطالب كما يأتو 

 

 مارضي اهلل عني -معاوية بن أبي سفيان: األول مطمبال

سفياف بف صخر بف حرب بف أمية بف عبد بي أمعاكية بف  اإلسبلـ, ؾي مً أمير المؤمنيف مى ىك 
, الذىبي) المكي األمكمشمس بف عبد مناؼ بف قيصي بف كبلب, أبك عبد الرحمف, القرشي 

2001  :3/120).  
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, كاف رجبلن أشير كاألكؿعشرة,  خمس سنيف, كقيؿ بسبع, كقيؿ بثبلثكلد قبؿ البعثة ب
, فيذا أبك كبير ه ككالدتو منذ الطفكلة بمستقبؿو س فيو كالد, جميبلن, مييبان, كقد تفر  طكيبلن, أبيضى 
نو لخميؽ أف يسكد "فيقكؿ لكالدتو:  ,كىك يحبك إليوسفياف ينظر  إف ابني ىذا لعظيـ الرأس, كا 

 .(11/398: 2003, بف كثيرا) "العرب قاطبة دً سي لـ يى  إفتيو مٍ كً قكمو, فقالت ىند: قكمو فقط, ثى 

رضي اهلل -و ىند بنت عتبةكأم   ,كأخيو يزيد ,ي سفيافمع أبيو أب-رضي اهلل عنو-أسمـ معاكية
  .(3/433 :2012 ,عسقبلني)ال كىك األرجح ,تح مكةيـك ف-عنيـ

 كتمتي  السابعة لميجرة, كلكفٍ  السنة ركل عنو أنو قاؿ: أسممت يكـ عمرة القضاء فييي  كلكفٍ 
ية رضي اهلل عنو مع , كقد شيد معاك إسبلمي لما دخؿ عاـ الفتح أظيرتي  ـ  , ثي إسبلمي عف أبي

 .(11/396 :2003 ,ابف كثير) كأربعيف أكقية مف الذىب ,اإلبؿكأعطاه مائة مف  ,نينان رسكؿ اهلل حي 

 :ىذه األربع مف أىميا ,بصفات كثيرة-رضي اهلل عنو-اشتير معاكيةكقد 

مى اهلل عميو كسمـ صمف مبلزمتو لرسكؿ اهلل -رضي اهلل عنو-استفاد معاكية العمم والفقو: .1
: ق1422حامد, )كثيرة صمى اهلل عميو كسمـ أحاديثى ل عف رسكؿ اهلل كى ممان كتربية, كقد رى ع

41). 

ضرب بو , ككاف يي ير أمير المؤمنيف معاكية رضي اهلل عنو بصفة الحمـتي اشٍ  الحمم والعفو: .2
 دي كى سٍ : مف أى رضي اهلل عنوئؿ فقد سي ", كعفكه عف الناس ,المثؿ في حممو, ككظـ غيظو

مقان, أحقيـ بالسيادة()أم الناس  ؟ فقاؿ: أسخاىـ نفسان حيف ييسأؿ, كأحسنيـ في المجالس خي
, كحسبو أنو كاف أحدى كتبة الكحي؛ حيف (11/442: 2003ابف كثير, ) ميـ حيف ييستجيؿكأحمٌ 

 ينزؿ نىٍجـه مف القرآف.

فإنو  ة؛بالعقمية الفذ  -رضي اهلل عنو-امتاز معاكية وقدرتو عمى االستيعاب: ,عقميتو الفذة  .3
, األحداثبو مف  ما يمر   مف كؿ   يستفيدعمى االستيعاب, فكاف كاف يتمتع بالقدرة الفائقة 

كممارستو ألعباء  ,خبراتو الكاسعةب تكرط فييا؛ إذاكيعرؼ كيؼ يتكقاىا, ككيؼ يخرج منيا 
شاـ لالشاـ, فكانت كاليتو عمى ا-رضي اهلل عنو-ه عمر, منذ كال  الحكـ عمى مدل أربعيف سنة

 .(7/406: 2001الزىرم, ) خميفة عشريف سنة أميران, كعشريف أخرل
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ر بيا صفة التكاضع, فقد يً تي التي اشٍ -رضي اهلل عنو-كمف صفات معاكية وورعو: ,تواضعو .4
مف ىك خير منو كأفضؿ, ككاف ذلؾ بعد أف العامة يعترؼ بأف في الناس  وً بً طى كاف في خي 

, خطب مرة فقاؿ: يينازع الذم ال األميرى لناس, فأصبح كاجتمع عميو ا ,أمر المسمميف تكلى  
ف  " مني, عبد اهلل بف عمر, كعبد اهلل بف  منكـ لمف ىك خيره  أييا الناس ما أنا بخيركـ, كا 

ابف ) "نكاكـ في عدككـ, كأكاليةن  كـعسى أف أككف أنفعى  , كلكفٍ األفاضؿىما مف عمرك, كغيري 

   .(11/436: 2003كثير, 

, أكسبو الخبرة في اإلدارة كالحكـ امم   ,في عيد الخمفاء الراشديف عديدةن  صبى منامعاكية شغؿ 
مف ممارساتو التي تدلؿ عمى  عىٍشره كفيما يأتي  عنيا, تنازؿ الحسف بف عمي الخبلفة بعد تكلى  ك 

 في ضكء السياسة الشرعية: كتقييميا ,الدكلة إدارةانتمائو لممدرسة الكاقعية في 

 

دخال نظام البريدديوان الخاتم إنشاء: األولىالممارسة  لممحافظة عمى سرية مراسالت  ؛ وا 
   الدولة:

عمييا عيف  عى مً ط  لمراسبلت الدكلة, فبل تى  كاألمافرية لتحقيؽ السً  ؛ديكاف الخاتـ معاكية أنشأ
لمكتب  ثـ أصبح الديكاف بمثابة سجؿو (, 433: 2001, شاىيف) يد خائف إليياجاسكس, كال تصؿ 

كالمراسبلت التي تتعمؽ بالصرؼ  األكامرتعتمد عميو في تدقيؽ كصارت الدكلة  الصادرة,
ثـ أصبح الديكاف بمثابة جياز لمفحص  ,األخرل اإلسبلمية كاألقاليـالخبلفة  كالحسابات بيف مقر  

, ككاف سبب ذلؾ أف معاكية أمر األخرلالصادرة كالكاردة عف الدكاكيف  األعماؿكالتدقيؽ في 
بف أبيو, كىك زياد  إلىبمائة ألؼ درىـ, ككتب بذلؾ  ,كقضاء دينو ,زبير في معكنتولعمرك بف ال

حسابو أنكرىا معاكية,  ر المائة مائتيف, فمما رفع زيادكصي   ,عمرك الكتاب عمى العراؽ, ففض  
  (.246: 2013, الصبلبي) اهلل بف الزبير اىا عنو أخكه عبد, فأد  كحبسو ,ىابرد   عمركه  رى مً أي فى 

رضي اهلل -في عيد معاكية اإلسبلميةساع الدكلة متو ظركؼ ات  ف تأسيس ديكاف الخاتـ أمٍ إ
, الغيث) كرجاؿ دكلتو ,كقادتو ,الومى لمتابعة عي  كسرمو  آمفو  اؿو نظاـ اتص إلى, كحاجة الخميفة -عنو

ر المؤرخكف أف معاكية أكؿ مف أدخؿ نظاـ البريد في الدكلة اإلسبلمية, يذكي ك (, "76 :2000
س بً تي قٍ اـ بتنظيمو, كتيشير بعض المصادر أنو أكأصدر أكامره بكضع الخيكؿ في عدة أماكف, كق
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ات بؿ كاف في بعض األكق ما يتعمؽ بالدكلة؛عمى  مف الركـ, كلـ تكف خدمات البريد مقصكرةن 
 (.247: 2013الصبلبي, ) "خريحمؿ رسائؿ الناس مف بمد إلى آ

مف معاكية  بو ما قاـ فأ يرل الباحث ,سة الشرعيةىذه الممارسة في ضكء السياكبتقييـ 
دخاؿ نظاـ البريد في الدكلة اإلسبلمية ,ديكاف الخاتـإنشاء  ساع لو مدلكالت كثيرة عمى ات   تكان ,كا 

دارتيا ,ضبط شئكف الدكلة إلىكالحاجة الماسة  ,في عيده اإلسبلميةممؾ الدكلة   ,بشكؿ سميـ كا 
 ,كالتحقؽ مف صحتيا كسرعتيا, رسالياكضماف سيكلة إ ,تكضبط الصادر كالكارد مف المراسبل

 .لمحافظة عمى سريتيااك  ,كعدـ التبلعب بيا

التصرف عمى الرعية منوط "مع القاعدة الشرعية التي تقكؿ:  قاـ بو معاكية ينسجـ ما إف   
 يككف أف اإلسبلمية في عيدهساع ممؾ الدكلة ات   اقتضت مصمحة األمة بعد , حيثي "بالمصمحة

يجاد ,ليا نظاـ محكـ لضبط مراسبلتيا الصادرة كالكاردة كالمحافظة  إليصاليا,طرؽ سريعة  كا 
 كعدـ التبلعب بيا. ,عمى سريتيا

  الحاجب)الحارس الشخصي(: أول من اتخذالممارسة الثانية: 

لكي يتجنب  ؛اإلسبلـمف اتخذ الحاجب في  أكؿ رضي اهلل عنو ىك معاكية بف أبي سفيافإف  
في ىذه الحقبة التاريخية,  ارىما يبر   اليبعض المظاىر الممكية  تككان ,عميواالعتداء  تً محاكال
أ بو في الدكلة بد شيءو  أكؿي كاف "فقاؿ:  احتجاب الخمفاء عف الناس, عفر ابف خمدكف فقد عب  

ـ, كما ىج كغيرً ا كانكا يخشكف عمى أنفسيـ مف اغتياؿ الخكار مى لً  كستره دكف الجميكر؛ ,الباب فى شأ
, مع ما في فتحو مف رضي اهلل عنيـ كغيرىـ ,كعمرك بف العاص ,عثمافى ك  ,كعميو  ,كقع بعمر

 "ه الحاجبك مٍ س  كى  ,كشغميـ بيـ عف الميمات, فاتخذكا مف يقكـ ليـ بذلؾ ,ازدحاـ الناس عمييـ
  .(150-2/149:  2001ابف خمدكف, )

بعد محاكلة  الحاجب كراء اتخاذ معاكية األمنيا يعزز آراء ابف خمدكف عف كجكد العامؿ كمم  
, أمر عند ذلؾ بالمقصكرات, كحرس الميؿ, كقياـ الشرطة عمى رأسو رىا الخكارجاغتيالو التي دب  

يعيشكف في الشاـ قريبان مف أعدائيـ  أميةكبنك  (, كقد كاف معاكية6/65: الطبرم) إذا سجد
؛المكتكريف  قيف في الببلد, المتفر   ,كالخكارج ,الشيعة المكتكريف مففضبلن عف أعدائيـ  مف الرـك
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نمط خاذ تؿ ثبلثة مف خمفائيا مف ات  التي قي  اإلسبلميةليـ الستقرار الدكلة  أنو ال بد   فى كٍ رى ككانكا يى 
 (.271: 2001, شاىيف) الحراسة كاالحتراز أنماطمف 

 محاجبً معاكية ل اتخاذأف بتقييـ ىذه الممارسة في ضكء السياسة الشرعية, يرل الباحث إنو 
, المسمميف مقتؿ خمفاء اإلسبلمية عقب األمةت بيا مف خبلؿ الفتف التي مر  ره كاف لو ما يبر  

 فحسب؛ خميفةحرصان عمى نفسو كحياتو بكصفو , كليس -ـرضي اهلل عني-كعميو  عثمافى ك  عمرى 
عمى  إلصراره, ك آنذاؾ باألمةلمفتف التي تعصؼ  ان كتجنب ,عمى المصمحة العامة ان صى رً حى  كاف بؿ

  تطكيرىا.ك  المترامية األطراؼ اإلسبلميةلبناء الدكلة مناخ مف االستقرار كالطمأنينة  إيجاد

التصرف " ,"الضرر يزال شرعاً " :قاـ بو معاكية ينسجـ مع القكاعد الشرعيةا مفإف  ؛كبالتالي
ار عمميات أسباب الضرر الناجـ عف تكر  إزالة فإف ؛كعميو ",عمى الرعية منوط بالمصمحة

ان لمفتف, درء؛ كأمنيـ الخمفاء كالرعيةممحافظة عمى استقرار ل ؛كاجبه شرعيه  االغتياؿ لمخمفاء
 ,مف اتخاذ الحرس الشخصي لو-اهلل عنورضي -فما قاـ بو معاكية ,ممصمحة العامةل مراعاةن ك 

  .الخميفة اغتياؿ ـ  الذم سيحصؿ لك تى ألسباب الضرر  إزالةن كاف 

  :لمناصب الدولة يم اإلداريةِ بواليتيم وخبرتِ  الموثوقِ  لرجالاختيار احسن ة: الممارسة الثالث

ف   بكاليتيـ كخبرتيـ  في اختيار أعكانو مف الرجاؿ المكثكؽً  رضي اهلل عنو ؽ معاكيةلقد كي
عمرك بف العاص  ,-رعمى سبيؿ المثاؿ ال الحص-ىؤالء مع حكمتيـ كدىائيـ, كمف, اإلدارية

كالضحاؾ بف العبسي,  ف شعبة الثقفي, كزياد بف أبيو الثقفي, كيزيد بف الحر  السيمي, كالمغيرة ب
ب بف أبي الميم   ىـ مف القادة المقاتميف أمثاؿى بف عامر بف كريز, كغيري قيس الفيرم, كعبد اهلل 

  .كآخريف ,زدمنادة بف أمية األ, كجي , كمالؾ بف ىبيرةفرة, كعقبة بف نافع الفيرمصي 

, كزياد لصغار , كالمغيرة لممعضبلتلؤلناة مبديية, كعمركه : أنا لككاف معاكية يقكؿ
  .(4/131:  1996الببلذرم, ) ككبارىا األمكر

دكر كبير  , فكاف ليـألعدائياكالتصدم  ,كفتكحاتيا ,الدكلة إدارةكقد ساىـ ىؤالء في 
 (.100:  1997العىمد, ) األمكيةدعائـ الخبلفة تكطيد ك  األمفتثبيت ز في كمتمي  
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معاكية بالسعي قياـ  فأيرل الباحث  في ضكء السياسة الشرعية؛ بتقييـ ىذه الممارسةإنو 
في الشئكف  سكاءن  ,اإلسبلميةيقكمكا بتدبير شئكف الدكلة ل كأصمحيـ؛ الرجاؿالختيار أفضؿ 

التصرف عمى الرعية منوط "ينسجـ مع القاعدة الشرعية التي تقكؿ: أك العسكرية؛  اإلدارية
 إدارة ىتكل  يلً  ؛كاألصمح كاألكفأ األنسب , فمصمحة الدكلة تتطمب مف الحاكـ اختيارى "بالمصمحة

  .ذكم الخبرة كالكفاءة إالف في الكظائؼ العامة أف يعي   األمر ال يجكز لكلي   ألنو ؛شئكف الببلد

  استخدام المال في تأكيد والء األعوان:الممارسة الرابعة: 

د معاكية مف أجك كتأليؼ القمكب, فقد اعيتبر  ,األعكافد كالء استخدـ معاكية الماؿ في تأكي
العرب؛ ألنو استماؿ القمكب بالبذؿ كالعطاء, كجاد بالماؿ مع المداراة, ككاف إذا بمغو عف رجؿ ما 

 (.100:  1997العىمد, ) سكتو بالماؿيكره أ

ـ معاكية لمماؿ استخدا فأ يرل الباحث الممارسة في ضكء السياسة الشرعية؛بتقييـ ىذه إنو 
درء " : الشرعية مع القكاعد ينسجـ؛ كتأليفيا ,كاستمالة القمكب ,في سبيؿ تثبيت أركاف حكمو

 إنفاؽفمف خبلؿ , "التصرف عمى الرعية منوط بالمصمحة" ,"المفاسد أولى من جمب المالح
)فالماؿ لو  ,ىـ لواستمالتيـ ككالءى كضمف  ,ؼ قمكبيـفقد أل   األعكاف,عمى  مف قبؿ معاكية لماؿا

الببلد  ـً كتقد   ,الحكـ استقرار إلىذلؾ  لأد   فقد كما يقكؿ المثؿ, كبالتالي ,كالسحر( مفعكؿه 
درء المفسدة  إف حيث ؛في بيت الماؿ الماؿ إبقاءمف  ,معباد, كأفضؿ للمببلد نفع, كىذا أكازدىارىا

 إبقاءمف  تيرادلمصمحة التي ا جمب مفكلى أى  كالرعية كاألعكافعمى الكالة  الماؿإنفاؽ جزء مف ب
 ,حدكث المؤامرات كالفتف إلىبالماؿ  يـإرضائحيث يمكف أف يؤدم عدـ  ؛الماؿ في بيت الماؿ

في -صمى اهلل عميو كسمـ-كقد فعؿ ذلؾ النبي  , العباد, كفساد كضياع الببلد بتسب  يمكف أف التي 
سنة كاممة عمى أف لمدة ينة ثمار المد ثمث إعطائيـعمى غطفاف فاكض عندما  ,األحزابغزكة 

, (22/5/2015, 17/4/2010اإلسبلـ, مكقع قصة  :السرجاني) كتترؾ حصار المسمميف ,تعكد غطفاف
 .درء المفاسدلماؿ المسمميف  مف نفاؽاإلكىذا دليؿ عمى جكاز 

  دة والمين في الوقت نفسو:سياسة الش   خداماستالممارسة الخامسة: 

, كاألحكاؿسياسة الشدة كالميف في الكقت نفسو حسب الظركؼ  رضي اهلل عنو بع معاكيةات  
زياد بف  إلى, ككتب معاكية األمكيةبعد تكطيد دعائـ الخبلفة  كاضحو  كظيرت ىذه السياسة بشكؿو 
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جميعان  نشتد   كتسكس الناس بسياسة كاحدة, إنا إفٍ إنو ال يصمح أف أسكس "قاؿ: أبيو في ذلؾ ف
ف نىمً , ك يـجٍ رً الناس كنيحٍ  نييمؾً  : 1996, الببلذرم) "كأليف , كتىشتد  كأشتد   تميفي  ىـ, كلكفٍ رٍ طً بٍ جميعان ني  فٍ ا 

4/84.)  

يكفيني  ال أضع سكطي حيثي ": ثؿمً  ؛معاكية مف أقكاؿ إلىكيؤكد ىذه السياسة ما نيسب 
 ) "واستعممتي  و, أمً ان ركبتي د  أجد مف السيؼ بي لساني, كال أضع سيفي حيث يكفيني سكطي, فإذا لـ 

  (.101:  1997العىمد, 

ىا كٍ م  خى  فٍ يا, كا  جبذكىا أرسمتي  إفٍ , ما انقطعتٍ  لك كاف بيني كبيف الناس شعرةه "كقكلو المشيكر: 
 (.4/21: 1996الببلذرم,  ) "ياجبذتي 

رضي  استخداـ معاكية فأ يرل الباحث الممارسة في ضكء السياسة الشرعية؛بتقييـ ىذه إنو 
يؤكد مدل الحكمة  ,كرعيتو كما بينو كبيف معاكنيو كالميف معان في الحكـلسياسة الشدة  اهلل عنو
كحسب  ,كاف يستخدـ ىذه السياسة حسب الحاجة حيثي  ؛ا معاكيةمكاف يتمتع بي المذيفً كالدىاء 
التصرف عمى الرعية "كحسب المكقؼ, كىذا يتماشى مع القاعدة الشرعية التي تقكؿ:  ,المصمحة

ذا فتراه شديدان, ك أك القكة محة تقتضي الشدة صانت المفإذا ك, "منوط بالمصمحة لمصمحة كانت اا 
بسياسة  الببلديسكس الحاكـ  أف فبل يصح   ,, كىذا عيف العقؿتتطمب الميف أك الرفؽ فتراه لينان 

ال   ,كاحدة  .حكمو لو قرار في  فمف يستقركا 

  المتبادلة مع الرعية: سياسة الحقوق استخدامالممارسة السادسة: 

 ,كر كعمرى ب يسياسة أب باعت  امع رعيتو, فمـ يستطع  المتبادلة حقكؽبع معاكية سياسة الات  
كثيران  جعمتٍ  اإلسبلميةساع الدكلة بعد ات   األمكاؿف كثرة إ , حيثي -رضي اهلل عنيـ-كعميو  كعثمافى 

رضي  ب معاكيةعمييـ, كقد أعر  ؽي ع بالخيرات التي أخذت تتدف  التمت   إلىعكف يتطم  مف المسمميف 
, كلكـ منفعةغير أني سمكت طريقان لي فيو  .. "كقاؿ لممسمميف: ,عف ذلؾ بشكؿ كاضح اهلل عنو,

ت الطاعة, كحسنما استقامت السيرة,  ,كمشاربة جميمة ,حسنة فيو مؤاكمة ذلؾ, كلكؿو ثؿ فيو مً 
 .(3/148: 2001, الذىبي) "لكـ نا خيره كـ فأفإف لـ تجدكني خيرى 

معاكية مف  ما قاـ بوأف يرل الباحث  الممارسة في ضكء السياسة الشرعية؛ه بتقييـ ىذإنو 
مف  اإلسبلمية األمةت بيا الظركؼ التي مر  متو المتبادلة مع الرعية أمٍ  استخداـ سياسة الحقكؽ
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التابعة  األمصاركالخراج الذم يأتي مف  األمكاؿككثرة  اإلسبلمية,الدكلة  ممؾ ساعكات   ,فتفال
 ,ميا الدكلةص  حى الكثيرة التي تي  كاألمكاؿ ,بالخيرات عً لمتمت   عه م  طى الناس تى  بالتالي أصبح لدلك  ,لمدكلة

في -رضي اهلل عنيما-أبي بكر كعمر الخميفتيف تطبيؽ سياسةكبالتالي لـ يكف بكسع معاكية 
 ف كبيران لـ يك عيدىما اإلسبلميةممؾ الدكلة  فإ حيثي  ,كصرفيا عمى الرعية ,األمكاؿ إنفاؽكيفية 

, الدكلة ليست كثيرة أمصارجمع مف التي تي  األمكاؿ كبالتالي فإف ,كما كاف في عيد معاكية
الذيف عاشكا  األكائؿف المسممك  عميو كما كاف ,تطمب سياسة الزىد كالتقشؼت الظركؼ تككان
كف ميتقب  حيث كانكا  ؛بكر كعمر أبي الخميفتيف ديعك  ,-صمى اهلل عميو كسمـ-محمد النبي عيد

  .اإلنفاؽفي  بعيا الخميفةت  التي يى  سياسة التقشؼ

المتبادلة بينو  حقكؽتحصيؿ الل عمى الرعية اإلنفاؽاء في السخقاـ معاكية باستخداـ  قدك 
 وعف حكم الرعية راضيةن  فإف لـ تكف ؛كاالستقرار ,كاليدكء ,باألمفلببلد لتنعـ ا ؛كبيف الرعية
  .الماؿ إنفاؽكسياستو في  عف عطائو,فسترضى 

التصرف عمى الرعية منوط "القاعدة الشرعية التي تقكؿ: ينسجـ مع معاكية ما قاـ بو إف 
رعية في المتبادلة مع ال سياسة الحقكؽ بت أف يقكـ معاكية باستخداـفالمصمحة تطم  , "بالمصمحة

 كاستتباب أمف الببلد كالعباد. ,سبيؿ تكطيد حكمو

  :ة واإلعالم بالدعاياالىتمام الممارسة السابعة: 

كاف  حيثي  ؛بو كبخبلفتو, كجعؿ الناس يميمكف إليو لئلشادة إعبلميةن  سياسةن  خذ معاكيةات  
ـ  , (102: 1997, العىمد) "الناس إلى ىـ تحبيبان ليى أشد   لي  الناس إ أحب  "يقكؿ:   معاكية بفف   كقد اىت

 كثر أيعطياتً يؤيدكنو, فكاف يي أمره ك يميـ ي ,مف الرجاؿ عددو  إلى, كأككمو كاإلعبلـالدعاية 
قكا بعض لكي يحق   ؛وً التً كي , كيعطي مجاالن كاسعان لً لكسبيـ في صفو الشعراء, ككذلؾ شيكخ القبائؿ؛

 (.6/139الطبرم : ) كاألمنية ,كاإلعبلمية ,المكاسب السياسية

الجانب اىتماـ معاكية بأف يرل الباحث  لممارسة في ضكء السياسة الشرعية؛بتقييـ ىذه اإنو 
يكالى عنو,  كرضاىـ ,الرعية لو يبحبترصو عمى حك  ,اإلعبلمي عدد مف المؤيديف ل األمر و ىذاكا 

نفاؽ الماؿ عمييـ ,كالمختصيف في ىذا الجانب ,لو كثار, كا  كشيكخ القبائؿ,  ,لمشعراء أعطياتو كا 
  د حكمو.تكط  كاىتمامو بجميع الجكانب التي  ,معاكية أفؽعف سعة  ان يعطينا انطباع
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التصرف عمى الرعية "مع القاعدة الشرعية التي تقكؿ:  قاـ بو معاكية ينسجـ فإف ما ؛عميوك 
الخميفتيف مقتؿ  في فتنة اإلسبلمية األمةت بيا التي مر   األكضاع فإ , حيثي "منوط بالمصمحة

رضي اهلل -عثماف لصكرة الخميفة ما مف حممة تشكيوو , كما صحبيرضي اهلل عنيما كعميو  عثمافى 
براز ,في ترسيخ أركاف الحكـ اإلعبلـىمية ألك  ,األمرلخطكرة ىذا  إدراكوكعدـ  ,-وعن نجازات إ كا 

نفاؽ ,أف يقـك معاكية باالىتماـ بيذا الجانب الميـ تطمبتفالمصمحة , الخميفة الماؿ في سبيؿ  كا 
 صكرتو لتشكيو فى كٍ عى سٍ يى كانكا  كبالتالي قطع الطريؽ عمى المحرضيف كالمغرضيف الذيف ,إنجاحو

 أك قتمو. ,عميو لبلنقبلب

  :والمراقبة تشكيل جياز لممخابراتالممارسة الثامنة: 

الداخمية  األمنية األجيزةبتشكيؿ جياز لممخابرات, ككانت  رضي اهلل عنو قاـ معاكية
ؼ عمى يشر تيا عمى جمع المعمكمات فائقة, ككاف معاكية جدان, كقدر  ية في عيده قكيةن كالخارج

لمراقبة الكالة كالرعية, فمـ يكف في  ؛مربكط بو لو جياز سرم  ات بنفسو, كما كاف جياز المخابر 
بؿ  فارقو؛ال ت جيش إال كعميو عيفه  أميري  أك عامؿه  ,, كال ناحية مف النكاحياألقطارقطر مف 

 (.254: 2013, بلبيصال) كصمت عيكنو حتى في الببلط البيزنطي

قاـ بإلزاـ بعض مناكئيو  الخميفة معاكية, حيثي ظير نظاـ المراقبة في دمشؽ في عيد  كما
معينة, كييشبو ىذا اإلجراء ما ىك معمكؿ بو في  السياسييف بأداء الصبلة في الجماعة في مساجدى 

بعض الدكؿ المعاصرة مف إلزاـ المشبكىيف بالتردد عمى مراكز الشرطة في أكقات محددة, كما 
ؿ عميو ؛ لتسيىاىا ليـ في دمشؽ كغيرً عد  , أخاصةو  قاـ بإسكاف بعض مناكئيو في مساكفى 

 مراقبتيـ, كقاـ أيضان بإحكاـ المراقبة الشخصية عمى األجانب الذيف يدخمكف دار اإلسبلـ
 (.125:  1994الحميداني, )

 اـ معاكية بتشكيؿيقأف  يرل الباحث الممارسة في ضكء السياسة الشرعية؛بتقييـ ىذه إنو 
 ا, كحرصو عمى سد  مبي عي كاف يتمت   التي كالنباىةعف مدل الحنكة  ـ  نً يى  كالمراقبة جياز لممخابرات

ككنو  ,كبيرة أىميةجياز المخابرات لو  فإ , حيثي ى مف ًقبمياؤتيي  أفجميع الثغرات التي يمكف 
 كمحاسبتيـ قبؿ أف ,كىي في ميدىا ,يايقؼ خمفكمف  ,معرفة المؤامرات كالدسائسنو مف يمكٌ 
  تقع.
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, "حظوراتالضرورات تبيح الم"مع القاعدة الشرعية التي تقكؿ:  اكية ينسجـإف ما قاـ بو مع
 ككثرةي  اإلسبلمية,ت بيا الدكلة متو الضركرة التي مر  مٍ أى جياز المخابرات كالمراقبة  كعميو فإف إنشاء

 هتجاكز  إلى ذلؾ لأد   حيثي  ؛ككثرة الخصكـ كالطامعيف في الحكـ ,ضيف عميياالمغرضيف كالمحر  
أك  ,في حالة الضركرة إال   ؛عنو شرعان  المنييىك ك  ,مف العمؿ في مجاؿ التجسس ظكراتممحل

 .كخيانتيـغدرىـ المخالفيف كالمعارضيف الذيف ييخشى مف  كضد   ,األعداءعمى 

  واالستفادة من تجارب األمم السابقة: ,االىتمام بتدوين التاريخالممارسة التاسعة: 

ـ   بالمغة العربية لمتاريخ عمؿ عمى أكؿ تدكيف  بالتاريخ, حيثي  رضي اهلل عنو معاكية اىت
, كأياـ العرب, األنساب, كال عمى أنو  األنبياءكقصص  ,بمعناه العاـ, ال عمى أنو المغازم النبكية

ا ىك جدير مم   ,السالفة, كسير الممكؾ كالحركب, كأنكاع السياسات األمـعمى أنو تاريخ  كلكفٍ 
فييا سير الممكؾ  ,فقد كاف يناـ ثمث الميؿ, ثـ يقكـ فيقعد, فييحضر الدفاترعمى الممكؾ, بالقراءة 
كً لو بكفت  رى مي  كالمكائد, فيقرأ ذلؾ ًغمماف ,كبكالحر  ,كأخبارىا ر بحفظيا كقراءتيا, فتم   مكا, كقد كي

  (.455: 2001شاىيف, ) السياسات كأنكاع ,كاآلثار ,األخبارة مف ليمة جمم بسمعو كؿ  

 إلى, كىك أحد عمماء التاريخ البارزيف في ببلد اليمف يةرٌ بف شي  عبيد اهللى معاكية كقد استدع
ما يتحدث نكا ابو أف يدك  ت  معاكية كي  كأمركممكؾ العرب كالعجـ,  ,, كسألو عف أخبار القدماءدمشؽ

 .(263: 2013, الصبلبي) بو عبيد اهلل

 ,اىتماـ معاكية بالتاريخ فأل الباحث ير  الممارسة في ضكء السياسة الشرعية؛بتقييـ ىذه إنو 
 ,كفنكف الحرب ,كسياسة الممكؾ ,كالشعكب ,األمـ السابقةكخاصة تاريخ  ,كالعمؿ عمى تدكينو

 شئكفكحسف تدبير  ,األمكركقدرتو الفائقة عمى تحميؿ  ,شخصيتوصقؿ  فيالكبير  األثركاف لو 
دارةسترشاد بيا في الحكـ كاال ,السابقة األمـعمى تجارب  بلعوط  اإلمارة, كذلؾ با   الدكلة. كا 

التصرف عمى الرعية منوط "مع القاعدة الشرعية التي تقكؿ:  الممارسة تتكافؽ إف  ىذ
المصمحة التي تقع يأتي مف باب  ,كدراستو ,كتدكينو ,فقياـ معاكية باالىتماـ بالتاريخ, "بالمصمحة
دارةلييحسف التصرؼ في سياسة الدكلة  ؛عمى عاتقو  إلىالرجكع بكاالجتياد في ذلؾ  ,كـالح كا 

كجدىا فيك  فحيثي  ؛المؤمف ةي الحكمة ضال  ك "كالتعمـ مف تجاربيـ في الحكـ,  ,السابقة األمـتاريخ 
 .(5/51ق, 279الترمذم: ) "بيا أحؽ  
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  في اإلسالم: بحريٍ  سطولٍ أُ  بناء أولِ الممارسة العاشرة: 

 كانت الدكلة البيزنطية متفكقةن  حيثي  ؛ـاإلسبلفي  بحرمو  سطكؿو ية ببناء أكؿ أي قاـ معاك 
ثـ  ,إلضعافياخذ معاكية الكسائؿ المناسبة , فات  في مياديف البحر األمكية اإلسبلميةعمى الدكلة 

الشاـ بإنشاء دار لصناعة السفف في  فأمر ,(307: 2013, الصبلبي) القضاء عمييا فيما بعد
فادة منيـ في دار الصناعة الجديدة, كالتي لبلست ؛ر الخبراءعكا, كقد استقدـ مف مص بمدينة

تطكرت ىذه  ـ  ثي  (,355:  1972, العدكم) مف جباؿ لبناف األخشابزت بسيكلة حصكليا عمى تمي  
 كذلؾ عاـ ,خاصة بصناعة السفف الحربية صناعية جديدة منطقةه  ت في مصرى نشئالصناعة, فأي 

 (.166:  2006شمبي, ) (ػػػى54)

قياـ معاكية بإنشاء أف يرل الباحث  رسة في ضكء السياسة الشرعية؛الممابتقييـ ىذه إنو 
لمحصكؿ عمى  بالدؤك كسعيو  ,نظره دً كبيعٍ  ,قوفي ؿ عمى سعة أي يدل   اإلسبلـفي  حرمو ب أكؿ أيسطكؿو 

 ؛في العالـ األكلى القكةى  لتصبح ؛اإلسبلميةالدكلة ب نو مف الكصكؿالتي تمك  جميع كسائؿ القكة 
تيديد يأتييا  كالقضاء عمى أم   ,األطراؼالمترامية  اإلسبلميةالدكلة  حدكد يحميى أف  لكي يستطيعى 

  لبحر.ا مف

التصرف عمى الرعية منوط "ينسجـ مع القاعدة الشرعية التي تقكؿ: قاـ بو معاكية  فما
مؾ الدكلة محفاظ عمى مي ل انشاء أيسطكؿو بحرٌم؛ اقتضت األمة مصمحة فإ حيثي  ؛"بالمصمحة
ليتسنى لو القدرة عمى  ؛الدكلة البيزنطية عف طريؽ البحر القادمة مفمف االعتداءات  اإلسبلمية

   المتكسط. القادـ مف جية البحر التيديدمف  األطراؼالمترامية  اإلسبلميةحماية حدكد الدكلة 

 

 ريشيميوالثاني:  مطمبال

اعدتو عراقة كقد س ـ,1585لد عاـ, كي (م ريشيميكبمسيس د مأرماند جاف د)ىك ريشيميك 
السنيكر ) فيك في برلماف باريس, أما أبكه و ابنة محاـو , فأم  طريقو نحك القمة أصمو عمى أف يشؽ  

لخارجية   ان كزير  يميكريش أصبح لبيت الممؾ في عيد ىنرم الرابع, األكبرالمدبر  (دم ريشيميك
ـ 1917قالة في عاـ االست إلىفرنسا, اضطر ريشيميك  ممكةنتيجة تقربو مف  ؛ـ1616فرنسا عاـ 
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 ـ 1624كحتى  ـ1618بيف الفترة مف  يطالي ككنسيني, كظؿ  اإل ثر مقتؿ مستشار الممكةعمى إ
, كالتي انتيت وم  كأ عشرى  نتيجة الخبلفات بيف لكيس الثالثى  ؛االشتراؾ في السياسة عف بعيدان 

بان مف الممكة مقر  كلما كاف ريشيميك  ,سمطاتو كصبلحياتو كممؾ لفرنسا بحصكؿ لكيس عمى كؿ  
كلكف عندما حصؿ خبلؼ بيف  ـ كلمدة عاـ,1618أفنيكف سنة  إلىفقد نيفي  ؛ياان لكمستشار 

 اإلصبلحؼ ريشيميك بالقياـ بميمة م  فقد كي  النببلء؛ إلى التي انضمت   كزكجتو عشرى  لكيس الثالثى 
ريشيميك عقبلن  ؽي ح تفك  ضي , كسرعاف ما كى ينو لكيس في مجمس الدكلةفع   ,فنجح في الميمة ,بينيـ
رادةن  كمنذ ذلؾ التاريخ غدا  ـ,4162سنة  عشرى  مكزراء لدل لكيس الثالثى ل ان رئيسأصبح ف ,كا 

 فإذا, ـ1642حتى كفاتو سنة  عامان متتاليةن  عشرى  خبلؿ ثمانيةى  بأمره في فرنسا ريشيميك الحاكـى 
ذا كانت ف عصرى  عشرى  السابعى  كاف القرفي  ليا أف تسيطر عمى  رى د  رنسا قد قي الدكلة الفرنسية, كا 

يعكد إلى أف الكارديناؿ ريشيميك استطاع أف يسيطر عمى فرنسا,  كبيرةو  ذلؾ بدرجةو  أكركبا, فمرد  
س حياتو لعظمة ببلده, كعندما كاف يحتضر قاؿ كممتو المشيكرة: )ليس لي مف أعداء كقد كر  

  .(26-25: 2006, حسف) سكل أعداء فرنسا(

, كلكنو في السياسة كاف لو ةي  سً نى أف كصؿ ألرفع المناصب الكى  إلىج ديف تدر   رجؿ ريشيميك
 في مصمحة الدكلة الفرنسية ببل أم   كجو مختمؼ تمامان عف عباءتو الدينية, فسياساتو كانت تصب  

 .(aawsat.com :12/5/2015البدرم: مكقع جريدة الشرؽ األكسط, ) يٌ أك شرط أخبلق ,دينيو  قيدو 

 إلىالتطرؽ  ـ  تى قد كلكف  ,ناؾ العديد مف الممارسات التي قاـ بيا ريشيميك كرجؿ دكلةىإف  
اإلسبلمي كقياس مدل انسجاميا مع ديننا  سبعو منيا لمتدليؿ عمى كاقعيتو في السياسة كالحكـ,

 : كاآلتي ىي السبع الممارسات تمؾك  ,سة الشرعيةفي ضكء السيا الحنيؼ

 

  :الدولة الفرنسية إلى (الروشيل)مدينة  استعادةالممارسة األولى: 

كلـ ضعيفة,  ـ كانت فرنسا مقسمةن 1624لفرنسا عاـ  األكؿى  عندما أصبح ريشيميك الكزيرى 
 ىكةن  أيضان في فكضى سياسية كمالية فحسب, كلكنيا خمقت  األمةى أىكاؿ الحركب الدينية  ؽٍ رً غٍ تي 

ت الذم أصدره ىنرم الرابع قد منح , ككاف مرسكـ نانبيف الكاثكليؾ كالبركتستانت عميقةن 
بركتستانتيان يتمتع بحكـ فغدا معقميـ مدينة الركشيؿ مجتمعان  ,البركتستانت استقبلالن سياسيان معينان 
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ف كاثكليكيتو كانت خاضعة أل ؛دينية ألسبابىذا الكضع, ال  إنياءر ريشيميك قر   , كلكف  ذاتيٌ 
كىكذا  ,تككف قكية أفريد لفرنسا أي  إذااف الزمان التناسؽ ك أدرؾ أف لممصالح الكطنية, كلكفٍ 

في برنامج ريشيميك  األكلىـ, ككانت ىذه ىي الخطكة 1628فسقطت عاـ  ,حاصر الركشيؿ
 .(25: 2006, حسف) أكركبادكلة في  أعظـى لجعؿ فرنسا 

قاـ بو ريشيميك مف  ما فأيرل الباحث  الممارسة في ضكء السياسة الشرعية؛بتقييـ ىذه إنو 
, عشرى  كيس الثالثى الممؾ لمع بداية حكمو في عيد الدكلة الفرنسية  إلى الركشيؿة ستعادة مدينا

تصبح المدينة جيبان مف جيكب  أف ال النظر الذم كاف يتمتع بو, كحرصو عمى دً عمى بيعٍ  دي يؤك  
لة كياف معارض لمدك  إلى ما بقيت عمى حكميا الذاتي   إذاكالتي ستتحكؿ  ,الطائفية المسيحية

بسط سيطرتيا  إلىع فيما بعد باالنفصاؿ عف الدكلة الفرنسية التي تتطم   بي طالً كبالتالي يي  ,الفرنسية
 داخميةن  سيسبب مشاكؿى  ىذاك  ,كف عالميان ف لـ تإ ؛أكركبيان  األكلىلتصبح القكة  ؛أكركبا فيكنفكذىا 
  .تصبح فرنسا دكلة عظمى أف كىك ,األكبرستشغميا عف ىدفيا  ,لفرنسا

 العرب يستفيد منيا القادة أفمف الممكف  فإف ىذه الممارسة التي قاـ بو رشيميك ؛ميوكع
 ىذه الممارسة كأيضان تنسجـ ببلدىـ في طميعة الدكؿ الكبرل, في سعييـ ألف تصبحف كالمسممك 
إقميـ مف أقاليـ  يتحكؿ أفكبالتالي فإذا كاف ييخشى , "الضرر يزال شرعاً ": شرعيةال ةاعدمع الق
 ؛الكبرلعف أىدافيا الرئيسية  حرؼ بكصمتياك  ,كالتمرد عمى الدكلة ,لممعارضة إلى مركزو  لةالدك 
 حؿ  ك  السبؿ, , كبكؿاألـٌ الدكلة  إلى اإلقميـبإعادة ىذا يقتضى مف الحاكـ أف يقكـ  األمرفإف 

سي كسير  ,الببلد إلىاالستقرار  إعادة إلىسيؤدم  اإلجراء, كىذا ذلؾ إلى أدتالتي  اإلشكاالت
  .أىدافياتحقيؽ ل ؛ضة الدكلةكني ,قكاعد الكحدة

  )ألسباب متعمقة بالدولة(:رفع شعار الممارسة الثانية: 

 في قامكس أم   دارجةن  معةن شرعيان لسمككو بطرح مفيكـ جديد أصبح س ابتكر ريشيميك غطاءن 
 يككف خدمةى  يجب أف سياسيو  ف مرجعية سمكؾ أم  أ أمٍ  (؛متعمقة بالدكلة ألسباب)كىك ,سياسيٌ 

أك  ,كليس بالمصمحة الفردية ,سمكؾ يجب أف ييحكـ بيذا أىداؼ الدكلة ممثمة في مصمحتيا, كأمٌ 
العامة  األخبلقيةالنظرية فكر القركف الكسطى الساعي لفرض كىكذا كسر , األخبلقية األبعاد

 في حد   بلؽاألخ, كليس مفيكـ رمبراطك بيدؼ تقكية سمطة كنيسة ركما كاإل ؛المسيحية عمى كؿ  
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كحدة  (, فبدأ بالعمؿ عمى تحقيؽ:12/5/2015aawsat.comالبدرم: مكقع جريدة الشرؽ األكسط, ) ذاتو
ف مف االستقبللية ع , كاحتفظ لمكنيسة الفرنسية بقدرو فرفض سيادة البابكية عمى الممكؾ"فرنسا, 
 .(28: 2006, حسف) ةؿ في السياسالذم تدخ   (ككساف األب)خضع الكنيسة لمدكلة, كنفى ركما, كأ

مف  ريشيميك بو قاـ أف مايرل الباحث  الممارسة في ضكء السياسة الشرعية؛بتقييـ ىذه إنو 
بؿ أضحى ىذا  تمع الفرنسي؛كترسيخو لدل المج ,متعمقة بالدكلة(رفع شعار)ألسباب خبلؿ 

 ر أم  بر  كاف يي  حيثي حتى كقتنا الحالي, في العالـ  السياسييفمف  الشعار دارجان عمى لساف كثيرو 
كليس لمصمحتو  ,بأف ما قاـ بو ىك لمصمحة الدكلة ,الناس مف لكثيرو  ؽٍ ري ف لـ يى كا   ,إجراء يقكـ بو

التي يقـك  عف تمؾ اإلجراءات عارضيفممف المخالفيف كال كثيرو  إلى سككتل ذلؾ , كأد  الشخصية
ألف الدكلة فكؽ  ,يعارض أفيستطيع  حدى فبل أ ؛ؽ بمصمحة الدكلةتعم   إذا فاألمربيا ريشيميك, 

فإف الجميع لف ينعـ  ؛الدكلة فسدتى  األفراد, فإذاقدـ عمى مصمحة الجميع, كمصمحة الدكلة تي 
يضعو  أفمطمكب  ـو بالحياة الكريمة في الدكلة, كىذا الشعار الذم رفعو ريشيميك ىك شعار سا

 ,الشخصية مصالحيـعمى مكا مصمحة الببلد كأف يقد   ,أعينيـ بى حكاـ العرب كالمسمميف نيصٍ 
كمصمحتيا فكؽ مصالح  ,مجميعفالدكلة ل ,شعكبيـ تتبنى نفس الشعار أغمبية كبالتالي سيجدكف

  الجميع.

مع القاعدة  فيي تنسجـ ؛اإلسبلـىذه الممارسة التي قاـ بيا ريشيميك ليا أصؿ في إف  
التي يقـك بيا  اإلجراءاتفما دامت , "التصرف عمى الرعية منوط بالمصمحة"الشرعية التي تقكؿ: 

يؽ مصمحة فإف تحق ؛الناس بعض مف غٍ ف لـ تيٍستىسى كا   ,في ذلؾ رى يٍ فبل ضى  ؛لمصمحة الببلد الحاكـ
  ؽ مصمحة العباد.تحق إلىسيؤدم حتمان  الببلد

  عن سياسة الدولة: األخالقفصل الممارسة الثالثة: 

 مف قامكس الساسة ءان أصبح جز  ف سياسة الدكلة في تحرؾو ع األخبلؽريشيميك  فصؿ
 ألنو ؛خالده  اإلنسافإف " ىي:ك  ,ر سياستو مف خبلؿ جممة شييرة لومف بعده, كقد بر   كسمككيـ
البدرم: مكقع جريدة ) "ة يعتمد عمى سياستيا اليكـ كاآلف...كلكف بقاء الدكلاآلخرةالدار  إلىسيذىب 

بكصمتو,  كالدكلة, فمكؿو  فاإلنسابيف كىكذا فصؿ  ,(:12/5/2015aawsat.comالشرؽ األكسط, 
 .كالدكلة بكصمتيا المصمحة ,األخبلؽبكصمتو  اإلنساف
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بفصؿ قياـ ريشيميك  فأ يرل الباحث الممارسة في ضكء السياسة الشرعية؛بتقييـ ىذه إنو 
ىك أف الغرب ال يكجد لدييـ قيـ أخبلقية في الحكـ  همرد   ,كعف الحكـ ,عف السياسة األخبلؽ

دارة ؽ تطب  ك  ,تكضع التي القكانيفكما يحكميـ ىك صرامة  ,ر الكسيمةلغاية عندىـ تبر  فا ,الدكلة كا 
؛ كمع مبادئيـ ,يتكافؽ مع سياستيـ خبلؽ كالسياسةبيف األ عمى الجميع, كبالتالي فإف ىذا الفصؿ

 فييا كاستفحؿ ,استكلت فييا الكنيسة عمى السمطةا مف القبضة الحديدية التي كٍ انى نيـ عى حيثي إ
  .كاألخبلؽ اد بحجة الديفالفس

فيد منو نحف يمكف أف نست ,ما بيف األخبلؽ كالسياسة مف ىذا الفصؿ جميمةه  ىناؾ لفتةه  كلكفٍ 
 ,كالتصرؼ بكاقعية ,الدكلة إدارةالمثالية في  إلىكىك عدـ الميؿ  ,الدكلة إدارةفي  -مسمميفال–

فعندىا المثالية  ,الدكلة كدتيديد كجب ان متعمق األمركعندما يككف  األزمات,كخاصة في كقت 
مميو كبما تي  ,ا كفؽ القانكفيأما الدكلة فسيككف التعامؿ مع األفراد,تككف بيف  باألخبلؽكالتصرؼ 

ىذا  , كفي ىذه الجزئية ينسجـاألشخاص رً مي أطكؿ مف عي  الدكلة رى مي عي كألف  ,المصمحة العامة
فإذا  ؛"اتر الضرورات تبيح المحظو "قكؿ: الذم قاـ بو ريشيميك مع القاعدة الشرعية التي ت اإلجراء

بأف يقـك  كيجكز لو في الشرع ,محاكـفيباح ل ؛كاف ىناؾ خطر عمى بقاء الدكلة ككجكدىا
 إال د  أمامو بي لـ يكف  إذا في األكقات الطبيعية, كمحظكرة في الديف استثنائية,بإجراءات 

 .كبقائيا جؿ الحفاظ عمى الدكلةمف أ ,تخداميااس

  ومحاولة القضاء عمى نفوذىم: ,محاربة النبالءلرابعة: الممارسة ا

 حيثي  مع البركتستانت في مدينة الركشيؿ؛تعامؿ  مثمما بحـز  لـ يتعامؿ ريشيميك مع النببلء
قد حاربت , فقد انتيت اإلقطاعيةفي فرنسا التعدد ال الكحدة, كلـ تكف  فى كٍ رى ف النببلء ال زالكا يى إ

, ككاف كبار النببلء لتييمف عمى الحككمة المركزية في فرنسا ؛مف قبؿ في الحركب الدينية
كمكظفييـ  ,كبطاناتيـ ,كحركبيـ الخاصة ,كقكاتيـ المسمحة ,يحتفظكف بقبلعيـ المنيعة

فة لمتجارة التي تخترؽ الرسكـ المعرٌ كيتقاضكف  ,كفبلحييـ الذيف يعممكف تحت رحمتيـ ,القانكنييف
ة في كجو السمطة استقبلليـ العقبة الرئيساعتبر  يشيميك, كلكف ر (29: 2006, حسف) تجارتيـ

جانب  إلىفقد كاف النببلء يتمتعكف بسمطة جمع الضرائب  المركزية التي يدير الممؾ شؤكنيا,
قاـ ريشيميك باستخداـ عماؿ الممؾ لمقياـ  قدك  (,165: 1990نٌكار كجماؿ الديف,  ) بعض االمتيازات
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ف فإ ؛, كبالرغـ مف ىذااألقاليـمف سمطة النببلء في  ليحد   ؛يـاألقالداخؿ  اإلدارية باألعماؿ
 (.29: 2006, حسف ) النببلء في فرنسا ظمكا قكة, كلذا لـ ينجح ريشيميك في القضاء عمييـ

مع  لـ يتعامؿريشيميك أف يرل الباحث  الممارسة في ضكء السياسة الشرعية؛بتقييـ ىذه إنو 
الحرب الدينية في  أثناء نيـحيث إ ؛ذ كالقكة التي يتمتعكف بيامدل النفك  إلدراكو بحزـو النببلء 

الحرب  إعبلفجؿ االستيبلء عمى السمطة, كبالتالي أدرؾ ريشيميك أف مكف مف أفرنسا كانكا يقات
كيثكركف عمى  ,قياميـ بثكرة مضادة عميو إلىيؤدم  أفيمكف  ,كدفعة كاحدة ,عمييـ مباشرة

 عماؿباألباستخداـ عماؿ الممؾ لمقياـ  ان خذ قرار أف ات   لىإحكمو, حيث تعامؿ معيـ بالتدرج 
كىي التي زادت مف  ,مكف بمكجبيا األمكاؿ كالضرائبكيحص   ,كف بيايقكم كادارية التي كاناإل

  نفكذىـ. مف كيضعؼ ,مف صبلحياتيـ د  حي كبالتالي استطاع بالتدريج أف يى  نفكذىـ,

مع القاعدة  ينسجـ نة التدرج, كأيضان بلـ في سي اإلسفي  جد لو أصبلن كما قاـ بو ريشيميك ن
فترة مف  قد ترؾ ريشيميك النببلء؛ ف"جمب المصالحدرء المفاسد أولى من ": الشرعية التي تقكؿ

مف  د  حي يى  أفحتى استطاع  ,ض نفكذىـ شيئان فشيئان كأخذ يقك   ,هضد   لمفسدة قياميـ بثكرةو  درءان الزمف 
ككف ليـ ف يأف يفيمو حكاـ العرب كالمسمميف, كأكىذا ما يجب , مف شككتيـ كيكسر ,صبلحياتيـ

 ف يراعكا سنة التدرج.كأ ,المكاقؼ القدرة عمى تقدير

  الرقابة المباشرة عمى الموظفين في الدولة:الممارسة الخامسة: 

جميع المكظفيف في الدكلة مف مكظفي الفئات الدنيا, كحتى  قاـ ريشيميك بالمراقبة عمى
أك  ,بحيث ال يترؾ لو أية فرصة لمتبلعب ؛رقابة فعالة كمباشرة رافية العميا,المناصب اإلش

البدرم: مكقع جريدة الشرؽ األكسط, ) اليامة الداخمية التياكف في المسائؿ

12/5/2015aawsat.com:). 

قياـ ريشيميك بالرقابة  فأيرل الباحث  الممارسة في ضكء السياسة الشرعية؛بتقييـ ىذه إنو 
 ـو يى قً  ز نظاـ الرقابة في الدكلة, كخاصة في ظؿ عدـ كجكديعز   الدكلة عمى المكظفيف في المباشرة

سرعة في نيضة فرنسا الك  ,بالعمؿ االرتقاءإلى ل ذلؾ أد   فقد كبالتالي ,تحكـ الغرب ساميةو  دينيةو 
  أعماليـ عمى أكمؿ كجو. بأداءكقياـ مكظفي الدكلة  ,كالقضاء عمى الغش كالمحسكبية
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مع القاعدة ينسجـ ك  ,الحنيؼ اإلسبلميالذم قاـ بو ريشيميك يتماشى مع ديننا  اإلجراء يذاف
التأكد مف حسف سير  فإحيث  ؛"التصرف عمى الرعية منوط بالمصمحة"الشرعية التي تقكؿ: 

ئيس الدكلة بإنشاء تطمب قياـ ر , يبشكؿ خاص كلدل مكظفي الدكلة ,بشكؿ عاـ كسبلمتو العمؿ
كبما يخدـ  ,المكظفيف يقكمكف بأعماليـ عمى أكمؿ كجو أفمف  لمتأكد ؛رقابي محكـ نظاـ

كبالتالي يصعب السيطرة  ,كىي في بدايتيا قبؿ أف تستفحؿ ,مخالفة العامة, كضبط أم   المصمحة
  سساتيا.تفشي الفساد في مؤ ك  ,ضعؼ الدكلة يترتب عميو الذم األمر ,عمييا

  إنشاء أسطول بحري:الممارسة السادسة: 

ساع السكاحؿ الت   ؛اف ريشيميك يؤمف بأف الشعب الفرنسي شعب بحرم مرتبط بالبحارك
مف  ؛(34: 2006, حسف) الخارجي رغب في الدخكؿ في مضمار الغزككاف ي وكليذا فإن ,الفرنسية

الفرنسي,  األسطكؿكبدأ في بناء  ,س ىذه الييئةكترأ   ,لمبحرية كالتجارة إدارةأنشأ  جؿ ذلؾأ
جؿ التجارة الفرنسية في ـ مف أيمكف استخدامو في السم  فرنسي  أسطكؿفي تككيف  كبالفعؿ نجح

ذاكحمايتيا في الحرب,  ,الخارج نٌكار ) جيالدخكؿ في مجاؿ االستعمار الخار  إلىدعت الحاجة  كا 

 (.165: 1990كجماؿ الديف, 

 بإنشاءيميك قياـ ريشأف يرل الباحث  الممارسة في ضكء السياسة الشرعية؛بتقييـ ىذه إنو 
 طمكح ىذا الرجؿ عمى دكاالستعمار يؤك  السمـ كالحرب  أمكرفي  الستخداموبحرم  أسطكؿ
كالبحث عف  ,ف ييحسب ليا ألؼ حسابكأ ,تياف بياسلكي تصبح فرنسا قكة عظمى ال يي  كتطٌمعو؛
  بيا. كاألخذ ,القكة أسبابجميع 

التصرف "الشرعية التي تقكؿ:  القاعدة مع كينسجـ ,اإلسبلـفي  نجد لو أصبلن  اإلجراءىذا إف  
 كىنا ال أقصد القكة العسكرية ,أشكاليا , كبكؿبأسباب القكة فاألخذ, "عمى الرعية منوط بالمصمحة

الحاكـ  تتطمب مفمف الكاجبات التي  ,عد, كعمى جميع الص  المجاالت جميعالقكة في بؿ  ؛فقط
كليعزز قكة  ,كدكلتو مف أقكل الدكؿ ,مـاألي طميعة ف أمتولكي تصبح  يعمؿ عمى بمكغيا؛ أف

 .سيادتياب مس  ال أك ,عمى االعتداء عمييا أخرلدكلة  أم   لكي ال تتجرأ الردع؛
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  إعالء شأن فرنسا في القارة األوروبية:الممارسة السابعة: 

نو جعؿ السياسة , كليذا فإبيةرك ك فرنسا في القارة األشأف  إعبلءعمؿ ريشيميك عمى 
لما ليا  ؛ذلؾفي سبيؿ تحقيؽ  العقبةى  ىي سبانيالخدمة ىذا االتجاه, ككانت ا الخارجيةالداخمية ك 
كمف ىذا  يطالية,بو الجزيرة اإلكشً  )ىكلندا, بمجيكا( المنخفضة األراضيفي  كبيرو  ذو مف نفك 
يا سباناالضطرابات أل إثارةالحرب الكامنة أك الداخمية, بمعنى  إثارةسياسة  باعت  افي بدأ  المنطمؽ

, حسف) قكاىا الداخمية كالعسكرية كاستنفاذ ,إلضعافيا ؛كفي المناطؽ التابعة ليا ,في الداخؿ

2006 :36.)  

يا حتى يستطيع ضم   ؛معاىدة مع جميكرية )البندقية كسافكل( بتكقيع قاـ ريشيميك كما
فقاـ  ,سبانيانتكا( في مكاجية ا, ككذلؾ قاـ بمساعدة )مي سبانياالمعسكر الفرنسي بعيدان عف ا إلى

 إلى)سافكل( نيائيان  ضـ   أيضان  البلزمة ليا, كاستطاع المساعدات المالية كالعسكرية بإرساؿ
 ,ـ, فانتصر عميو1630جيشان سنة إليوأسبانيا فأرسؿ  إلى حينما حاكؿ حاكميا االنضماـ ,نسافر 

 (.167: 1990نٌكار كجماؿ الديف,  ) فرنسا إلىيا كضم  

السيطرة  ككاف يبغي مف كراء ذلؾ فرضى  ,سبانياا اعدة ىكلندا ضد  كما قاـ ريشيميك بمس
 الممؾ في عيد إال تحقؽ ذلؾلـ ي, ك كيتقاسـ بمجيكا مع ىكلندا ,البمجيكية األراضيالفرنسية عمى 
 المناطؽ تابعة لفرنساكأصبحت ىذه  ,تكا()دنكرؾ كالفمندكركز كأي  حينما ضـ   عشرى  لكيس الرابعى 

 (:12/5/2015aawsat.comدة الشرؽ األكسط, البدرم: مكقع جري)

الكارديناؿ ريشيميك  أف يرل الباحث الممارسة في ضكء السياسة الشرعية؛بتقييـ ىذه إنو 
إف حيث  كخاصة في ىكلندا كبمجيكا؛ ,األكركبيةسبانيا في القارة أإضعاؼ نفكذ  إلىالذم سعى 

 ساع الدكلة الفرنسيةميك في ات  طمكح ريشيض سبانيا عمى تمؾ المناطؽ سيقكٌ بقاء سيطرة أ
فقد سادت بينيـ  الغرب ال تحكميـ أخبلؽ كال قيـ؛ أفالكجكد الفرنسي, كبما بؿ كسييدد  كتمددىا؛

 , كلكفٍ خراآلعمى جماجـ  أمجادهيبني  أفيريد  الضعيؼ, فالكؿ   يأكؿقكانيف الغاب, فالقكم منيـ 
 كلكفٍ  اإلسبلمي,قاـ بيا ريشيميك مع الديف تماشى سياسة التكسع في ممؾ فرنسا التي ت أفيمكف 
 ,اـو س ىدؼو  جؿاإلسبلمية كانت تفتح الببلد مف أ ةالدكل فإحيث  ؛كالقيـ األىداؼفي  فارؽمع ال
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عمى  األمجادكبناء  ,, كليس بيدؼ الطمعالناس كافة إلى كتبميغو ,اإلسبلميكىك نشر الديف 
  .اآلخريفجماجـ 

ف فالمسممك , "األمور بمقاصدىا"دة الشرعية التي تقكؿ: مع القاع ـجتنس مارسةيذه المف
بؿ كاف  ؛السيطرة عمى خيرات تمؾ الببلدلفتح ببلد المشرؽ كالمغرب لـ يكف ىدفيـ  كاعندما ذىب

,  -صمى اهلل عميو كسمـ-كسنة نبيو محمد ,جاء في كتاب اهللالعمؿ بما  اليدؼ األسمى ليـ ىك
 .غكا ديف اهلل لمناس كافةم  كأف ييبى  ,األرضربكع نشر ديف اهلل في  بضركرة العمؿ عمى

   

 رجب طيب أردوغانالثالث:  مطمبال

ـ في مدينة اسطنبكؿ, في أسرة تركية 1954فبراير 26لد رجب طيب أردكغاف في كي 
االقتصاد كالتجارة في جامعة ثـ في كمية  ,رقيقة الحاؿ, درس في ثانكية األئمة كالخطباء الدينية

مبكرة في حزب )السبلمة الكطنية( بزعامة )نجـ الديف أربكاف( في بداية  في سفو  انخرطك , مرمرة
مكجات الحظر التي كانت تستيدؼ أحزابو,  رى ثٍ ميما أربكاف إً )الفضيمة( المذيف شك  السبعينيات, ثـ 

ـ فاز 1994كفي عاـ ـ أصبح أردكغاف رئيسان لفرع حزب )الرفاه الكطني(, 1985كفي عاـ 
 (.45-43, 2012السرجاني: ) سطنبكؿإ برئاسة بمدية

 ـ, سياسي  2014تركيا الحالي منذ شير أغسطس عاـ  رجب طيب أردكغاف رئيسى إف  
ى تكل  ك بدأ العمؿ السياسي مف خبلؿ التيار اإلسبلمي الذم قاده )نجـ الديف أربكاف(,  ,تركيٌ 

ب )العدالة كالتنمية( مف ـ لكاليتيف متتاليتيف بعد تمكف حز 2003رئاسة الحككمة التركية عاـ 
 :29/7/2014 ,مكقع الجزيرة نت) باألغمبية النيابية في ثبلث دكرات متتاليةالفكز 

www.aljazeera.net.)  

نجازات , كاإلسطنبكؿدكغاف بعد شغمو منصب رئيس بمدية إسطع نجـ الزعيـ التركي أر 
كىك حزب )العدالة  ,ب سياسي جديدمو لتشكيؿ حز ا أى  مم   ,يو ىذا المنصبقيا خبلؿ تكل  التي حق  

كحصؿ عمى أعمى  ,ـ2002كالتنمية( الذم خاض االنتخابات البرلمانية في شير نكفمبر عاـ 
كيتحمؿ التركة الثقيمة  ,نسبة مف أصكات الناخبيف, كبالتالي استطاع أف يشكؿ الحككمة بمفرده
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 لفكرة األساسية لدل أردكغافانت اكد, كمحاربة الفسا ,كعمى رأسيا اإلصبلح كالتنمية ,لمببلد
مف التعديبلت عمى السياسات المعيكدة بحؽ الحركة اإلسبلمية بزعامة نجـ الديف  جممةن  ؿي مً حٍ تى 

ل إلى حظر األحزاب األمر الذم أد  كعمى حزبو؛  ,تي قاـ بيا الجيش عميوكاالنقبلبات ال ,أربكاف
ت العصيبة, كالتي شيدت تنفيذ مخطط السياسية اإلسبلمية, كاعتباران لما حدث في السنكات الس

 صاحبً  , كذلؾ عمى يد الجيشً كاستئصاليا, ككسر عظميا إقصاء الحركة اإلسبلمية التركية
 (.94: 2012السرجاني, ) السمطة العميا, كالمييمف بالقكة عمى السياسة في تركيا

, ع العسكرالصداـ م دً ما يفضي إلى تجد   ب كؿ  استكعب أردكغاف الدرس جيدان, فتجن  
بؿ عمؿ عمى كسب ثقتيـ, كىك ما ال يمكف تحقيقو مع استمرار زعامة  كمعبدىـ العمماني؛

أعطى أردكغاف  ؛كبشكؿ متكازو  ,كفي الكقت نفسواف, الطرؼ المباشر في ذلؾ الصداـ, أربك
عض القضايا كتجنب إثارة المعارؾ حكؿ ب ,كلمنيكض باالقتصاد ,األكلكية لمعبلقة مع أكركبا

باعتباره مف أسخف ساحات الصراع بيف التيار اإلسبلمي كالتيار  اسة؛ مثؿ الحجاب؛الحس
مف الجيش؛ لذا جاء تصريحو األكؿ بعد الفكز في االنتخابات بأف حزبو سيمتـز  العمماني بحمايةو 

 .(95: 2012السرجاني,  ) عمييا الدستكر التركي بالمبادئ العممانية التي ينص  

عمى تحقيؽ نيضة شاممة في مختمؼ  كلى لمحككمة التركية عازمان األي بدأ أردكغاف كاليتو 
 ؛جكانب الحياة بتركيا؛ كذلؾ بغرض تثبيت أركاف حككمتو مف جية, كتأىيؿ الدكلة التركية

السترجاع ىيبتيا كمكانتيا عمى المستكل اإلقميمي كالدكلي مف جية أخرل, كقد نجح أردكغاف 
بدت معالميا جمية في العديد مف  ,تحقيؽ طفرة كاضحة بالفعؿ في فترة حككمتو األكلى في

جيد كعرؽ عمى مختمؼ  بؿ كاف نتاجى  ىذا النجاح مف فراغ؛ قطاعات الدكلة التركية, كلـ يأتً 
قو أردكغاف في ىذه النجاح الكبير الذم حق   ر  إذا أردنا أف نضع أيدينا عمى سً  األصعدة, كلكفٍ 

ب كانت عمى رأس اىتمامات حككمة حزب العدالة األكلى؛ المرحمة, فيمكننا تحديد أربعة جكان
عناصر المجتمع  ؿ  تأتي في مقدمتيا تحسيف الكضع االقتصادم, ثـ عقد ىدنة سياسية مع ك

كقكاه السياسية, كتحييد العامؿ الخارجي عف طريؽ رسائؿ تطمينية لممجتمع الدكلي؛  ,التركي
كأخيران إعادة النظر في ممؼ العبلقات التركية مع كخاصة الكاليات المتحدة األمريكية كأكركبا, 

 (.97-96: 2011السرجاني, ) دكلة الكياف الصييكني
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ميا في ضكء السياسة يكتقي ,الممارسات التي قاـ بيا أردكغاف سبعو مفكفيما يأتي عرض ل
 الشرعية:

  :األيديولوجيةبعيدًا عن  فكاراألعرض الممارسة األولى: 

قد تحدث عف مشركع و في قكارير أكثر جماالن كجاذبية؛ فنفسى  الرحيؽى  أردكغاف صب  
الديمقراطية كاإلسبلـ, كأنو ييدؼ مف الناحية الثقافية إلى مصالحة بيف العممانية كاإلسبلـ, كبيف 

 (.101: 2012السرجاني,  ) إلى حزب محافظ مسمـ عمى غرار األحزاب المسيحية األكركبية يدعك

مع  ـ  محظة األكلى عمى تجنب الصداـ مع العممانييف, كمف ثى كما حرص أردكغاف منذ ال 
, كىي ي اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنسافمرجعيتي ى": فكاف يقكؿ دائمان الجيش التركي, 

 (.102: 2012السرجاني,  ) سكاء" المرجعية التي تيرضي العممانييف كاإلسبلمييف عمى حدو 

أردكغاف منذ تكليو أف يرل الباحث  لشرعية؛الممارسة في ضكء السياسة ابتقييـ ىذه إنو 
بؿ ابتعد عف  بادئو كفؽ أيديكلكجيتو اإلسبلمية؛طرح أفكاره كم بتجن   قد منصب رئيس الكزراء

ما كقع بو أستاذه نجـ الديف أربكاف, كبالتالي تجنب االصطداـ مع ؛ لكي ال يقع فيالبعد ذلؾ كؿ  
  يا.تركالعممانية في  المؤسسة العسكرية حاميةً 

 ؛"المشقة تجمب التيسير"مع القاعدة الشرعية التي تقكؿ:  كما قاـ بو أردكغاف ينسجـ
لكاف مصيره مثؿ مصير  ؛اإلسبلمية التي يتبناىا األيديكلكجيةقاـ بطرح أفكاره كفؽ نو لك حيث إ

تالي ليكية تركيا العممانية, كبال ان كاعتبره مخالف ,عندما انقمب عميو الجيش ؛نجـ الديف أربكاف
كجد تعارض بيف ح بأنو ال يي استطاع أف يتجاكز ىذه المعضمة بحكمة كحنكة سياسية, عندما صر  

كبيف اإلسبلـ كالديمقراطية, كبالتالي فإف المتاعب كالمشقة التي سيجدىا إذا  ,اإلسبلـ كالعممانية
 .كلكجيةاأليديمف طرحيا بعيدان عف  طرح أفكاره كفؽ األيديكلكجية اإلسبلمية أكثر بكثير

 تأسيس شبكة إعالمية: الممارسة الثانية: 

 ؛حيث نمت بمركر الكقت ؛قاـ أردكغاف بمساعدة رجاؿ األعماؿ بتأسيس شبكة إعبلمية
 ر بالمستقبؿ المشرؽ في ظبلؿ حكموبش  كتي  ,لتصبح سفير الحزب لدل الشعب, تعمف عف إنجازاتو

 (.101: 2012السرجاني,  )
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 وبٌ نى قد تى  أردكغافأف يرل الباحث  ي ضكء السياسة الشرعية؛الممارسة فبتقييـ ىذه إنو 
في الشارع التركي, كمدل تأثيرىا عمى الرأم العاـ  ,يةاإلعبلـ في الحياة السياس كسائؿ إلى أىمية

شبكة إعبلمية حككمية مرادفة لمشبكة الحككمية المحسكبة عمى التيار  كلـ يكف بإمكانو تأسيسي 
يف في الدكلة, فقاـ يطمب منيا مف أرباب العممانية مف الجيش كالمتنفذٌ  ذ ماالعمماني التي تنف  

نجازاتو لمشارع ى إبراز إلتتكل   ؛أسيس شبكة إعبلميةكبمساعدة مجمكعة مف رجاؿ األعماؿ بت
  لتركي.ا

التصرف عمى الرعية منوط ": مع القكاعد الشرعية تمامان  كما قاـ بو أردكغاف ينسجـ
ف أردكغاف أدرؾ أىمية اإلعبلـ في الحياة , حيث إ"تبيح المحظورات الضرورات", "بالمصمحة
ج لو, مع ما ى ما يريده كترك  كأف المصمحة العامة تستكجب كجكد شبكة إعبلمية تتبن   ,السياسية

مف ساىـ في إنشاء  يمكف أف تدخؿ في المنكرات, ككفي  يكجد في الشبكة اإلعبلمية مف برامجى 
اف كسيعرض ليـ اإلعبلنات التجارية كغيرىا, كلكف ىذا ك ,ماؿالشبكة ىـ مف رجاؿ األع

اإلعبلمي, فقد أعمف أردكغاف عف أفكاره بعيدان عف اإليديكلكجية  بالعمؿ في المجاؿ ءً دٍ ضركريان لمبى 
اإلسبلمية, كأعمف المصالحة ما بينو كبيف العممانية كالديمقراطية, كبالتالي ال يستطيع مخالفة ذلؾ 

نجازاتو عبر شبكات اإلعبلـ كغاف كاف محظكران عميو التركيج إل, كما أف أردمع بداية حكمو
الحككمية المحسكبة عمى العممانييف, كبالتالي ىذا المحظكر أباح لو ضركرة إنشاء الشبكة 

 نجازاتو.؛ لتقـك بدكر الرافعة إلاإلعبلمية

  :إلى الحزب دباءوالصحفيين واأل ,عدد من الممثمين والفنانين ضم  الممارسة الثالثة: 

ا في خطابو كٍ أى انيف كالصحفييف كاألدباء, الذيف رى ميف كالفن  إلى حزبو عدد مف الممث   انضـ  
المعتدؿ مخرجان مف األزمة السياسية التركية, كما نجح في اكتساب ثقة الكثير مف األكراد 

اه ىذه األقميات, كالتركماف كالعمكييف, كقد ساعد عمى ىذا النجاح خطاب الحزب السياسي تج
كتأكيده عمى جممة مف الحقكؽ لؤلكراد؛ كالسماح بالمغة الكردية في المناطؽ ذات الكثافة الكردية 

كالتعميـ, كزيادة عدد البرامج التمفزيكنية بالكردية, كذلؾ إلى  ,كاإلعبلـ ,عمى مستكل المجتمع
)  ف مف اإلسبلـ السياسيتأكيده عمى الحرية الدينية, كىذا الذم أزاؿ ىكاجس التركماجانب 

 (.103: 2012السرجاني, 
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أردكغاف  اـيقأف يرل الباحث  ضكء السياسة الشرعية؛بتقييـ ىذه الممارسة في إنو 
لمفنانيف كالصحفييف , كذلؾ بالسماح األيديكلكجيةرح أفكاره بعيدان عف ترجمة ما أعمنو مف طب

رساؿ رسائؿ طمأنة إلك  ,إلى حزبو كاألدباء باالنضماـ لى حي  ,ى تمؾ الشريحةا  ماة العممانية مف كا 
  بأنو لف يخالؼ مبادئ العممانية. ؛الجيش

بؿ  ؛مع قكاعد السياسة الشرعيةىذا التصرؼ الذم قاـ بو أردكغاف ال يتعارض إف  
وعي أعظميما ضررًا بارتكاب إذا تعارضت مفسدتان رُ "مع القاعدة الشرعية التي تقكؿ:  ينسجـ
بعض ىذه  ـ  أردكغاف أدرؾ المخاطر التي ستمحؽ بو كبحزبو إذا رفض ضى  , كعميو فإف"ياأخف  
كيتيمو بأنو  ,, كبالتالي سيثكر عميو الجيش حامي العممانيةانيف لومثؿ الممثميف كالفن   ؛يحةالشر 

يككف ذلؾ مبرران لبلنقبلب عميو, فقد قارف بيف المفسدة التي ستأتي مف , ك يخالؼ مبادئ العممانية
كالشخصيات اإلسبلمية, كاتياميـ لو  ,مف األحزاب ,ء لحزبو مف انتقادات نظرائوىؤال ضـ  

كمخالفة المبادئ اإلسبلمية, مع المفسدة األكبر  ,كالتساكؽ مع العممانية ,كاالنحبلؿ ,باالنفتاح
قصاؤ كىك االنقبلب عميو ,يـالتي ستأتي مف عدـ ضم   حفاظان  ؛األخؼ   ه عف الحكـ, فارتكبى , كا 

 . رالتدرج في التغيي ةً ن  سي ل كمراعاة ,مصمحة العامةعمى ال

  إرجاء الحديث عن قضية الحجاب:الممارسة الرابعة: 

د أردكغاف إرجاء الحديث عف قضية الحجاب؛ فأرسؿ ابنتو لمدراسة في جامعات تعم  
عندما الكاليات المتحدة األمريكية؛ ألف الجامعات التركية تحظر عمى الطالبات ارتداء الحجاب, ك 

بات, ذىب أردكغاف ككزراؤ أيعمف أف قصر الرئ ه مف دكف اسة ليس المكاف المناسب لممحج 
إال  ؿ  (, كاكتفى بقكلو: "إف قضية الحجاب لف تيحى 97: 2010عميؽ, ) لتجنب االستفزاز ؛زكجاتيـ

 (.9740: 2005نكر الديف, ) مف خبلؿ تكافؽ مجتمعي, كفي إطار مؤسسات الدكلة"

مف  لديو أردكغافأف يرل الباحث  الممارسة في ضكء السياسة الشرعية؛ذه بتقييـ ىإنو 
, مف العممانييف الذيف -رإف صح التعبي-و, بؿ مع أعدائفي التصرؼ مع خصكمةالحكمة كاألناة 
نكف الفرصة المكاتية لبلنقضاض عميو, كبمساندة قادة الجيش حماة العممانية كيتحيٌ  ,يتربصكف بو

, كحصكؿ ما ال يتمناه, كخاصة في قضية الحجاب, كىي كتجنبيا المكاجية ما يكفي لتجاكز ىذه
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كتأجيبلن  ,تجنبان لممكاجية مع العممانييف, كسدان لمذرائع األكثر جدالن في تركيا العممانية,القضية 
  ف.يك انه العممكليس أعداؤ  ,ى الكقت الذم يريده ىكلممكاجية إل

درء المفاسد أولى من جمب "لشرعية التي تقكؿ: مع القاعدة ا كما قاـ بو أردكغاف ينسجـ
قكانيف تتيح  ف  مف خبلؿ سى  قياكغاف كازف بيف المصمحة التي سيحق  , كبالتالي فإف أرد"المصالح
, كالدخكؿ في سجاؿ كمكاجية مع ي الجامعات التركية مع بداية حكموبات الدراسة فلممحج  

يش باالنقبلب عميو, مع تجنب المكاجية مع العممانييف, كالذم يمكف أف يؤدم إلى قياـ الج
كجدالن في  كتجنبو طرح أكبر القضايا حساسيةن  ,كسحب البساط مف تحت أقداميـ ,العممانييف

ة أصاب ىذه القاعدقد بتصرفو ىذا  فإنو الشارع التركي ما بيف اإلسبلمييف كالعممانييف, كبالتالي
مف المصمحة  كبر بكثيري لك حصمت ستككف أمف قكاعد السياسة الشرعية, كدىرىأى المفسدة الت

كتطبيؽ أحكاـ الشريعة  ,التدرج في الحكـ ةى ن  تمؾ المفسدة, كما راعى سي  الناتجة مف عدـ دفع
 اإلسبلمية.

  مجموعة من القوانين الجديدة التي تتوافق مع المعايير األوروبية:إصدار الممارسة الخامسة: 

ة إلى السمطة استصدرت حككمة رجب طيب مع بداية كصكؿ حزب العدالة كالتنمي
بيدؼ  مع المعايير األكركبية؛ كافقةو مت جديدةو  قانكنيةو  حزـو  ـ سبعى 2003أردكغاف في بدايات عاـ 

كانت ىذه القكانيف تنظـ العبلقة ك إعادة ىيكمة مؤسسات الدكلة, كقاـ البرلماف بالتصديؽ عمييا, 
 المذاف ظىبل  كأمانتو العامة, كىما الذراعاف  ,لقكميبيف العسكرييف كالمدنييف داخؿ مجمس األمف ا

دكمان يمعباف دكران ميمان في عسكرة الحياة السياسية في تركيا, فتناكلت التعديبلت الخاصة بمجمس 
فضي كبلىما إلى تقميص كضعية المؤسسة العسكرية محكريف؛ يي  ,كأمانتو العامة ,األمف القكمي

لغاء ىيمنة المؤسسة العسكرية عمى بنية المجمس, فضبلن عف داخؿ الحياة السياسية التركية,  كا 
 (.104: 2011السرجاني, ) تقميص سمطاتو التنفيذية

 سف  ف قياـ أردكغاف بً أيرل الباحث  الممارسة في ضكء السياسة الشرعية؛بتقييـ ىذه إنو 
ككبح  ,كقادة الجيش ,ةحماة العمماني دقي  قد افقيا مع المعايير األكركبية, كتك  ,القكانيف الجديدة

أردكغاف كحككمتو, بؿ كاتيامو بأنو يحارب مبادئ العممانية  ضد   عمؿو  جماحيـ مف القياـ بأم  
نيـ يرفعكف شعارات , كاألحزاب المعارضة؛ حيث إالتي يتغنى بيا حماة العممانية مف قادة الجيش
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ف إال كركبيك لى ما كصؿ إليو األتحاد األكركبي, كأف تركيا لف تصؿ إتنادم بانضماـ تركيا إلى اال
كأف تتبنى العممانية نمكذجان لمحكـ عمى غرار الدكؿ األكركبية,  ,مف خبلؿ فصؿ الديف عف الدكلة

كبير,  كالعمؿ عمى تنفيذىا بدكف جدؿو كتمريرىا, كىذا مٌكف أردكغاف مف استصدار ر ىذه القكانيف 
مف  د  حه خالفتيا, كبالتالي استطاع أف يى ف عمى منيك أ العمماألكركبية التي ال يتجر  ككفقان لممعايير ا

  كأمانتو العامة. ,جمس األمف القكمينفكذ الجيش في م

الضرورات تبيح ": الشرعية ةاعداف ينسجـ مع القفإف ما قاـ بو أردكغ ؛كعميو
السبؿ مف  ؿ  كبك ,, فالكاقع السياسي الذم كانت تعيشو تركيا كاف يقتضي العمؿ"المحظورات

كأكثرىا  ,المؤسسات مف أجؿ إضعاؼ نفكذ الجيش في أىـ   الجيكد؛ أردكغاف عمى بذؿ كؿ  طرؼ 
كبالتالي استطاع أردكغاف بدىائو  كأمانتو العامة؛ ,جمس األمف القكميكىما م ,في تركيا حساسيةن 

ف كاف في قرار  ة كحنكتو باالستدالؿ عمى مشركعية استصدار ىذه القكانيف بالمعايير األكركبية, كا 
 خذ ذلؾ مف باب الضركرات.نفسو يرفض تمؾ القكانيف, كلكنو ات  

  لمخارج: رسائل الطمأنة وبث   ,ستفزازاالجنب تالممارسة السادسة: 

بؿ انسحب ىذا المبدأ  قاعدة أردكغاف لمعمؿ الداخمي فقط؛تجنب االستفزاز لـ يكف إف  
 و الرسمية األكلى إلى برككسؿ مقر  كتحديدان مع أكركبا, فكانت رحمت ,عمى العبلقة مع الخارج

إلى السمكؾ السياسي  األكركبييفة أراد مف خبلليا طمأنة االتحاد األكركبي, كذلؾ في خطك 
ى حزب العدالة كالتنمية خطابان كخبلفان لمتيار األربكاني تبنى  المرتقب لحككمة حزب العدالة كالتنمية,

االنضماـ إلى  (, كمبديان الرغبة الحقيقية فيكمدافعان عف )حقكؽ اإلنساف ,منفتحان عمى الغرب
  (.97: 2010عميؽ,) االتحاد األكركبي

بع أسمكب درء (, كات  طمأنة)رسائؿ ال قد اعتمد أردكغاف في بادئ األمر عمى سياسة بثك 
المخاكؼ اإلقميمية كالدكلية مف تأثر المصالح المشتركة مع تركيا؛ كذلؾ نتيجة صعكد نخبة 

متشددة؛ لذا حرص أردكغاف عمى زيارة الكاليات  قد تحمؿ أيديكلكجيا ,تركيا ديدة فيسياسية ج
إضافة إلى عدد مف الدكؿ األكركبية, بالتكازم مع قياـ )عبد اهلل جكؿ( الذم  ؛المتحدة األمريكية

سعيان إلى إعادة تأسيس عبلقات تركيا  ؛شغؿ منصب كزير الخارجية التركي بزيارة عدد مف الدكؿ
 (.islamonline.net :16/5/2007, إسبلـعبد القادر:, مكقع أكف ) إلقميميةالدكلية كا
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غاف ما قاـ بو أردك  أف يرل الباحث ة في ضكء السياسة الشرعية؛بتقييـ ىذه الممارسإنو 
التصرف ", ينسجـ مع القاعدة الشرعية التي تقكؿ: -داخميان أك خارجيان -مف خبلؿ تجنب االستفزاز
ف المصمحة تقتضي عدـ الدخكؿ في سجاؿ مع العالـ إ , حيثي "صمحةعمى الرعية منوط بالم

بؿ  ؛ؽ ليـ غاية, كىـ يرفضكفالغربي الظالـ, الذم ال يريد أف تيرفع لممسمميف راية, كال أف تتحق  
لتأكيد االنفتاح  ؛مف القياـ بجكالت عالمية د  , فكاف ال بي كيحاربكف ما يسمكنو باإلسبلـ السياسيٌ 

كحقكؽ اإلنساف, كبالتالي تجنب  ,كالتأكيد عمى احتراـ القكانيف الدكلية ,خارجيعمى العالـ ال
 العزلة الدكلية. 

  البراعة في المناورة السياسية مع القوى العظمى:الممارسة السابعة: 

إحدل أخطر القضايا التي كاجيتو في بداية حكمو؛ كىي الرغبة  استطاع أردكغاف تخطيى 
عندما أحاؿ األمر إلى البرلماف,  ,راضي التركية في حربيا عمى العراؽاألمريكية في استخداـ األ

صحيفة ) ت رافضان تمبية المطمب األمريكي, كذلؾ في مناكرة سياسية غاية في البراعةالذم صك  

 (.8860: 2003الشرؽ األكسط المندنية, 

مف  لديو فأردكغاأف يرل الباحث  الممارسة في ضكء السياسة الشرعية؛بتقييـ ىذه إنو 
كىي الكاليات المتحدة  ,ممراكغة كالمناكرة السياسية مع أقكل دكلة في العالـما يكفي ل البراعة

اضي نو مف عدـ تمبية طمب الكاليات المتحدة األمريكية باستخداـ األر ما مكٌ كىك األمريكية, 
 الكثير, كلكنوفو ألف الرفض كاف سيكم   ؛لـ يرفض الطمب حيثي  التركية في حربيا عمى العراؽ؛

يرم بأف تركيا دكلة ديمقراطية, كأنو ال يستطيع أف يكافؽ عمى ىذا القرار المص قائبلن: عمييا رد  
األراضي التركية  عمى استخداـ البرلماف لف يكافؽ دكف الرجكع إلى البرلماف, ككاف يعمـ أف

  التكاليؼ. كبأقؿ   ,ذه المعضمة بذكاء, كبالتالي تجاكز ىلضرب العراؽ, كىك ما حصؿ بالضبط

ُيزال  الضرر األشد  "مع القاعدة الشرعية التي تقكؿ:  إف ما قاـ بو أردكغاف ينسجـ
, فمف خبلؿ إحالة الطمب األمريكي إلى البرلماف, استطاع أردكغاف أف يتجنب "بالضرر األخف  
لعراؽ, كما كىي ا ,راضي التركية لضرب دكلة جارة لوكالمتمثؿ في استخداـ األ ,الضرر األكبر

ليا بيا كال جمؿ, كاكتفى  كدخكؿ تركيا في حرب ال ناقةى  ,كتكترو  سينتج عف ذلؾ مف مشاكؿى 
بالضرر الذم سينتج عف عدـ تمبية طمب الكاليات المتحدة باستخداـ األراضي التركية لضرب 
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ى ىذا االنزعاج مف تركيا عم حيث إف الضرر ال يعدك إبداءى  ضرران؛ العراؽ, كىي بالفعؿ أقؿ  
 و بالطرؽ الدبمكماسية.يمكف حم   كىك أمره  ,الكاليات المتحدة األمريكية ؿً بى المكقؼ مف قً 
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 الخاتمة

 أواًل : النتائج

  -: تيما يأكىي ك النتائج مجمكعة مف إلى دراستوخبلؿ الباحث مف  خميص

دكلة, كالشعب الفمسطيني مجمكعة مف األركاف كبدكنيا ال يمكف أف تقكـ ال ليا لدكلةإف ا .1
يحتاج الى تحقيؽ تمؾ األركاف إلقامة دكلتو المستقمة؛ ككنو يرزح تحت االحتبلؿ الصييكني 

 منذ ما يزيد عف سبعةو كستيف عامان.
كالتي بدكنيا ال يمكف أف نسمي الدكلة  ,الدكلة المدنية ليا مجمكعة مف المقكمات االساسية .2

 تتعارض مع مبادئ االسبلـ العظيـ.بأنيا مدنية, كالدكلة المدنية ال 
دارة الحكـ إف ا .3 مجمكعة مف المتطمبات, كبدكنيا ال يمكف لمقائد أك الحاكـ أف ليا لقيادة كا 

 تستتب لو األمكر إال بتحقيقيا أك بتحقيؽ معظميا. 
تسعى السياسة الشرعية الى رعاية شئكف األمة داخميان كخارجيان, بما ال يخالؼ الشريعة  .4

نما شرطيا أال تخالؼ نصكص القرآف,  االسبلمية, فيي ال تقؼ عمى ما نطؽ بو الشرع, كا 
جماع األمة, كقكاعد الشريعة كأحكاليا العامة.   كالسنة, كا 

 تقكـ عمييا.ك  ترتكز مجمكعة مف المرتكزات التي ليا لسياسة الشرعيةا .5
ذه القكاعد يتـ تسير كفقيا, كتدكر في فمكيا, كبي السياسة الشرعية ليا مجمكعة مف القكاعد .6

 التعرؼ عمى الممارسات التي تكافؽ الشرع أك تخالفو.
مجمكعة مف ب , قامكاالنبي صمى اهلل عميو كسمـ, كالصحابة الكراـ رضي اهلل عنيـإف  .7

لشرع, كىي في ذه الممارسات في الظاىر يمكف أف يعتقد أنيا تخالؼ االممارسات, كى
 الحقيقة جائزة كتكافقو.

بمجمكعة مف الخائص كالسمات كالتي تميزه عف غيره  يتمتع ,االسبلمي النظاـ السياسيإف  .8
 مف النظـ السياسية الكضعية.

رة أرقى إدا تٍ نى مً ضى قد  ,كالتي تعرؼ بالسياسة الشرعية ,ف ضكابط إدارة الدكلة في اإلسبلـإ .9
ؽ حق  لجة أمكر الحكـ بما يضامنة لمعابيف الكاقعية الفيي قد جمعت  كأركعىيا؛ لمحكـ الرشيد
أك إضاعة حقكؽ الناس, كفي  ,إلفساد الحياة العامة ؛كال يترؾ فرصة لمعابثيفالمصمحة, 
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 كـ حدكدى االمقابؿ ضمنت رقٌيان في القيـ كالضكابط الشرعية كاإلنسانية الكفيمة بعدـ تجاكز الح
ىعدـ ك  ,صبلحياتو  , مع الحد مف قدرة العابثيف عمى إفساد حياةدار كرامتيـظمـ العباد كا 

 ,مدنيةن  دكلةن كشكؿ  ,ةيمي  قً  كاقعيةن  النظاـ السياسي في اإلسبلـ مدرسةن  ؿى مىث   حيثي  الناس؛
 .مرجعيتيا اإلسبلـ 

مف  مدخؿه  ,كمآالت األمكر ,اإلفراط في المثالية دكف النظر إلى متطمبات الكاقعإف   .10
كرعيف, كىك ما الزاىديف ال حتى كلك كاف الحاكـ خيرى  ,كضياع الحقكؽ ,مداخؿ فساد الحكـ

 ؛ درءان بعض المخالفات محاكـ ارتكابى التي أباحت ل ,ياكضكابطى  ,اسة الشرعيةيد أىمية السيؤك  
 .أكبرى  الحتماؿ الكقكع في مفسدةو  ؛أك التكقؼ عف درء مفسدة ,أعظـ لمفسدةو 

 ,المتمرديف ـً جٍ كلى  ,كضبط الناس ,الكاقعية ىي األقدر عمى الحفاظ عمى أركاف الدكلةإف  .11
فإنيا ستكقع عمى الناس  ؛(الغاية تبرر الكسيمة) "مكيافيممي"كنيا إذا عممت في ضكء قاعدة كل

كىك نمط مف الحكـ  ,لو كمف الشعب عبيدان  ,مف الحاكـ فرعكف زمانو تجعؿكس ,فاحشان  ظممان 
 كتعمؿ بمقتضى القاعدةً  ,الرشيد, كلكنيا حيف تنضبط بضكابط السياسية الشرعية الفاسد غيرً 

 ,بط المجتمعمف ض ؽ حالةن فإنيا ستحق   ,طيا( كضكابً الضرورات تبيح المحظورات) ةً الفقيي
كاستقرار نفكس العباد, فالكاقعية المنضبطة بضكابط السياسة الشرعية ىي الحالة األقرب 

  لنظاـ الحكـ الرشيد في اإلسبلـ.
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 ثانيًا : التوصيات

 خميص الباحث الى مجمكعة مف التكصيات كىيفقد  ؛ليا الدراسة بناءن عمى النتائج التي تكصمتٍ 
 -:كما يأتي

قامة دكلتو المستقمةإالشعب الفمسطيني أف يسعى  .1 كتحقيؽ كافة  ,لى تحقيؽ استقبللو, كا 
 أركانيا باستخداـ كافة الكسائؿ الممكنة.

 لى إقامة دكلتو الفمسطينية المدنية, عبر تحقيؽ المقكماتإ الشعب الفمسطينيأف يسعي  .2
 ساسية لمدكلة المدنية.األ

محاكـ أك القائد كلكي يستتب لو الحكـ, أف يتمتع بمجمكعة مف الصفات القيادية التي ينبغي ل .3
 تؤىمو الى ادارة الدكلة عمى أكمؿ كجو.

أف نسعى الى دراسة كفيـ مرتكزات كأسس السياسة الشرعية, لكي نتعرؼ عمى أحكاـ الشرع  .4
 كتطبيقاتو في حياتنا كنسير كفقيا.

 أف نتعرؼ عمى قكاعد السياسة الشرعية, لنعرؼ الممارسات التي تكافؽ الشرع كالتي تخالفو. .5
النبي  التي استخدميما حكمةالك  يرة النبكية, لكي نتعرؼ عمى األساليبالتعمؽ في دراسة الس .6

, كالتي يظف البعض أنيا غير جائزة في ميو كسمـ في معالجة بعض القضاياصمى اهلل ع
 كتتكافؽ مع قكاعد السياسة الشرعية. ,الحقيقة تكافؽ الشرع الشرع, كىي في

أف نتعرؼ عمى سمات كخصائص النظاـ السياسي اإلسبلمي, كما يميزه عف غيره مف النظـ  .7
 السياسية الكضعية.

عمى قكاعد  ,ىـ في إدارة الدكلةكمساعدك  ,كاإلسبلمي   العربي   فً يٍ مى لعالى أف يتعرؼ حكاـ ا .8
ألف السياسة  كبير؛ بشكؿو  كاإللماـ بيا ,كفقو الكاقع ,الشريعة قو مقاصدكف ,السياسة الشرعية

, مارسيا النبي إدارة الدكلة التي  الشرعية فييا مف المركنة ما يكفي الستيعاب ممارسات
 كالخمفاء الراشدكف مف بعده.

ما ينسجـ كتكييفيا ب ,في الدكلة األنظمة كالتشريعات المعتمدةمراجعة قياـ المجمس التشريعي ب .9
كتصحيح ما لـ  ,ما انسجـ منيا مع ىذه القكاعد عتمادابكذلؾ  ,الشرعيةمع قكاعد السياسة 

 ينسجـ معيا.
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دارة  ,كأمكر الحكـ ,ما ما يتعمؽ بالسياسةسيٌ  ,تعزيز الثقافة اإلسبلمية بيف الناس .10 كا 
يساعد ا , كىك مكالبرامج التكعكية العامة كالخاصة ,مف خبلؿ المناىج الدراسية ,الدكلة
ضعؼ يك  ,لعامة في محاكمة سمكؾ الحاكـ كمعارضيويساعد اكما  ,ضبط أدائو كـ فياالح

لى , كتحريضيـ عمى الحكاـ مستنديف إاستغفاؿ الناس قدرة أصحاب المصالح الخاصة عمى
 . جيؿ الناس بالقكاعد الشرعية في الحكـ

بما ال  ,بيف الناس المثمر كالحكار الداخمي البناءة, فتح باب المعارضة السياسية .11
 . يـ كثكابتيـيمً الناس كقً  يتعارض مع عقيدةً 

 ,العمـك السياسية في تخصصات دراسات العمياالمساقات التي يدرسيا طمبة التضميف   .12
دارة الدكلة ,كاإلدارة العامة  كالعبلقاتً  ,الشريعة مقاصدً , ك الشرعية السياسةً ب قضايا تتعمؽ, كا 

 .الدكلية في اإلسبلـ

لعمؿ البحثي لدراسة كاقع إدارة الحكـ, كالممارسات السياسية في الدكؿ العربية تكجيو ا .13
 كاإلسبلمية, بما فييا ثكرات الربيع العربي, كتقييميا في ضكء السياسة الشرعية.
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