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وجهاد:~ةكتاببنشرالوزانيحسنمحمدمؤسسةقامت
أجزاءستةفيالمغربيةالتحريريةالوطنيةللحركةاسيأسيا~ريخ
للطبع.اإلعدادقيدالسابعوالجزءالوزاني،حسنمحمدبقلم
أجزاءستةالقلمحربسلسلةفيالمؤلفلنفسنشرتكما

أ~ى

مؤلفاتمنأخرىمجموعةتنشراليومالمؤسسةهيوها
ستكونوتأمالت<دراساتسلسلةفيالوزانيحسنفحمد
ألحكمحقيقةأووالدولةاإلسالمأولها:أجزاء،ستةفيكذلك
والثاني:الصحراء؟فيالسحيقبمنفاهألفهوقداإلسالم<في

قاموقدالدولة»وسلطةالفردحريةوايط:أيبون_كتابترجمة
إلىوترجمتهوتلخيصهالكتابهذابدراسةالوزانيحسنمحمد
فيوالثالث:أيضا؟بالصحراءالمنفىفيمقامهأثناءالعربية
بعد...والمجتمع.السياسةفيوالرابع:والبرلمان.الدستور

خاللبهاقاموأبحاثومداخالتتأمالتوهياالهتقالل<
~م9اوالخامس:االستقالل.فترةمنليناألوالعقدين
اآلخروبعضهابالمنفىفصولهبعضحرروالمدنية،والمجتمع



مراسالتكذلكوهيوطنيات،واالدس:االستقالل.فترةفي
فيكتبتوتاريخهاالمغربيةبالوطنيةبالحركةتتعلقودراسات
مختلفة.فترات

مسوداتها<فيالكتب0هذتركالمرحومالمؤلفأنإلىونشير
ووضعبترتيبها،قامتالتيهيالوزانيحسنمحمدمؤسسةوأن

بعدفيماالمؤسسةوستقوممنها.عنوانلهيكتبلملماعناوين
باللغةالصادرةالوزانيحسنمحمامقاالتمنمجموعةبنشر

وندواتهومحاضراتهخطبهوبمجموعةدين)،جز(فيالفرنسية
الصحفية.

الوزانىحسنمحمدمؤسأ



والحكومنااإلسالم

اإل~م:قلالعربعندالحكومة

ذ~منظمة.حكومةاألولىجاهليتهمفيالعربتعوزكانت
فانعدمالوحل.القبائلعيشةيعيشونخلصابدواكانواآنهم
حماهميحميمنظمجيئىمنيقتضيهبماالسياسيالوازعبينهم
وفصلالنزاعاتحمميتولىمعينوقضاءخطر،دهمهمإن

منالنظاموتحفظالعاماألمنعلىتسهووشرطةالخصومات،
ويكو«نالورعةهؤالءجمعيقومأنيمكنوكيفاالختالل.

الضرائبنظاميعرفوالموالعربمنظم؟مالبيتبدوندولة
عندتكنلمكلهلهذاوعارا.ذألإتاوةكليعتبرونكانواألنهم
قبائلكانواوإنمامعروفةقوانينوالمنظمةحاكمةسلطةالعوب
ماوهذااعتداء.كلمنبالشأوفيهاويؤخذالعصبيات،تسودها
هناككانتنعمحكومة.كلونظام«ولةكلنشوءمعهيستحيل
وذلكالحربزمنلهموثيساتخاذعلىتحدوا~بمألوفةعادة
يتالشىالنظامهذانلكاألمير.إمرةتحتبالمحاربةيسمىما
الدمعصبيةالسلمزمنفيمحلهوتحلالحربانقضاءمع

والقبيلة.

الملكي،النظامعرفتالعرب0بالجهاتبعضأنعلى



هذاأطلقوتدباألتيال.يعوذجونتأمرا>تبائلهايوأسفكاذ
المغرىممالكهموكانتباليمن،حميرملوكعلىخامةاالسم
إذالكلمةمعنىبكلملوكأاالتياليكنولمبالمخاليف.تعوف
الملوكمنلغيرهمتابعينفكانواالخارجياالستقالليعوزهمكاذ

نياليمنملوكبعضإألالتبعيةهز«عنشذولمالكبار،
معين،مملكةالقديمةالعربيةالممالكوأشهرالزاهية.عصورها
مملكةوأعظمبلقيى.الملكةملوكهاأشهومنالتيبوممكة
عوذيدوؤساؤهاكانالتيمعا>مملكةهياليمننيتامت
أرمها.وخصوبةرتعتهالضخامةوذلكملوكا،

للجردةالشمالنيتامت«نقدممالكاليمننيكانتوكما
تابعةاألولىفكانتوغساذ،الحيرةإمارتاهماإمارتانالعربية
اإلدارتانوكانت:الرومانية.للدولةواالنيةفارسلمملكة
حائليناتحذوهمايناللذوالروملفارسمتاخمتينتاذالمذكور
العرب.وغزواتالبدوغاراتبهما،يتقوذ

إلمارتيالمجاورةالنجديةالقبائلأنهذاجانبإلىونزكو
كانتالتعةهذهلكنلملوكهما،تابعةكانتوغسانالحيرة
مجردة.اسمية

سعضة،تبليةائعكومةنيهافكانتالعريةالبالدبقيةأما
عنيختلفخاصلريسخانعةكانتقبيلةكلأذبمعنى
السلةحيثمنأمآالتاج.يحملالبكونهالملك

إألعليهاترثى9والقبيلةباألمير.شبهنكاذ.أتوىواالختصامات
الرجولةخصالمنلهبماوذلكنذةقويةشخصيةكاذمن



والروقوالعقلوالكرمالشجاعةعنعبارةوهيالميادة،ومفات
اإلرث،لطامقابلةالقبيلةنيالرياسةوكانتالعصبية.وقوة
البه.مصبهتوريثنيالحقللويسفكاذ

بالحكومةعليهفمنلحذ1يكنماهذاكلنينجدالونعن
ومونفينمرتبة،ودواوينتفيذية<سطةعلىتقومالتيالعظمة
األحكام«وتفيزاألمنبحفظمكلفينوأعوازباإلدارات،موطن
ماحبهوشيختبيلةلكلكاذإنماللطوارى>.معدوجش
بيتمنوالدتهالميادةهذهمنمكتالقبيلة،أفرادعلىالميادة
الخارجيةتهاعالتانييملهاالذيوهووحكمته،سهأوالرياسة
العامالرأيمنونفوذ«قوتهيتمدكاذوانمااألخرى،بالقبائل
تبيلةلكلوكاذذلك.ونحووجودجشمنلهبما9لقبيلته
تبعأاخرىنيو~أموونيأحيانأتتركوتقاليدعرف
منينيحكمحاكمللقبيلةوكاذمها.وتربهاالبداوةعنلبعدها
تارةكانوافالعرب..وتجاربهم.تقاليدهمحبمهمتارع

من.لىوتارةالكاهن،إلىوتارةالقبيلة،شيغإلىيتحاكمون
يكونوالمالمعكاموهؤالء..العكم.وأمالةالرأيبجودةعوف

للقانوذيكنولم..مقرونة.تواعدوالمدوزبقانرذيحكموذ
المتخاصمونوالجزاء،والتقاليدالعرفعلىالمؤسسالجاهلي
وإألتيقا.ليهتحاكموانإذلحكمهوالخمرعإليهبالتحاكمملزموذ
اكرشيدنالمعهلمو.ذشا>،.ذعهأطالحكممدرواذال،
القبيلة´´`.غضبعليهيعلذ1من

.>(((270صاإلسالمفجر)1(



بنأكثممنهممشهورون،وحكماءقضاةللعربكانوقد
حكماءمند«كانالظربوعامربنيومئذ)العرب(قاضيصيفي
.حكما<<بحكمهوالفهمأبفهمهتعدلالالعرب

متمتعاداثمآظلبكونهالعربيةالبالدبقيةعنالحجازامتازوقد

الجهاتعلىطرأتالتيااجنبيةالمؤثراتمنسالماباستقالله
وجنوباشماآلاألخوىالعربية

الرابعالجدوهوكالب،بنقميعصبيةتويتولما
عليواستوليمكةعناليمنيينخزاعةأجلىاثه،لوسول
عطيمآنغوذآمكةوأدركتسيادتهاتريىاستعادتوبهذاواليتها.

الحرام.البيتوبناءالكعبةبسببوذلككلهاالعرببالدفي
والدها>والحكمةالرأيبذةجهاقرشنيالحكومةيتقالوكان

كاذبلالقبائل،منسواهانيمنهمأكرترشنيكانواوقد
وجالأكبرمنالحديينالفرنجمؤوخيبعضعدهممننيهم
<.0والسياسةالحربفيالعالم

برلمانبمثابةوهيالندوة<<«أداربمكةللعربكانتوقد
واالجتماعيةالسياسيةشؤونهمجميعفيويتناظرونفيهيتشاورون
الحرب`().لواء~»~كاناأليقصيرياسةتحت

الرسول:مهدعلىالعربيةالحكومة

الالديبةالدعوةبثشتغلإنماالهجرةتبلالرسولكاذ

»»ءمر،.إلمالمنعر(»)



المدينةإلىهجرتهبعدولكنشيء.العربيةالياسةأمرمنيعنيه
محكمأمدبرأتنظيمأاإلسالميةالجماعةتنظيمفييسقىأخذ

التياألولىالقاعدةالمدينةآهلمعأبرمهاالتيالمعاهدةفكانت
نتائجهامنكانتفقدالناشئة.اإلسالميةالحكومةعليهاقامت

الوحدةهذهوكانتواحاق<أمةكافةالمسلمينجعلالعظمى
العصبيةبعدالعربقلوببتآليفجاءالذيبالدينمؤيدة

00الناسدونمنواحدة««أمةكلهمالمسلمونفالعربوالتخاذل،
يسالمالواحدةوسلمهمواعتدى،بغىمنعلىواحدةيدفهم
وعدلسواءعلىإألالثهسبيلفيقتالفيمؤمندونمؤمن
عزاثهإلىيردفسادهيخافاشتجارأوحدثكلوأنبينهم،
المخاصمةتريشتجارالوأنهاثه،رسولمحملوالىوجل

نصرقنكذلكيجاروالمعه،ومنللرسولالمناوئةلإلسالم
هذهدهمها.منعلىالنصرجميعايثربأهلبينوأنقريشة،
حلولهبعدوميثاقاعهداالرسولكتبهاالتيالصحيفةخالصة
ذلكمناتخذواأنالصحيفةتلكنتيجةمنكانوقدبالمدينة.

بزعامةوذلكوسياميأ،دينيأالمنظمةالجماعةصفةالحين
دينهافياثهبأحكامتحكمالجماعةهذهوأنوقيادته.الرسول
أصبحأخرىوبعبارةوحربها.سلمهافيالرسولبإمرةوتأتمر

قانونلهاحربيةوقوةسياسيةوحكومة«ينيةكتلةالمسلمون
هووقاثأورثيسزعيمولهاالعام،«ستورهابمثابةمحكمأساسي
الروحهيونصرتهاحمايتهاعلىتعتمدقوةولهااث«رسول
المتعاهدينالعربوسواعدالجماعةأفرادتسودالتيالمعنوية

الجماعةفهز»أ~هم.ولدكانولوغيرهمعلىينالمتناصر



نبكلنوةالعامالصالحوتوننالعاطفةمحلالواجبتعل
واعتبار.

وكانتسياسيةحكومةيثربفيللمسلمهنأصبحتكلهبهذا
الحكمجعلمنهاالنتيالجديدالدينبتعاليممتأثرةالحكومةهذه

مركزاالرسولبناهمسجدأولكانوفعالالمؤمنين.بينشورى
شوواهمجلسفيهيعقدالرسولفكانالفتاة<الحكومةلتلك

وبصفةالوفود.فيهويستقبلالثهبأحكامالمؤمنينبينفيهويقضي
كانالذياإلسالميبالقانونمقيدةالرسولحكومةكانتعامة
العدلأسسعلىالمؤمنينمنوعيتهاوبينبينهاالعالقةينظم

تلكامتازتكلهوبهذاوالحرية،والنصيحةوالشورىوالمساواة
األقدمونوالفالسفةالحكماءبهحلممابهاتحققالتيالحكومة

الكاملة.والديمقراطيةالفاضلةالسياسةمن

حكومتهاشوكةوقو~اإلسالميةالجماعةشأنعظموقد
األنفسعندفاعاالمقاسالجهادللمؤمنيناثهشرعلماالناشئة
تأياتالمسلمينعلىمكةاثهفتحولمااإلسالم.لدعوةوحماية
عاصفةلهاأصبحتالتياإلسالميةالحكومةجانبوتعززالدعره
العوب.جميعفيعظيمنفوذذات

غزواتهافياإلسالميةالدعوةعليهسارتالذيالسيرومن
الدعوةنشرفيتقدمقلمايوىكانالرسولأنفستفياوحووبها
يدركهبماتتمإنمااإلسالمنصرةأنالعوببينلتثبيتهاوعمل
وجهادهحربهفيالرسولظهوولهذاالمادية.القوةمنأتباعه
تكونتوهكذاالداعية،منأكثرالحربيوالقاثأالسياسيبمظهو
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عنويؤثروالحول.الطولزىالعوبيالوطنفكرةالرسولعند
الحتىالجزيرةشبهجميعيطهوأنعلىعزيمتهأعلنأنهالنبي
يقولواحتىاالس~اقاتلأدأمرتالحد~:وفيا.كافيفيهايدع
يدلوهذا.«ماءهمميعصمواتالوهامإدااللهإألإلهال

واحدةأمةأجمعينالعربمنيكونأنمريدكانأنهعلىصراحة
سياسيةقوةبصفتهاإلسالميسودهاالشأنعزيزةالجانبقومة

الراشدينالخلفاءيدعلىاألملهذاأنجزوقدروحية.وسلطة
نمالجزيرةأرضفيبجوانهأئقىحتىلإلسالممكنواالذين

وغربا.شرقاواألمصارالممالكفتحإلىالعربيةالبالدتجاوزوا
إلىترميكانتاإلسالمفيعظيمةدولةتكونتكلهوبهذا
اإلسالمونشرالعربيالقوميالوطنوفكرةبأسره.العالمإخضاع
والدفاع،للحمايةمنظمةقوةيستلزمكالهماالوطنهذاخارج
نظاملهوأمبحاإلسالمفيالجهادشرعولذلكوالتوسع.والفتح
والسياسيةالحديثةبالطرقالرسولأدجاهدمعروف.وقانونمحكم
منجيالربىولذلكوالسياسيون.الحربيونالقوادبهايفخرالتي

وكانواله،خالصوحبنادرة،عقيدةأوليكانواالصحابة
لمتقلباتيفزعوالمولهذاالخلق.ومتانةالفكربرجاحةممتازين
الحياة><(().وتصاريفالدهو

منظمةمركزيةحكومةلهمأصبحتالعربأنالقولوخالصة
هوالحكومة0هذفياألكبرالرئيسوكاناإلسالم،بعد
العدلوكانالصحابة،بينشورىفيهااألمروكاناثه،رسول
واألمة.الدولةعالقةعليهماتقوممحعادينوالحرية
ص««.الكامل،.لمثل(.)محمد



أمتهنيكاذفقدالدينيةالدعوةبأمرالرسولقيامعنوبالرغم
السلمفيكلهاالجماعةبرأمورياإذكانوالسلطانالملكبمثابة

فضآلفكاذالعامةالياسةيتولىكاذالذيهووبعبارةوالحرب،
كانهذاوألجلوقاثدها.الملةريسالدعوة،صاحبكونهعن

وينوالدنيوية،الدينيةالسلطتينبينشخصهفييجمع
الحكومةعلىالغالبةالصفةوإذوالزمنية.الروحيةالحكومتين

بالرسالةشيآكلتبلمنوطآكاذمماحبهاألذدينيةكانتالنبوية
و.مره.اثهمنوحيعنبالدعوةوقاثمأ

األخرى:واألدياناإلسالمبينمقارنة

يمتازألمروحربيأميماسيااألمةتنظيممناإلسالمبهقامماإن
الوطنأمرمنيعفيهمايكنلماللتينوالمسيحيةالموسويةعنبه

الموالدينيهمهماكانمافكلأبدا.شيآالدولةومسألةالقومي
والدولةوالوطنتام.لبمنعنهافكانتاالدنيويةالحياةأماغير،

سلميةمثالوالمسيحيةوالحماية،للدفاعحربيةقوةيقتضيان
الخالضاربهيديربأناأليمنالخدعلىضربمنتأمرمحضة
المسيحفيالمحبةوأحسنالحكمةأقصىوتجعلاأليسر،
وقاذوراتأوحاالواعتبارهاالدنياأمووجميععناإلعراض
اعتبار،أيالمسيحنظرفيتستحقالفيهابماالدنيافالحياة
يحبوهأناألبناءمنيستحقالواآلباءاألجدادوطنوحتى
أنلهتأذنالاإلنسانكرامةإنبلسوا»،منأكثربهويتعلقوا
أبغضشيآوالواألخطار.الشروععنهاويدرأنفسهعنيدافع
نوعه.بنيمنوأخيهاإلنسانبينالنضالقياممنالمسيحإلى



هوايقلأنتحالوافيأنصارهاتسوقإنماالمفرطةالمسالمةوهذه
.~اءويكونواضحاياأنفسهم

والزهادةالمتنامية،الموادعهعلىتعومديانةفالمسيحية
.والعبادةللمأملالحياةوتكريسالدنيا،فيالمطلقة

اعملالمنهور:الحديثعلىيقومفبعكسهااإلسالمأما
ليس.غداتموتكأنكخرتك9واعملأبدأتعيشكأنكلدنياك
منهمايصيبحتىلدنياهآخرتأوالالخرتهأنياهتركمنبخيركم
فيأتناربنا8القرآنوفي.الناسعلىكألكونواوالجميعا<
أخرجالتياللهزينةحرممنقل.حسنةاآلخرةوفيحسنةاألنيا
.9الرزقمنوالطيباتلعباده

وأنوالدنيويةالدينيهتينالحيابينيجمعبأنمطالبفالمسلم
كمااألمهبسياسةيعنىواإلسالمالعمل<وسعهمامعالهمايعمل
خصالجمعأنصارهفىيغرسواإلسالم.الروحيهبحاتهايعنى

ويفرضوقوه<وبأسونهامةونجدةشجاعةمنالكاملهالرجولة
مالهموأعآوا~9:تعالىقالواألوطان،األنفىعنالدفاع
الذيناللهسبيلفيوقاتلواالخيل.رباطومنقوةمناستنعتم
وقاتلوا.ا~ينيحبالاللهإنتعتدواواليقاتلونكم
خيانةقوممنتحافنوإما.كافةيقاتلونكمكماكافةالمشركين

فيفليقاتل.ينينالخايحبالاللهإنسوادعلىإليهمفانبذ
فيتهفواوال•باآلخرةالذنياالحياةيشرونالذيناللهسبيل
فالزحفاكفرواالذينلقيتمإذاآمنواالذينأيهاياالقومابتغاء
بالقوةالدفاعتوجبغيرهاوكثيراآلياتفهذه.9األأبارتولوهم

5)



قتالراممنلكلوقتاالواعتداء،هجوملكلوداالسعفوحد
.دينهمعنفتنتهمقصدأوبهمغدر.والمسلمين
هوهنماكلومنععسرا،اليسراالعبادةجعلاإلسالمإنثم
إلىمحتاجواإلسالمالتناسل،تمنععرقلةهيالتيالرهبنةمبمل
الالحديث:فيوردولهذاوحماته.جندههمالذيناألتباعتكثير
اإلسالمبهايعترفرهبانيةهناككانتواناإلعالم.فىوهبانية
.الةسبيلفيالجهادفهيالمسلمينفيهاويرغب
القوةوتنكرنيا،اللالحياةعنالميميةتعرضما~ر
بالعملاإلسالميأمرمطلقابالسياسةتعنىوالماما،إنكاراوالمادة
فيأقوياءيكونواأنأتباعهعلىويفرضمعا،واآلخرةللدنيا

هكذايستعدواوأنبينهم،رحماءمهممعنويافيأشداءأجسامهم،
عنودفاعالألعداءإرهابااستطاعواماكلويعدواففوسهمفي

لهمأدملحهوبماسياستهميدبرواوأنالخطر،ساعةالحمى
الدنيابينتعارضااإلسالمفينجدالكلهلهذا.لزمنهموأوفق

يجمعاإلنسانبلوالمادة،والروحوالسياسة،والدين،واالخرة،
تقتضيهاوضرورةاإلنسانلحياةالزمةكلتيهماألنبينهما،ويوفق
مايعارضالأنهذلكالفطرة«ينفاإلسالماالجتماع،فيطبيعته
حسابهالهايحسببلوصفاتوميولغرائزمناإلنسانفيركب
مثاالصاحبهايصبححتىويقويهايصلحهابمالتهذيبهاويعمل
وقالاألخالو.مكاومالممم~الرسول:قالولهذافيهاكامال
.9للعالهنوحمةإالأوسلناكوماط:معالى

مونسكر:مطاعنود
فيوذلكالشهيرالفرنسيالسياسيالكاتبمونتسكيويذهب
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بالدينعالقتهافيالقوانينعلىالكالمعندا~اثعووحكتابه:
الحكومةوأنالمسيحيةبالديانةأليقالمعتدلةالحكومةأنإلى

النظريةهذهالكاتبويعللالمحمدية.للديانةأنمعباالستبدادية
السببهبهذاالمحضاداالسبعنبعيدةالمسيحيةبكونالغريبة
منافيةإذآفالمسيحيةوالليونة.بالوفقيوصياإلنجيلأنوهو

واالنتقام،البطشعلىاألميريبعثالذياالستبداديللغضب
الالتيفالمسيحيةويقتلون.يقتلونيفتقونالاإلعالمأمواءبينما
الحياةفيالسعادةألتباعهاتجلباألخرىالحياةسعادةبغيوتهتم
عجيب<«.أمرذاتهفيدوهذا0نيا.الل

ولكنهاوالمسالمةدعةبالمواتأمرالمسيحية.نننكرالنحن
ويؤديوالمهانةالذليحاذيالذياإلفراطحدإلىبهماتبلغ
ضحيةيكونأنإلىوالمهانةالوداعةفيالمثالذلكيحققبمن

.شبههمافويقينالبشرتجعلفالمسيحيةوبعبارةلغيره.وفريسة
عنبإدبارهاالمسيحيةإنثماألطفال.قصةفيوالذثببالخروف

باألميريسمىأوماالبشربينالوازعإقامةفيتفكرالالدنياأموو
الوازعقيامتحتماإلنسانياالجتماعضرورةولكنالحكومة.أو

تصدهملموامراءوزعةالمسيحيالمجتمعفيوجدولهذا
وبغاةبرةجباوطغاةفجرةظلمةيكونوا.نعناإلنجيلتعاليم
إالاثهحرمالتيالنفسويقتلونالدمويسفكرنويفتكونيبطشون
يكونيكة«القديم.والحديثفيالمسيحيةاألمموتاريخبالحق.
مىالمغتروالحيوانبالهمجهيداعيةومعاركطاحنةحروباكله
مدنيينوجعلهموالقلببالعقلاثهميزهمالذينبالبشرمنهاأجدر
بالطبع.



والرفقدعةوالمواالمسااممةمنبهتوصيبماالمسيحيةإننعم
فيهذاولكنمونتسكيو.قالكمااداالسبعنتبعدوالليونة
ويعسفرنونيسبفالمسيحيونالواقعفيأمافقط»المجردالنظر

المستبدة.والحكومةالكنيسةتآزرتماوكثيرأءويقتلونويقتلون
المشوقفيالصليبيةالحروبظهرتالمسيحيةيدوعلى

أوربا.فيالتفتيشومحكمة

فيسعا«ةيعدونهمماالمسيحيوننالهماأسبابعنبحثناولو
بعدالمسيحيةتأثيرعنبعيدةاألسبابتلكأللفينالهمالدنيا
لكنهمونتسكيوكعقلعقآليفتلموهذااألرض.عنالسماء
لمفهوءالكنيةوميطرقاألمراءاستبدادزمنفيكتبهماكتب
فيخصوصاوأيهبحقيقةويصرحقلبهبمكنونيبوحأنيستطع
مطلقةسيطرةذاتبرجالهاكانتهالتيالديانةتمسالتيالمسائل
نظريةبطالنعلىبهنستدلومماشديدة.قويةأتباعهاففوسوفي

عندماالدينأنمنذلكعقبكتبهماالمسيحيةفيمونتسكيو
فيظهرالتيالحكومةنظامعادةيتبعمادولةفيويتكونينشأ

فييتخذونالالجد~بالدينيدينونالذينفالناس.وضها.
الحكومةعليهاكانتهالتياألفكارغيروالسياسةالتدبيرمجال
انقسمتلماالمسيحيةأنمونتسكيويذكرلهذاوبيانأالقائمة.
البروتستانيةالشمالشعوباعتنقوبروتستانيةكاثوليكيةشطرين
ا~ل~بأنذلكءبالكاثوليكيةالجنوبشعوباحتفظبينما
الديانةوأنءواالستقاللالحريةبروحمتمكةتزالوالكانت
الحريةعلىتقومالتيللبيئةأنبظاهررئيسلهاليسالتي

وأنءبالملكيةأليقالكاثوليكيةأنهذامنفيتلخصواالستقالل.



قبلاستبداديةالملكيةكانتوقدوتتانية.للبرأنسبالجمهورية
البروتستانيةاألممفيالمستبدةالحكومةوقادتالفرنسيةالثورة

إنماالمسيحيةالبالدفيالحكمعلىطرأالذيفالتغييرنفسها.
والنهضةوالعلمالعقلباسمالةا~»ودعيالثوراتبعدكان
ذهبمامونتسكيويناقضكلهوبهأانفسها،حكمفياألمموحق
تتبحفهيالمجرد.االستبدادعنبعيدةالمسيحيةأنمنإليه

الياسةهز»بتحويرتعنىوالسياستهافيالقائمةالحكومة
أصآليعفيهاالآدنيويةالحياةأمرألنوأساليبهاخطتهافيوالتأشر

وكذلكمبتدعة،~مقلدةهذافيفالمسيحيةقليآل،والكثيرأال
أوفيهيزيدواأند»نآدولةبمذهبيتمذهبونإنماالذين.تباعها
علىمسيطرةالكاثوليكيةيانةاللظلتولهذاشيئا.منهينقصوا
بينماواالستقالل،الحريةروحتعوزهاالتيالجنوبيةالشعوب
البروتستانيةالديانةفيدخلتالتياألخرىالشعوبمنهانشطت

العقلينصرواالعتزالالمسيحية.فيالمعتزلةفرقةتمثلالتي
ويعتبرالكهنوت،نظامويلغيروحيةسلطةوينكركلالتقليدعلى
عسرا.اليسراالدين

دينفهوبواء،منهفاإلسالمباإلسالممونتسكيوألصقهماأما
يخالفواإلسالموالحرية.الحقوشريعةمعآوالعقلالشعور
فيولةاللونظامالحكومةبأمراالهسرمشديدبكونهالمسيحية

المؤمنينبينشورىالحكومةيجعلوهواإلسالميالمجتمع
تقومألنويعملالرعيةفيبالعدلالسيرالوالةعلىويوجب
والكرامة<االستبدادمقاموالحكومةاألمةبينوالمحبةالحرية
إذفاإلعالمالصحيحة.بالديمقراطيةعنهالمعبرهوكلهوذلك



النارأساسعلىاألمةسياسةويعكمواأل~الوازعبأمريمتم
الديانةيتوجدبالتيشبيهةروحيةسلطةبأيةيعترفالوالحرية

أنكرواالذينالعترتينبعضلهذافطروقدمآل.الكاثوليكية
أنذلكاإلسالمية.الخالفةنطاميالروحيةا~طةوجود
الدياةماحببمابةيعترالروحيةالسلطةزمامعلىالقاض
وبعبارةيريد.ماوتعليلشاءماتحويميالحقملهفلهنفه،
ويودتامةعصمةذووهووالعباداتالعقائدييتصوفأنله

أوإآل«نكأنهوالفعل،والقولالشنصمقدسنهواتباسمالعباد
الديانةأتامىنانذةفعليةرو~سلطةلهنإنولذلكيكاد. ~~
يالباباشأذهووهذار،المطوريهااألعلىكاهنهاهوالتي
الكاثوليكية.الملة

بشرأيبعدهمنالرسولخليفةفهواإلسالمفيالخليفةأما
ويتقلدالسيامةأعباءيحملأنهإألالمؤمنين،منوواحدمثله

األوامرطبقوحكومتهسياستهفييسيرولكنهالحكومة<منصب
المسلمين.منالرأيأهلبمشورةتدبيرهفيويستعينالشرعية
وليستالرعيةبسياسةوقاثموالملةالدينحارسفالخليفةوبعبارة

علماءمنولوغيرهألحدليستأنهاكماروحيةسلطةأيةله
مقررهومايمسواأنيستطيعونالوالعلماءفالخلفاءالشريعة.

ألناألحكام.منومسنونالعباداتمنومفروضالعقائدمن
للخلفأاءولكنوعصيانأ<وفسوقأمورطاإلسالمفييعدذلك

باالجتهاد.يسمىمايستعملواأناألكفاءوالعلماءالشرعيين
فجر(انظراإلسالميالفقهفيمعروفةوشروطحدودولالجتهاد
الروحيةالسلطةغيراالجتهادحقولكن)282~28(صاإلسالم



صاحبعنيذبإنما_فالخليفهاإلسالمفيأحديملكهاالالتي
عنالتدبرويصدرالمياسةيتولىفهواألمة،زعامةفيويعةالث
علىالدينبهيحفظماإالالسلطةمنلهفليسمشروع،دمن

اهه،حدودومقيمالمشروعةاألحكامبهوينغذالمستقرة<أصوله
().3(/2صوردي(الماالحريمعنويذبالبيضةويحمي
ولكنءوالحربيهواإلداريةالقضائيةالسلطةرئيىإذافالخليفة
فيهليسفيمااجتهاداأوألمرمخسيراإالتشريعيةسلطةلديهليست
يباسةينهضإنمافالخليفةوبعبارة).324صاإلسالم(فجرنص
وتصرفاتهأعمالهعنسؤولكلهذلكوهوفيالملة،وحراسةاألمة

واإلمامةالسياسيةباإلمارةيضطلعموانماروحيةسلطة<لهوليست
الشيعةغالةإليهيذهبماأماروحية.قيادةمجردوهيءالدينية
تقريبااإلمامإلىينظرونأنهمذلكشيء.فياإلسالممنفليس
عنممتازشخصالشيعةعندفاإلءامالبابا.إلىالكاثوليكنظر
وهوءالباطنالظاهووعلومعلومالنبيعلومفهووارثالناسجميع
اإليمان.منجزءلهوالطاعةبهواالعترافالخطإمنمعصوم

اليامي:والتويواإلسالم

تشريعأيقرعلماإلسالمذ1.لىاإلنرنجكتاببعضيذهب
ستفاد1هذمنشي>نالاإلسالمية.لألمةالياسةالعياةبهيطم
يعللوذالرايبهذاوذواآلخذالرسول.سيرةمنوالن1لقر1منال

لهيكنلمالرسولبكوزالياسيةنين1لتو1منوالةذ1لقو1خلو
كانوا.نماعمر«نيفالعربو.محة،دتيقةنكرةاألمةعن

يتمورلملهذاتكاد،و1مجهولة.ذاككانتوالجغرانيةتبائل،



سامعةارة0وأمعينة0حدومنلهيكونبماالوطنالرسوك
ررره

حكومةنشوءمنسابقأبينامامعتتعارضالنظريةهذهولكن
لتوحيدالرسولوسعيمكة،فيثمالمدينةفيإسالميةمركزية
ياتموونكانوافالعرب.~إلسالم،رايةتحتالعربيةالقبائلجميع
العربوكانفيهم،الملكبمنزلةفعآلكانالذيالرسوكبأهو
بوجودون~الرسوا_وأمهموعلىخاصةوالمسلموئذعامة
وطناللعربأنيعلمونوأمحابهالرسوا-وكانالعربي..الجنس
كانالرسول.نقلناوقد،ة.البثبههيالجغرافية~و«»
اتهتوفاهولماوسياسيا.دينيأكلهاالبالدهز»توحيدإلىيطمح
.لخلفاءيدعلىذلكتحققوقدءإلأهماتتميمبعد»لمنخلف
فمحضرالسياسيةالقوانينمنوالسنةالقرآنخلوأماادمدين.الر

يسير.اضحةسياسيةأموآلو~قدالقرآنأنفالواقعادعاء،
إنما~صولأوتلكالعامة.حياتهمتنظيمفيالمسلمونبمقتضاها

بدستورليسفهوالقرآن،رهايقرالتياألحكامكسائرأصولهي
ولكنهشيء،كلتبلدينكتابهوبل«قيق.مفصلسياسي
ييفرطناهاء:تعالىقالطرف.علىشيآكلمنيشتمل
~السياسة.أ~فيفعآليفرطلموالقوآن.9شيآينا~ب
منعليها.نصالتياألحكامأمهاتمنتعدأصوآللهاوضع
عليهملسث9فقال:!لحكومةفي.القهرالسيطرةأنكرأنهذلك

اقهأنزلبما.لحكميتولونالذينللوالةبالطاعةوأمر،9يمصيطر
االثروأوييوالرسولالملةوأطيعواالفقال:الرسولوسنة
فقال:الناسسرزشورىالحكميكونأنوأوجب،9متكم



الظلموهرمالبينهمشورىوأمرهماالمر.فىوشاورهمكا
بالعاليأمرامهإنا~م.ظلمالال~فقال:ا~لوفرضى

هواعالواسرلوااألعلىهومشنآنيجرعنكموالواإلعساأل.
فمال:واإلرشادبالنصيحةالرأيمحريةوأقرالللتموىاهرعب

بالمعروفومأمرونا~إلىاعرنأمهمنكمولكنكا
مالبيتلتعميرالضرائبوفوضيالالمنكرعنوينهول

تزكهمفىتطهرهم~ههأموالهممن~كافقال:المسلهن
فقال:والحياةاإلنسانيةالطبيعةقوامهيالحريةأنوأعلن~بها

فليؤمنشاءفمنالغي.منالرشتبين~اآلمنفىإكراهالكا
اإلنسا~»علىشيآأعزهىالو~انومحرمةالفليكفرشاءومن

القبيلهذاومنلها.فرعهىالتيالحرياتمجصيحرمزوهي
العباداتأمحسنمنالرقابمحويرومجعلألروإعتأوعلىالحضر
البقيةولونبالجنسا~لتفاضلعلىوهضىاألنوهب،وكفارات
وقباثلشعوبأومجعلناكمو~انثىذكرمننحلمناكمإناكافقال:
ال.أمماكمأللهعنامكماكإللتعارفوا

محلىاإلسالمقررهاالتيالسياسيةمحكامأألأصولأهمهأه
تقورولمعادله»قويهدولةلتنظيمكافيهوهيءآلالقرلسا~

وابيواألمممصمرتقريرفىغيرهاشيثآالواهيةمئةالحل)اسامير
مفصلةالسنهمجاء~وهارعاياها.محقوةوكغالةمحكوماتهاشؤون

إنشاءفىممصرلمالرسولأ~علىالقرآ~.فيمجمالور«لما
فيصريحاوردماعلىاألمةسياسةوتنظيماإلسالميةالحكومة
الملةمصالحمنكثيربرتلفىوامجتهادهرأيهاستعملبلالقرآن<
منواستفا«الصحابةمنشوراهبمجلسذللثكلفىواستعان



ومماالناثث.اإلسالميةآدولةنظامسيركلهبهذافتقامتجاربه،
قال:أنهمنالرسولعنأثرماالسياسيالوازعقيمةعلىيدل
اسمعواوقال:بالقرآن،يزعمماأكثربالسلطانليرعاثهإن

وهال:زبيبة.رأسهكانعبدعليكماستعملوإنواطيعوا
بفجورهالفاجرويليكمببره،البرفيليكموالةيبعلسيليكم
فلكمأحسنوافإنالحقوافقماكلفيوأطيعوالهمواممعوا
خلفصلواآخر:حديثوفيوعليهم،فلكمأساؤواوإنءولهم
(تأويلتتيبةابنقال.فاجر.أوبرإماممن1والوفاجر،بر

يجمحالذيالسلطانيريدإنه):192صالحديثمختلف
والعليهتخرجواالويريدواألعياد،الجمعفيويؤمهمالناس
سلطانكمكانوانالمسلمينجماعةتفارقواوالالعصاتشقوا
عنإألالناسيصلحوالفاجر،أوبرإماممنبدالفإنهفاجرآ
منللناسبدالحسن:القولمثلوهوأمرهم.ينتظموالذلك
ورعة.

فيلمابالعقل(اإلمامة)وجبتطائفةقالت:ورديالماوقال

بينهمويفصلالتظالممنيمنعهمبزعيمالتسليممنالعقال،طباع
وهمجأمهملينفوضىلكانواالوالةولوالوالتخاصم،التنازعفي

والباطلالتظالمعنيرعهمسلطانايريد.)3(صالخمضاعين
.حقبغيراألموالوأخذالدماءوسغك

ردث.إألحكمالقولهم:لهمشعارأالخوارجاتخذولما
الإنهنعمباطل،بهايرادحقكلمةبقوله:علياإلمامعليهم
بهالوانهه.إالإمرةاليقولونهؤالءولكنيلهإألحكم
فيهاويستمتعالمؤمن<إمرتهفييعملأوفاجربرأميرمنللناس
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بهويقاتلالقيء،بهويجمعاألجل،فيهااثهويبلغالكافر»
حتىالقويمنللضعيفبهويؤخذالسبل،بهوتأمنالعدو<
فاجر.منويستراحبو،يستريح

مستندينالدولةتنظيمعلىخلفاؤهاستمرالرسولتوفيولما
الرأيوعلىوجدت،متىوالسنةالكتاب.حكامعلىهذافي

فيهتجلتماخيرالسقيفةاجتماعكانوقدوالتجارب.والمشورة
اثه.رسولبعدالعامةالرئاسةبمسألةليناألوالمسلمينعناية

أهلاستطاعالرأيوحريةالشورىمنالقرآنسنماوبغضل
اإلسالميوالتثرصعللرسول.خليفةينتخبواأنوالحلالعقد
أحكامهمنبكثيرالخطابلععربنمدينوغيره_منهالسياسي_

للراياستعماآلوالصحابةالخلفاءأكثركانعمرأنذلكوقوانينه.
والسياسة.الحربمجالفيعمدةالفقهاءعدهحتىواالجتها«
مكفتفعالةوساثلكلهاكانتوالشورىواالجتهادوالرأي

واالقتصاديةالعمرانيةمشاكلهممنكثيرتسويةمنالمسلمين
فينجدهلمأمرجاءناإذانفعلكيفاثهرسولسثلوالسياسية،

بينهم.شورىواجعلو»الصالحينتلوافأجاب:سنة؟والكتاب
ينزللممابناينزلاألمراثهرسولياقلتقال:عليعنويروى
أوالعاليينلهاجتعواقال:منك،سنةفيهتمضولمقرانفيه
فيهتقضواوالبينكمشورىفاجعلوهالمؤمنينمنالعابدينقال
واحد.برأي

وقال:واليااليمن.لىبعثهحينمعاذاتيذش1وسولاختبر
بةقال:تجد.لمنإفقال:اثه.بكتابقال:تحكم؟بم

نقالبواياجتهدقال:تجد.لمنإذقال:اثه،وسول
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يرفيلمااهوممولرسولوفقالذيها~تيواترسول
.)55صوردي(المارسوله

فيينظرونكانوافإنهمالراشدونالخلفاءعملالقاعدةوبهذه
فيبهيحكمونمافيهمايجدوالمفإنالرسولوسنةاثوكتاب
فعرفواالناس<<أدرؤوسجمعواالمماثلبهويباشرونالقضايا
الخلفاء.بهقضىأمرعلىاتفقوافإذاوالمساثلالقضاياعليهم

رؤومىمناالجتهادوهأاالخلفاءمناالستشارةهذهأدت
منهاالقضائيةاإلسالميةاألحكاممجالاتسعأنإلىاألمة

الر.يو.صحابالفقهاءالمسلمينتاريخأمدوقدوالسياسية.
معونةوتارةعمدةتارةكانتوالتجارباألحداثمنغزيرةبمادة
فيتكونكلههأاوبفضلالقوانين.وسناألحكاماستنباطفي
عنعبارةوهيالسلطانية<<«أباألحكاميسمىمااإلسالميالفقه

الفقهاءمنبهااهتممنوأشهرالعام.اإلسالميالقانون
لهايفردأنعلىحداهالذيالسببأنيحدثناالذيورديالما
امتزاجهاوأناألهوربوالةأحقأنهامنرآهماهوخاصأكتابا

بالسياسةتشاغلهممعتصفحهاعنيقطعهماألحكامبجميع
علىاألهوروالةيطلعأنهذاعملهمنر~وقدوالتدبير.
فيوفونهمنهاعليهمومافيستوفونهمنهالهمفيماالفقهاءمذهب
والعطاءاألخذفيللنسفةو~.رياوالقضاءالتنفيذفيللعدلتوخيا
).2صوردي(الما

جلتاثهانالسلطانيةاألحكامكتابمنتنفيدهماوأول
إليهوفوضالملةبهوحاطالنبوةبهخلفزعيمألالمةندبرتهقل



علىالكلمةومجتمعمشروع<دينعنبيرالتليصدرالسياسة
الملة،قواعداستقرتعليهأصالاإلمامةفكانتمتبوع،رأي

العامةاألهوربهااستتبتحتىمة،6امصالحبهوانتظمت
.)2ص(ماورديالخاصةالوالياتعنهاومدرت

بدالوأنهالدولةعنيتقني9اإلسالمأنئبيانكافوهذا
شؤونهاتدبيرويتولىسياستهاعلىيشرفسياسيرئيسمنللملة
األحكامبأصولكلهذلكفيمقيدامصيرهاحسنعلىويسهر
االقالعفيوالمشورةالرأيبأهلومستعينأالشرعأثبتهاالتي

الحقهومابالرعيهعالقاتهفيومتوخياالحكومةأموومنبالمهام
قوامينكونواآمنواالذينأيهاياط:تعالىقال.والحريةوالعدل
.9واالقربينالوالدينأوأنفسكمعلىولولله~اءبالقسط
وشرويحبونكمتحبونهماألينايمتكمخير:ا~رسولوقال

وكتب.ويلعنونكموتلعنونهمويبغضونكمتبغضونهمالذينأيمتكم
إذاتعالىا~إن:وقاصأبيابنسعدعاملهإلىالخطاببنعمو
بمنزلتكتعالىالهمنمنزلتكفاعرفخلقه،إلىحببهعبداأحب
وأدبشريعة،.دب:أدباناألدب:حكيموقالالناس.هن

عمرماالسياسةوأدبالغرض.أدىماالشريعةفأدب.مياسة
السلطانسالمةبهالذيالعدلإلىيرجعوكالهما.األرض
خربومننفسه<ظلمفقدالفرضتركمنألنالبلدانوعمارة
.وغيرهنفسهظلمفقداألرض

اإلسالمية:واألنظمةالقوانيننياألجبيةالسياسيةالمؤرات

عربيهووأنظمةتشريعمناإلعالمفيماكلإذنقولال
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أصولمنوالسنةالقوانقررهماإزاءفإنهمحض.إسالمي
فيوالتجوبةواالجتهادبالرأيمنهااستجدوماالسياسية،األحكام
مننهجهموسلكأثوهماقتفىومنالراشدينالخلفاءعصر

األجنبيةالدولنظاممنمقتبسةوأنظمةقوانينتوجدبعدهم،
وحتمتهالضرورات،اقتضتهحسبمامعدلةوإماتامةإماالقديمة
فيقويااالقتباسهذاكانوقداألوقات.منوقتفيالمصالح

ومصرتالفتوحاتعهدهفيكثرتالذيالخطاببنعمرزمن
امتزحأنكلههذاعنترتبوقدالواليات.واحدثتمصار،األ

بسببالمدنياتوتداخلتالمغلوبةبالشعوبالغالبالشعب
االختالطهذافكانثانيأ،األجنبيةالعناصروإسالمأوآلالفتح
بكثيرمنوالمسلمينالعربتأثرعلىباعثاخاصةوالوومبالفرس
وأنظمتهماوقوانينهماوعواثدهماوأخالقهمااألمتينتلكآداب

التيالدوليةاألنظمةومنوالسياسية.واالقتصاديةاالجتماعية
والجيوشواألموالاألعمالديوانالغرسعنالعربأخذها

عمرينعهدفيالدواوينوضعسببإنويقالوالعمال.
ماذاعمر:فقالالبحرينمنبمالعليهقدمهريرةأباأنالخطاب
له:فقالعمرفاستكثرهدوهم.ألفخمسمائةفقال:به؟جثت
عمر:فقالمرات.خمسألفمائةنعمقال:تقول؟ماأتدري
تعالىاثهفحمدالمنبوعمرفصعدأ«ري.الفقال:هو؟أطيب
كلناثقتمفإنكثيرمالجاءناقدالناسأيهاقال:ثمعليه،وأثنى
أميريافقال:رجلإليهفقامعدا،لكمعددناشئتموانكياللكم

(ماورديديوانأأنثفاونلهمونونيدعاجماألوأيتقدالمؤمنين
النقودعمرضربفقدالديواننظامإدخالعلىوزيادة()75ص



فيالجاحظقال_كماعاجماألملوكفعن.الفارسيالنسقعلى
العامةوترتيبوالمملكة،الملكقوانين.خذنا_التاجكتاب

علىواالقتصارحظهاطبقةكلوالزامالرعيةوسياسةوالخاصة،
فيالعجميقالمثآلكانعمرأننفهم.نينبغيوالجزيلتها.
علىيقدمالكانبلأعمى،تقليداواإل«اريةالسياسيةأنظمتهم
لجعلالعملمحالملحةوالمصلحةالضرورةبدافعإألاالقتباس
ومماالمسلمين.لنفسيةومالثمةالعربلعقليةمطابقةالمقتبسات

وجثنابعملعاجماألجاءتلثنواثهقال:أنههذافيعنهيؤثر
بهقصرمنفإنالقيامة،يوممناتميوبمحمدأولىلهمعملبغيو
()76ص(ماوردينسبهبهيرعلمعمله

مذلةفارسمملكةالملمونفيهقلدماأحسنمنولعل
قواعدمنذلكيرونالفرسملوككانفقدالمظالم،فيالنظر
يتموالبمراعاتهإالالصالحيعمالالذيالعدلوقوانينالملك

).65ص(ماور«يبمباشرتهإالالتناصف

العوبمدنيةفيالعجمأنظمةمنتسربماكليكنلمولكن
أسلمواقنوتارةءتارةاألمراءأدخلهاعا«اتفهناك.صالحانافعأ
الحقونظريةالحكموراثةمسألةإلىبهذاونشير.عاجماألمن

.السياسةفياإللهي

علىكانتالتياألعجميةالممالكعلىاألمويوناستولىولما
هذاكانوالعسكويواإلداريالسياسيالنظاممنكبيرجانب

منالممالكتلكفيماعلىاالطالعمنمكنتهمفرصةاالستيالء
وضرورياصالحأمنهاوأوهماكلاقتباسومنوتواتيب،أنظمة



المصدرخاصبنوعفارسمملكةكانتوقداإلسالمية.للمللكة
منكثيرالعربيةالدولةإلىمنهافانتقلاالقتباس،لهذاالعظيم
أشبهاألمويالبالطأصبححتىساسانآلخلفهاالتيالعادات
وهاستجادمااألمويوناتخذكماالفارسي،بالبالطشيآ
المملكةنظامأنوبماالفارسية.المدنيةالقوانينمن

معظمعلىاألمويونحافظفقدمحكماراقياكانالفارسية
الفتحعقببنفسهتالشىماإالمنهيضمحلولمكيانه
فارسطاعةإحكامقصدأنفسهمالعربألغاهأوالعربي

لسلطانهم.

وأدركبالعربالفرسمنالمسلمينامتزاجاشتدوكلما
وفيفيهاتأثيرهمكثرالعربيةالدولةفيومكانةشأنأعاجماأل

العباسيةالدولةزمنخاصةذلككانوقدعامة.الحياةمرافق
ذلكفيالناسفيتغلغلتالفارسيةالعا«اتأنذلك«أوبيان
النيروزيوميتخذونفالناسجليا.واضحامظهرهاوكانالعصر
يلبسونالدولةوعظماءوالقضاةقديما<كالفرسلهممحياا

مجالسهيوالشرابواللهوالغناءومجالسكالفرس،القلنسوة
يحتالفارسي،وهوالمأمون،وزيرسهلبنوالفضلالفرس.
جميعإلىويكتببالخضرةالسوادبتغييرالمأمونيقنعحتى
لباسهيوالخضرةخضراوقالنسهمأعالمهميجعلواأنالعمال
أغلبفياتبعت~الدولةوادارةالحربونظاموالمجوعى.كسرى

أمثالمنكثيرإلىوادارتهمحروبهمفيالفرسنظاماألحيان_
)<<.182ص3~اإلسالم(ضحىذلك

المسلمينعقولفيتسربتالتيالفارسيةالعقائدوآشنع

_.



ساسانآلمنملوكهميعتبرونالفرسكانفقاالملوك.تقديس
اإلله،دممنشيآعروقهمفييجرياألرضفياثهخلفاء

إنمازعمهم__فيفسلطانهماثه،منبأمرالناسعلىيسيطرون
تقديسهوجبوبهذاأرضهفياثهوظلاإللهنورمنقبسهو

هذهاقتضتوقدوالمكره.المنشطفيالعمياىبالطاعةارلهواإلقر
وأنالحقوق،جميعالرعيةعلىللملوكيكونأنالباطلةالعقيدة
تقديسبلغوقدالملوك.علىلهمحقكلمنالرعايايتجرأ
يكنونهموالبأسماشهميسمونهمالكانواأنهململوكهمالفرس
الفرسدخلولماواإلجالل.التعظيمسبيلعلىوذلكبكناهم
التيالفاسدةالعقيدةبهذهاألخذعنينزعوالماإلسالمفي

هيوذريتهعليفيالشيعةغالةفنظريةإسالمية.حلةأليسوها
فياتهبحلولالقائليننظريةوهيلملوكهم،الفرسنظريةعين
أوربافيعرفماأونظريةوامتيازا،لهماصطفاءالناسمنفريق
المستشرقيقولاإللهي<«.«أبالحقواالستبدادالسيطرةمنن

فارسي<اإلمامةفيالشيعةعقيدةأساسإندوزيالهوالناي
فيوالوراثةبالملكيدينونوالفرسبالحرية،تدينفالعرب
ماتوقدالخليفة.النتخابمعنىيعرفونوالالمالكالبييت
أبيبنعليعمهابنبعدهالناسفأولىولدايتركولممحمد
واألمويينوعثمانوعمربكركأبيمنهالخالفةأخذفمنطالب،
إلىينظرواأنالفرساعتادوقدمستحقها.مناغتصبهافقد

عليإلىنفسهالنظرهذافنظرواإلهيهمعنىفيهانظرةالملك
إطاعتهوأنواجبأولاإلمامطاعةإنوقالوا:وذريته<
عقيدةيناقضهذاوكل).331صراإلسالم(فجراثه.إطاعة



اثهوأثبتهادعوتهفيالرسولأعلنهاطالماالتيالصحيحةاإلسالم
إلنوحىيلكمبشرآتاإثتا9نقال:بيهلساذعلىآذالمرني
ال.واحدإألالهكمأتما

والتقاليدالعوائدمنكيرفارسمنالملمينإلىانتقلوكما
إسالمية<بمبنهمغا«عاجماألمعقداتبعضفيهمورا~
عوائدالبيزنطيةالرومانيهالسكةمنكذلكإلهمد~فقد

منالبيعةوعقدالعهدواليةقطعنالملككتوريثوتقاليد
اقتبهامنأولالبيزنطةالعادةوهذهواألقاليم.المملكةأعياذ
والعباسوذ.األمووذالخلفا>بعدهمنبهاعملثممعاوية

ومداخلوالعجمالعرببيناالمتزاجأنتجفمدعامةوبصفة
الحياةمرانرنيمحسرسةمغيرا~وأنظمتهمعوائدهممنكير
منكرمخإلىحتماكلههذاوأدىالمملكة.نظاموفي

مكرهكروامكاالخالفهتحويلإلىوخامةاإلسالميهالحقائق
أوكرهاطوعاأباءهماآلباءويورثهواإلسالم،العربديموقراطية

ماغرة.ذليلهلماهرهاآنفهاترغمالتياألمةفي

الخالفنظام

الفالنة)8»1(ه»أافالليواإليطاليالمستشرتىاألستاذعرف
وحدةلحفظالالزمةالمدنيةاللطاتمجموعبكونهااإلسالمية
أيضأولكنها).1وء)»(ء)فأمرهاكمالوميانةاإلسالميةالدولة
العاملةاألداة)5«»(»««»اأأ)دمانقالناالمسترقاألستاذتالكما
التطورلضروراتمالثمةوجعلهاوازدهارهاالدولةتلكلمو
الخليفةإذشحميأ<يعدمافيهاليىالخليفةنسطة.والرتي
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غلظهئمبؤولهيتعرض)95_ا»»ا؟أ«»أ(دفاثهأداريموحاكمإنما
وقع.ومد»فيأودعتالتياألمانهمنشيآفاعكلما

إذافهوو«بير».والتهإلىويندبعهدمهيناطبمااإلخالل
مقدرفإنهبنفسهشئاستعالكانإنولكنهالوصي.بمنابة
اإلدارىالحاكمذلكأنوبماومنصبه.بوظيفهشىءكلعلى
فىمارعامهأحسنمروربأنملزمفإنهمؤممنوناثبنقةوكيل
نطاعهاليتسعالعقدةسلطتهوأنالوعمة.مصالحمنوذمتهعهده
الضرورىمدعوأوألعامالصالحمعرضمابمجردحيزهامنوتنشط
هوهامغيبرفيحوكلمنمجودولثنالمنفعة.~دتبدوأو

شىءكلمغيرأنستطيعذإنها~آنبنصبهمأمورأومحظور
شيآكليستطعالخليفهأنسدنتالناويقولذلك.عدافما

نظاميغيرأنيستطيعفهوالعام،القانونماثلفىخصوصا
ويمنعباختياره،قضاهإلىالمضايامنءمثماويرمعالمحاكم،

اختصاصأويطليويميدالمضايا،بعضفيالنظرمنمحكمةأية
لهبلالعامه<للمصلحهأوفقمراهاالتىبالصفةوذلكقضاته
النوازلهننازلةفىالمفتىرأىوافقفإذاذلكمنأوسعسلطه

وفقبالحكمالخليفةوأمرالزمانمقضيا~والءمالعامةالمصلحة
وتناهضه.مخالفهأحكاماممدرواأنللقفا»فليسالرأىذلك

فإنهالتمليايالقانونمقامتمومأنستطعالاإلمامكانواذا
المذهبتوزع:لتىالمنهاجةماتالنظرإحدىيغلبأنلهيجوز
أوورهالضرحسبيتطيعكماالقانونسلطةالعرفويخول
تطلبهماكلالمرسوممريقعنمباشرةيتخذ)نا~
الظروف.



:أإلسالميةألملةونهضةألخالفة

يكادالسلطةعليهتقومالذياإلسالميالمبدأفإنوباختصار
.نادرةعجيبةمواءمةاإلهالحاتجميعيوائم

آلببكانواالنحطاطهوربالتاإسالميفجتمعأصيبفكلما
بقشيشالسلطانقيامأياإلسالميةالمبادىءرعايةعدمهذافي
والسهراآلمةشؤونتدبيرفيالمؤمنينأميرمقامبطغانأألميرأو
.الرعيةمصالحعلى

أسبابعنيصدرإنمابالمشرقاالجتماعيفاالنحطاط
سوءأووعجزالدين،مجالفيالمؤمنينتفريطهي:«دثالثةدد
تستطيعإداريةحركةمجردوان.الخارجيوالخطرالسلطة،إرادة
تتأصلالتياألوروبيةاالنخطافاتبينمانصابةإلىالنظامتعيدآن

أمرهاعالجفييكفيالنفسهاالجتماعيالنظامفيجذورها
.الثورةسالحإألأودهاوتقويم



اإلسالمسياسة
أإلسالم)قيالحكم(حقيقة

اإلسالمفيالسلطةحقيقة
جوياتلماوتبعأاألهوربظودهواغتوارأبعضهمتوهموبما
معواالختيات.والقهرالتسلطعلىتقومإنماالسلطنةأناألحوال

وافحاألصول،محكمسياسينظامعنعبارةالشريعةفيأنها
ابنبخالمؤوالعالمةعرفهافقدالمقاصد.مضبوطالمعالم،

فيالشرعيالنظرمقتضىعلىالكافةحملبأنهاخلدون
ترجعالدنياأحوالإذإليها،جعةالراوالدنيويةاألخرويةمصالحهم

الحقيقةفيفهياآلخرة.بمصالحاعتبارهاإلىالشرععنلكلها
به.الدنياوسياسةالدينحراسةفيالشرعصاحبعنخالفة

كونمنالحقيقياللغويمعناهاهناالخالفةمرادوليس
بلبعينه.لشخصخلفهوإنمابالخليفةالمسمىاإلنسان
أوالعامةالرياسةبمنصبالمسلمينجماعةفيالقيامالمقصود
أصولمنلهاماواجراءوالدنيا،الدينأمووفيالكبرىاإلمامة
وسولعنوبالنيابةالشرعيةاألحكامحسبومقاصدوشروط

األعلىوالقاثأاألكبرواإلماماألعظمالمشرعهواأليثتيوالثه
والعصور.االمكنةساثوفياإلسالململة



فيالرسولكانكما0<اإلمام<0أوالخليفةيكونأنيقتضيوهذا
التيالعامة«<أدالرسالةعداماوالحيثياتالوجوسأثرمنأمته
العباد.جميع«ونبهااثهخصه

.ليهدعاالذيالدينحراسةنيونيفتهتحمرالخليفةاذ
ويعققاثيرميبماالدنياسياسةعلىواإلشرافالرسول،
الجماعةتطررتولماعصر.كلياإلسالميةألملةمملحة
أعواناله:لخليفةاتغذورجالهابظمهادولةفيهاونشأتاإلسالمية

و!لدنيويةالديبةالخططهذهجميعلكنوتضاق.روالةوزرا>من
لها.المتلقيمزوستمدةالفالنةونيفةعنمتفرعةهي.نما

نيالرسولعننائب1هذأذكماالخليفةعنوكالءفالعثال
األمة.وسياسةالدينحفظ

وسياسةالديندحراسة0فيالنبوةعننيابةالخالفةأنبينا
القدرجاللمناألعلىالمنصبلهذامانعلمهذاومن>.0االنيا
هذاقدرقنوإلسعياالمسؤولية.وضخامةالخطورةوعظيم
وعبادهاثهمرضاقابتغاءعليهلهمافأدىقدرهحقالمنصب
المؤمنين.

تعالىاثهحقبينالمشتركةالعامةالحقوقمنأدواإلمامة
ا~لة0>أمرالشريعةتهملولم)<<6ص(ماوردياآل«ميينقوسق

المطلوباالعتناءبهااعتنتبلالمسلمين،جماعةفي<0السياسية
وعيفتمناهجلهاوأوضحتأصوآللهاوأثبتتشروطالهافرسمت

تجعلهاولم«والغوضىللخللفيهاالمجالتتوكفلممقاصد،لها
السياسيةالمسألةتلكونجد.والنزعاتاألهواءفيهاتتحكممسرلة

ه~



لهانحدوقلماوالرعية<>الراعيبحقوق0داإلسالمفيعنهامعلنأ
أدمعناهاوالرعيةالراعيحقوقفعبارة.العربلغةغيرفينظيرأ

عثهيعبرماوهو.با~ؤوس<«و:لرثيمىبالمحكومالحاكمعالقات
والدولة<<أداألمةاووالسلطة<<د«بالفردالحديثالسياسيالعلمي
.<0والجماعةلحكومة«دا.و

وتوفيحأإلعالمفي0السلطة<د«حقيقةتبياننريدإذونحز
الفقهاءبكالما~تيانعلىنخضلوالرعية<<ألراعيأدحقوق
ألذ.المسلمينخلفاءمن0الرعاة<00والسامةبأقوالاالستشهاآ
أمأ.الصرفةالنظريةوجهتهامنالمسألةيبحثونإنماعادةالفقهاء
،زمنهمفيالشريعةعلماءأكبرمنفكانواتعنيمالذينالخلفاء
المسلمينسياسةمنصبهمبحكممارسواأعمالرجالزيادةوكانوا
فمنوالرعيةالراعيبحقوقيسمىما(وسلكوا)أنفسهموخبروا
هديثآمنهمأصد~هوومنالموفورى؟فيبالكالممنهمأحقهو
.:لخطيرة؟المنالةتلكعن

خطبفقد.عنهاثهرفيالصديقبكرأبوالخليفة!ولهم
خطتهللمؤمنينفأعلنالعامةالبيعةلهبومنأنبعدالرسولمسجدفي

وليتقدإنيالناسأيها:فيهمائهرسولخليفةبصفتهالسياسية
أسأتؤن«فأعينونيأحسنتفإن.بخيوكمولستعليكم
قويفيكموالضعيف.خيانةوالكذبأمانةالصدق.فقؤموني
فعيففيكموالقوي...اثهشاءإنألالحقآخذحتىعندي
ووسوله<ألهأطعتماأطيعوني...اثهشاءإنمنهالحقآخذحتى
أخرىمرةوخطب.عليكمليطاعةفالورسولهاثهعصيتفإذا
بخيركمولستأمركموليتقدإني:فقالالعامةالبيعةبعدولعله



فاعلموا.نعلماوعلمماالسنتيوالبيوسنآذالترنزلولكه
وأذالفجور.العجزوأعجز،التقىالكيراكيىأذالماسأيها

عديأفعفكموأذبحقه،لهآخذحتىالضعيفعديأتواكم
ولتمتبعاناإنمااالسأيها.الحقممهآخذحتى>ا~ي
أقول.فقؤمونيزغتأناواذليفأعيواأحستفإذابمبتدع،
اإلمامقالالنطةهز»وني.ولكملياألوأستغفرهذاقولي
هذاعلىإالأبداإماماأحديكوذالعه:اثهرفيمالك

الشرط.

حملبماعنهماثهميزهالمسلمينمنواحداكاذإنمابكرفأبو
معالجليلالخليفةوهذا.الحكمومسؤولياتالخالفةأعبا>من
بلالعصمة،يدعلموالتقوىوالورعالعلممنبهاثهحبا«ما

ثمذلك،يي>وقدوأليتهنيالتصرفيحسنقدبأنهاعترف
بأذووعاهمأخطأ<إذورشادهمأمابإذالمسلمينإعانةنشد
عك«هماوانمالضعفه،فعيفايهملواللقوته،قويايحابيال
منطاعتهأما0أخواناثهنيكالهمامياذ<والعدالةالحقفي

يطيعوذنهمرسوله<ومنةاأللكتابهوطاعتهفمقيدةالمؤمين
أما.اثهرسولبسنيهموعملاثهأوامرهونيهمأطاعماأمره
أبوعهتحدثهز!كل.حلنيطاعتهمنفهمهذاغيركاذإذ
الخيب،االمحالحاكمشأذإثكال،واللسفيهليىبمابكر

نييبراألييقالصل0عليهومالهبماالخبيرالقبية،الميمون
مابياذنيهذامنبأكرسعتأذبكرأبيكاذوما.بعملهتوله
عهدحديةكانتاألمةهز»ألذمه،هيتريدومااألمةمنيريد»
التعاليممنالرسالةماحبعليهرافهاوبمااإلسالميةبالدعوة



مثيل،التاريخفيلهيعرفالفافالتهذيبافذبتهاالتيالسامية
بكرأبيعنبالنيابةالقضاءتولىلماالخطاببنعمرإنحتى
الناسألنوذلكأحد.إليهيخاصمولموجالنيأتيهالسنةمكث

اإلنسانيعطيأنالطبيعيمنيروناإلسالمظهور.ولكانوا
والمنكرايقارنالاأل<حدو«عندوبقفالحقويأخذالحق

بالباطلالناسأموالو.كلالزورعنويبعدنفسه،علىيسرف
أ).07صعلي(كردوأفعالهأقوالهفيالصدقواثدهويجعل

العامةمعالتواضعفيالرسولسيرةبكأبوساروقد
وعلىالمدينةسوقفييوماأبمروهلما.هلهإنحتىوالخاصة،

بينفضحتناقدله:وقالواذلكمنوااستاءشاةجلدكتفه

أكونأنمنيأفأردتمجوابه:فكانءوالعربنصار9واالمهاجرين
طاعةتكونالواثهال.اإلسالمفيجباراالجاهليةفيجباراملكا
الذهب).(مروجنيااللهذهفيوالزهدلثهضعبالتبراإالالعرب
خالدفهذامسايها.منالنصيحةيقبلكانأنهلهتواضعهومن
بهذهإليهتوجهالشاملغتحبكرأبوبعثهلما_مثال_سعياابن

بهأاطرأوالمسلمينواياك.كرمناقدالهإنبكر!أباياالنصيحة:
ألسيرةفيوعدلالبدعةوأماتالسنةأقاممنفأحقالدين.

باإلحسانمحفوفالدينهذامناموى،كلالرعية.علىالوالي
فيمابكرأبايااثهفاتقنفعا.أعمالواليومعدلةإخوانهإلى
الضعيفوأعنواليتيماألرملةوارحمأمره،منالثهوالك

فيآشوعنهرضيتإذاالمسلمينمنرجليكنوال.المظلوم
عليه<قارتماتغضبوالعليه،سخطتإذامنهعندكالحق

حقدكفإنتستطيع،وأنتتحقدوالالجور<~الغضبفإن



عاداك«منكذلكعلىاطلعفإنعدوا،لكيجعلهالمؤمنعلي
داعمأ.هالكهمإلىمكونمماذلككانالراعى:لرعيةعادتفإذا
لوعةالهفيمأخذكوالالمرهب،علىواشتأللمحسن<وا،ن
أوهيتنيإذلكأنمسرقد:لهفقاليشيعهبكوابو~جثم.الثم

فأوصاه.وهيتيفاممعمرميكفأناوميتكوعيتوقدبرشدي«
وينصحالمترف،السفيهويعامبالجاهلويعلمالعالميثبتبأن
أناأليأبىبكوأبووكان.يرا«كأنهشهوبعملالمسلوين»لعامة
ضمير«.هامعنهمألمسؤولنه´طبيوتهالرعيةفيعمالهيير
فلسطين:ألىمتو_«وهوالقاصبنلعمروقالةوه.اثهوأمأم
كرمهمفيبدرأهلمنواألنصارالموجر~نمعكأنعمرويااعلم

نخوهتداخنكوالبسلطانكعليهمتتطاولوالحقهموأعوف
وخدأشعواماكخرهم،ألنيبكرابووآلنيانما:فتمولالشيطان
وأملح..أ~ك.منتر«فيماوشاورهمكأحدهموكنألنفس»
فيوحينألمما!أليمةمنوكن...رعيتكلكتصلحنفسك
بأ~نايهدونأيمةوجملناهم9:معالىاثهيقولإذالقرآن
لناوكأنواكاةألنوإيتادا~ةوإقاما~أتفعلإليهموأوحينا
.فظاراسلفتةالتىألغاليهالبليغةا~أثحمنوهأ«.9عابدين

المراميهنعليهأشتملتبما~جموهاألذينالمستشرقين
إلىبكرأبىنظرمنكانماهأأ.األخالقيهوالحكمالسياسية
السياسيةالوالياتمنعنهتنرعوماأألمةفيا~~فهمنصب
ذلكفىدونهيكنفلمالخطاببن~خلفهأما.بيهوالمد
سنرى.كمابهديهواهاىأثر»اقتفىبلءكله

وكانالعراق،منوفدنى~علىقيسبناألحنفورد



مز~>~يهأبعباءة~و~:ئحرثديا~ف«هنيذ~
أميرفاعنوهلمثيابكمعأ~يانقال:ألصدتة<إبل

لليتيمحقنيهالمدتة.بلينفإنهالبعيرهزأملرزالمؤمم
اميريالكاثهيغفرالقوم:منرجلنقالواألرملة.والمكين
نقالهذاأ؟فيكفيكالصدتةعبيدمنعبداتأمرنهالااممؤمين،

م1وليتنإنهاأل~؟ومنمنيأعبدهوعبذوأيعمر:
علىيجبمامللهمعليهيجبالملمينعبدفهوالملمين

األمانة..أدا«آلميعةمنليدهالعبد

أن.يخوجوالةالمسلمينعلىولىإذاالخطابعمرينواعتاد
لمإنيألثمينة:النصيحةهذهلهموباذاللهممشيعامعهم

أبشارهم.عليوالأعشاوهمعلى~أمةعلىأستعملكم
بالحقبينهموتقضواالصالةبهملتقيمواعليهماستعملتكموإنما

األشعريموسىأبيإلىيوماوكتببالعدل.بينهموتقسموأ
غيرءمنهموجلأنتفإنمابنفسكألمسلميننظمأهورباشر
راغمتهزاغإذاالعاملأنواعلم..حمآل.أثقلهمجعلكاههأن

بهالنامىشقيقنالناسوأشقيوعيته.

ا~اتر:لفيحوجههحينوقاصأبيبنسعدوأوصى

وهموبهمالثهسوا؟،اثهذاتفيووضيعهمشريفهم
.0عندماويدركونبالعافيةيتفاضلون

الشامى
عاد

ممماآلإليكمأرسلماواههإني:الناسأيها:فقاليوهأوخطب
.(.موالكم).محشاركمليأخذواوال(جلودكم).بشاركمليضربوا
سوىشيآبهفعلفمن.ومنتكمدينكمليعلموكمأرسلهمولكن



فنهضمنه.ألقصنهبيدهعمرنفسفوالذيإليهفليرفعهذلك
لهيكونأنخافالذيالكالمهذاسمعحينالقاصعمرين
ياأرأيتكفقال:الوالةعلىالجمهوراجتراءحيثمناألثرأسوأ
فأدبرعيتهعلىالمسلمينأمراءمنرجلكانإنالمؤمنينأمير
.لتقصنه؟أنكرعيتهبعض

الوكيفألقصنه.إذآبيدهعمرنفسوالذيأيمحمو:فأجاب
أال0دقال:ثمنفسه؟منيقصتنزا~رسولرأيتوقلمنهأقصه
تمنعومم9وفتفتنوهم~وهموالفتذلوهمالمسلمينتضربواال

فتكفروهم»<.حقوقهم

األلمنالمسلمينإرهاقفيماالقاصالبنعمربينوبهذا
والضالل.الفتنةمنحقوقهموسلبهمإعناتهمفيوماوالمهانة
إسداءعلىيقتصريكنولملوالته.المراقبةشديدعمركانامذا

جميعامنهميتطلبكانبلالمناصب»يقالهمحينلهمالنصائح
الكانهذاومحرعاياهم.معسياستهمفي~وةوهيتخذأن

كانتوقدالمطلقة.ثقتهيمنحهموالاالطمئنانكلإليهميطمثن
علىوحملهمالوالةففوسإرهابفيإليهأيلجأوسيلةهعنل

فيالشكاياتمنإليهيرفعماقبولهيتلكالجادة.وكوب
وهوسالحالتظلم«»ددبحقاليومنسميهمامحمرلرعيةفكانعماله.
وكلمخشوم.جائرعاملكلضدتتعملهكانتيدهافيقوي
أألميرلدىمنهيتظلمواأنالناساستطاعةفيأنيعلمعامل
ويكفمصالحهمويصونحقوقهميحفظمانفسهتلقاءمنيعمل
وهوقوةمنهوأشدرتبةمنهمواعلىقنعقابويقيهشرهمعنه

بمظالمالمظلومونيكاشفهأنينتظرعمريكنولمالسلطان.



بجمهورفيهايجتمعالتيالفرصساثريغتمكاذبلالوالة
الوالةسيرةفيآراءهمفيستطعمالالحجلموسمالمسلمين

أميرهمعنيآلهموفدعليهقدمإذاوكاذومغارا.كبارا
إنعملوذ:فيقومرفأكم؟يعودهلفيقول:خيرا.لوذ:فيقو

ميعهكيففيقول:نعم!لوذ:فيقوالعبد؟يعودهلفيقول:
ال،منها:لخملةقالوافإذابابه؟علىيجلىهلبالضعيف!

نيوالتهيتنععمركاذفقدهذاعلىوزيادة(الطري).عزله
عمالهمنعهنأىبمنعلمهددنكاذولخرونهمأحوالهمجمع
واحد.وسادوعلىواحدميادفيمعهباتبمنكعلمهورعيته
والعاملالواحيمنناهيةوالاألقطارمنقطفيلهيكنفلم
منالفاظفكانتوجد»،مايفارقهالعينلهوعليهإالجشأمير

ذلكترىوأنتوممتح.مثتىكلنيعدهوالمغرببالعشرة
أتربليتهممنهمالعاملكاذحتىوعمالهمعمالهإلىكتبهني

التاج).ني(الجاحظبه<<وأخصهمإليهالغلق

إألألحديعقدهاالكاذأنهالواليةنيعمرتحريشدةومن
واألنصارالمهاجرينمنجماعةعليهوأشهدعهدالهكتبإذا

يثفلهاللقرابةأولمودةرجالاستعملمنأتواله:ومن(الطري)
استعملمنوقال:والمؤمنين.ورسولهاثهحاذفقدذلكإال

فهومله.فاجرأنهيعلموهوناجوا

نيفيطوفبغسهالرعيةيتفقاكاذأنهعمربهاشتهرومما
هذاوكلنهارااألسواتىنيويسيرالخيامإلىويذهبليالالمدية
الالخليفةأذيقيايعلمكاذفإنهبفه،االمرألحوالىاستطالعا
بأمووعارفاكاذإذاإالوللمؤمينتهعليهمايؤديأذيصكه



االحوالحميمهإدراكإلىمتوصلالوأنهوخفيها»جليهاالرعية
عنبالرغمعمروكانوسائط.غرومنفباشرهإألاألهوروخفيات
مصرفهممنوجلدةبماومحلمهعمالهعلىالرقباءإرصاد

اإلسالميهالواليا~جوينفيبنفسهمتجولانيريلوسلوكهم
عشتلثنهال:أنهعنهأثر~واالسطالع.التفقدسبيلعلى
حواثجللناسأنأعلمفإنيحوالالرعيةفيألسمرناهشاءان

مصلونفالهموأماإلىهيرفعونهافالعمالهمأما.دونىتقطع
يرهالجزإلىأسيرنمءشهرينفيهافأقمالشامإلىفأسيرإلي»
أسرثمءشهرينبهافأقممصرإلىأسيرثمءشهرهنبهاقيمفي
(الطبوي)«هذاالحوللنعمواهشهرين.بهافأقيمالبحرينم~
منشدا.أومسرمرشدا)تيهلمنويرتاحللنصيحةصدرهيفتحوكان
عمرمعالصبحه.مليتمال:سوادهبنعمرانمعلهوقعوماهذا
فالحق.مال:حاجه.~:أحاجة؟فقال:معهوممتانصرف.ثم

شىءفوقهلينسريرعلىهوفإذالىأذندنىفلمافلحمت»
~:»عثسا.غاوابألناصحمرحبافقال:نصيحة.~:
أسغلهاووضعذقنهفىأرمهرامىفوضعأربعاءمنكأمتكعا~
عمرعنفأجابهاألشاءءتلكلهفذكرها~ءقال:نمفخذهعلى
طمأنمماإلهادعتالىوأألسبابحكمتهالهوشرحمنهاكل
(الطبري).شبهتهوأزالسرادةابن

الخامةحياتهفيلزمهيالالترافعليسرعمريكنولم
بهيعبثأذمنلحقهورعيهالخالفةلمصبواجبهنيوالعامة
ترافعهحالةنيبدفالويكره.يوءبماأحدإليهويتطاولعاث
ذلككرامةالماسيصوذأذعلىالحرصكليحرصأذمن



عمركاذ.الرنينشخصهنيويعنموهويجلو«الخعيوالمنصب
وتاصأبيبنسعدفأخذعليهفازدحموااالمىبينمااليقم
ال.تبلتإنك:نقالبدرتهعمرنعالهمهدناحتىاالمريزاحم
لناثهسلطاذأذأعلمك.ذفأحببتاألرفىنياثهسلطاذتهاب
.(الطبري)يهابك

جميععليهيجترى،كاذعمرآذهذامننفهماذيبنيوال
كانتقدالملمينكافةمعالمتاهيترافعهعنغمفبال0الناس
بنالرحماذعبدمنمرةطلبوااالسإذحتىالقلوبفيهيبةله

كانواألنهموذلكلهماللينإظهارعمرمنيلتمى)نعوف
الإيعمر:فقالحدورهن،نياألبكار.خافإنهحتىيرهبونه
منثويألخذواعديلهممايعلموذلوإنهم.ذلكإاللهماجد
.عاتقي

نقدولوذاألالخلفادعليهاسارالتياليوةعدالةنيالسرأما
تقلدناأناومعاه.عليا<<وايلاالأدقد:تالحينعمر.عله
يكوذبهمافأأوكاوحقوقهاواجباتهاوعلماحقيقتهافخوناالوالية
شعوالرعيةمنفكاعلياوليوتد.واستقامتهمالوالةمالح
مالحهايكوذبهمافعرناهياتهاونحى~حوالهاونلمشعورها
وتمكالمبدابهذاأخذفلوالعكمةنيغايةنظوهذا.ورشدها
.وحكومتهسياستهنيحليفهالتونيقلكاذحاكمكلالحقيقةبهذه

عديالقوي:حالنتهآولنيللمسلمينعمراعلنلقد
~هموالهأاومدهني~وتد.لهالحقأخذحتىمسز
معغمازملوكمناأليهمبنجتلةحادثةنيوخصوماالعامة
شكا«أنفههمحتىجلةفلطمهإزاوهالحجنيداسرجل

و»



يلطمهأونفسهيفتديأنبينجبلةعمرفخيرعمرإلىالرجل
عليهفردسوقة؟وهوملكوأناذلككيفجبلة:فقالالرجل
الحد.فيوالسوقةالملكبينوسورجمعكمااإلسالمأنعمر:
الروم.إلىجبلةفالتجأ

أألخذعلىوحملهمعمالهتهذيبمنعمربهاضطلعماوان
النتائجأفضللهكانتقدواإلدارةالحكمفيوتعاليمهبمبادئه
عهدفيالوالةاستقامةعلىبهنستدلومماالثمرات.وأطيب
يزال«ءالقال:حينحمصمنبرعلى~عمرينأعلنهماعمر

بالسيفقتالالسلطان~ةوليسءالسلطاناشتدمامنيعااإلسالم
بالعدل»».وأخذأبالحققضاءولكنبالسوطضربأوال

اعلمواخالفته:أولفيعمرقولمنقبسالقولهذاوانما
الظالمعلىاألولعنأضعافأازدادتترونهاكنتمالتيتيشلأن

شدتيبعدوانيقويهم.منلضعيفهمللمسلمينواألخذوالمعتدي
.الكفاف.وأهلالعفافألهلاألرضإلىخايواضعتلك
والنهيبالمعروفباألمرنفسيعلىوأعينونيا~عباداثفاتقوا
أمركم.مناثوالنيفيماالنصيحةواحضاريالمنكرعن

كالمرجلوبينعمربينكانأنهالموضوعهذافيأثرومما
الحاضرين:منرجلفقالاه!اتقالرجل:لهفقالشيآفي

.ليفليقلهادعهعمر:لهفقالاه؟اتقالمؤمنينألميرأتقول
لمإذافيناخيروالتتولوهالمإذافيكمخيرددالقال:مانعم
».0نقبلها
منوخلنهاإلداريةالنظممنالخطاب~بنوضعهماوكل
األجنادأمراءكاتبالذيعقانبنعثمانأقرهقدالسياسيةالتعاليم

و»



عمرنهجهالذيالمنهاجعلىيسيرواأنمنهمطالباخالفتهأولفي
ويستبدلبكم،مااقهفيفيرشيئافيهويبدلوايغيرواأندونمن
األيمةأمراقه«أإنأمره:أولفيللعمالأعلنهومماغيركمبكم

هذهصدووانجباة،يكونواأنإليهميتقدمولموعاة<<يكونواأن
أنأيمتكموليوشكنجباة،يخلقواولمرعاةخلقوا~األمة

الحياءانتطحكذلكعادوافإذاوعاة،يكونواوالجباةيصيروا
أمووفيتنظرواأنالسيرةأعدلوانأالوالوفاء.واألمانة

عليهم.بماوتأخذونلهممافتععلوهمعليهموفيماالمسلمين

يقبلفالبالحقالخلقخلقاقهإن0«الخراج:عمالإلىوكتب
والعليها.قومواواألمانةالحق.واعطواالحقخذواالحق.إال

اكتسبتم.ماإلىبعدكممنشركاءفتكونوايلبهامنأولتكونوا
لمنخصماثهفإنالمعاهدوالاليتيمتظلمواالالوفاءوالوفاء

ظلمهم«».

المنكعنوتناهوابالمعروفاثتمروا.نالواليات:إلىوكتب
دامماالقويعلىالضعيفمحفإنينفهالمؤمنيذلوال

لكلاحفظالكوفة:علىلعامله««وكتباثه.شاءإنمظلومأ

بالناسالمعرفةفإنالحق،منقطهمجميعاوأعطهممنزلته،
العدل»<.يصاببها

طالب:أبيبنعلي

طالبأبيبنعليكذلكسارالسابقينالخلفادنهجوعلى
رشيدكانعمرإذقال:إنهحتىعمرعملهبماتمكاأشدوكاذ
~.منعهشيآأغيرولناألمر



ملكأالخالفةا~مه

والملت:الخالفةيينانمرة

ماكليجتنبوالعامةالخاصةأحوالهجميعفيالرسولكان
مقامهألنوالسلطنةالملكمجودمظاهرفييظهر»أنشأنهمن
وكانمبعوثأنبياكانفقدءوالسال~نالملوكظمأعامقامفوقكان
فييسيركانولذلكأجمعين.الخلقإلىربهعنمبلغارسوآل
آماوالجبابرة.المتسلطينسيرةالوالرسلاألنبياءسيرةاثهعباد
ابنالنصارىأطرتكماتطروني«دالحوله:لمنيقولكان
علىأقبلومرةورسوله<<.عبداتهفقولوااثهعبدأناإنمامويم.
يعظمعاجماألتقومكماتقومواال0دلهم:فقاللهفقامواأصحابه
كواحدالمؤمنينفييسيركانفقدوباختصار<.0بعضابعضهم
عمل.والقولفييتكبيوالشيء،فيعنهمنفسهيميزالمنهم
الرسولإلىتريشمفيرالثقفيمسعودبنعروةهذاأبانوقد
فيكسرىجثتإنيقويثى!معشرأدياقومه:إلىعادحين
رأيتماواثهوانيملكه.فيوالنجاشيملكه،فيوقيصرملكه،
.0أصحابهدفيمحمدمثلقطقومفيملكأ

عنيتنكفون_عليهماقه_رضوانالراشدونالخلفاءوكان
آنوأواألنهمبالملوكتموايأأنأبواكمااثه،بخلفاءأنفسهمتسمية



اآلدميينوتصريفبالباطلالتغلبمنفيهلماالملكذمقدالشارع
ذمهوقد()43»(42صخلدون(ابنوالشهوات«»األغراضطوع
خلدون(ابنالدين<<وآعداءالكفرألهليومثذ«غلة0النهأيضأ
_).43»(42ص

«إن0له:خطبةفيالصديقبكرأبيقولمنهأاعلىأدلوال
رؤوسهمالناسفرفعالملوك<».واآلخرةالدنيافيالناسأشقى
منإنممجلون.لطقانونإنكمالناسأيهالكمماهفقال:
غيرهبيدفيماورغبهبيدهفيمااثهزهدهملكإذاقنالملوك
القليلعلىيحسافهواإلشفاققلبهوأشربأجلهوانتقصه
الالبقاء،لذةعندهوتنقطعالرخاءويسأمالكثيرعلىويسخط
والسرابالقيسيلدوهمفهوكاالثقة(لىيسكنوالالعبرةيستعمل
ونضبنفسهوجبتفإذاالباطن،حزينالظاهرجذلالخادع،
وإنأآلعفوه.وأقلحسابهفأشداثهحاسبهظلهوضحىعمره
وسنةبكتابهحكمباثهآمنمنان9أالمرحومون،همالفقراء
وسترونمحجة،ومفرقنبوةخالفةعلىاليوموإنكمتير.نبيه
فإنمباحا،ودمأشحاحآوأمةعنودآوملكأعضوضاملكأبعدي
لوويموتاألثر،يعفولهاجولة،الحقوألهلنزوة<للباطلكان

بالطاعة،واعتصمواالقرآنواستشيوراالمساجدموافالنالخبر،
لمبكرفأبوالتنا~<>.بعاوالصفقةالتشاور،بعداإلبراموليكن
ذلكالملكمنعاببلمطلقة،وبصفةهوحيثمنالملكيذم

إلىبعا»منالنبوةخالفةباستحالةتنبأوقدوصفه.الذيالرهط
العبادبينورالثربهوتستنيرالفتنمعهتستعرمحنودممضوفرملك
السنةومراشدالقرآنأحكامإلىبالرجوعإالهائجهيهدأوال



األمةمنالرأيذويوشورى

عمرينعنرويمماوالملكالخالفةبينالفرقجليأوندرك
كنتفإنملك،أمأناأخليفة~أدرىالواثهقوله:وهوالخطاب
.فرقآبينهماإنالمؤمنينأميرياقائل:فقال.أعظمفهذاملكأ
فيإأليضعهوالحقآإال)خذالالخليفةقال:هو؟ومال:ط

منفيأخذالناسيعسفوالملككذلك.اثهبحمدوأنتحق.
عمرينإنويقالووضاق.عمراستحانآفسكتهذاءويعطيهذا

والعدةالعديدمنوزيهالملكأبهةفيامعاويةرأىلماالخطاب
إناالمؤمنيناميريافقال:معاوية؟ياأكسرويةوقال:ذلكاستنكر
حاجة،والجهادالحربينةبنمباهاتهمإلىوبناالعدوتجا»ثغرفي

الحقمقاصدمنبمقصدعليهاحتجلمايخطئهولمعمرفسكت
فيفارسأهلعليهكانماويةبالكسرعمرأرادوانما..والدين.
والغفلةسبلهوسلوكوالبغيوالظلمالباطلارتكابمنملكهم
فارسكسرويةليسربذلكالقصدبأنمعاوبة.أجابهاثه،عن

شأنكانوهكذاوسكت.اثهوجهبهاقصدهونماوبا~،
منحذراعوائد»ونيانوأحوالهالملكرفضفيالصحابة
.()43صخلدون(ابنبالباطل.التباسها

ألنهبللذاته<اإلعالمصدرفييذملمالملكأنوالحقيقة
فيهروعيفإذاآ)43صخلدون(ابنللباطلمظنةيعتبركان
فيتنحصرالفالمسألة.ضىوالوالثناءالحمدنالخالصاالحق
كانتومنبالنيات.األعمالإذالمقاصد،تخصبلالتسمية
كانتومنورسوله،اثهإلىفهجرتهورسولهاثهإلىهجرته
هاجرماإلىفهجرتهجهايتزوامرأةأويصيبهادنياإلىهجرته

~~



بالعلمالقلوبواستقامةالمقاصةسالمةتكونوانما.إليه
ولهذا.الشريعةبووحوالتخلقالدينبآدابوالتأدبالصحيح

.تسودواأنقبلتنقهوا:الخطاببنعمرقال

إالتنعقدالالتيوهيمحضةاختياريةتكون(نماوالخالفة
الشرعيةالشروطحسبوالحلالعقدأهلجمهوربانتخاب

والعلمالجامعة،شروطهاعلىالعدالةمنعليهاالمنصوص
الحواسوسالمةواألحكام،لالنوازفياالجتهادإلىالمؤدي
يمنعنقصمناألعضاءوسالمةبها،يدركمامباشرةمعهاليصح
سياسةإلىالمفضيوالرأيالنهوض،وسرعةالحركةاستيفاءمن

حمايةإليالمؤديةوالنجدةوالشجاعةمالح،المهوتدبيرالرعية
تكونوقدالترشيالنسبفيواختلفالعاو.وجهادالبيضة
فيهالمعتبرةالشروطعلىإليهالعهديصحمنإلىبالعهاالخالفة
أهلرضى)ناإلسالمعلماءمنطائفةوترى)8ص(ماوردي
حقألنهالألمة<لزومهافيشرطالعهدوليلبيعةوالحلالعقد
الرأيأصحاببموافقةإالتلزمهافال)7ص(ماورديبهايتعلق

.فيهاوالمشورة

ا~ية:الخالفة

الفالنة.منثاآلنوعامعاويةبزعامةاألمويوذ.حدثوقد

بالفرضتقومالتيوهيالقهرية<بالخالفةنسميهأذيمكن
واإلكراه.

والكيدالقهربوساثلالخالفةعلىنفهمعاويةاستولىفقد

نيلهاكانماعلىيحافظولمالشرعيةا~وططبقيتقلدهاولم



والحسنات.الصفاتمنالراشدينالخلفاءعهد

بملكشبيهملكإلىالخالفةمعاويةحولفقدعامةوبصفة
حتىبذلكيتبجحكانبلالمجالهذافييتستيالوكانالعجم،

فيالملوكاولأنهبهذايعنيالوهوالملوك.آولأناقال:إنه
دولةفيبالملكاتصفمنأولأنهيريدبلاإلطالق،علىزمانه

مفخرةلصاحبهيعدماوالمزيةوالفضلهأافيوليس.اإلسالم
ومأثرة.

قريةآخلواإذاالشلوكإذ9وهو:آذالقرفيوردماأما
فليى<9يفعلوذوكذلكأذلةأهلهاأعزقوجعلواأفساوها
حكاهتولهذاوانماأمحابه،وشتمالملكذممهالمقعود

أتاهالماتومهابهحدثتوتدسباملكةبلقيىإلىنسبةآذالتر
حكىوقدوالبطى.بالويلويتهددهايتوعدهاسليماذكتاب
لهمقبلالبجنودفألتيهمطوهو:سليماذقولكذلكآذالتر
المل)(سورةالوذماغروهممنهاولخرجهمبها

تازلعنبالرغمقهريةمفةمعاويةخالنةآكتتوتد
الحنالبطنوحفورالخالفةيحقهعنلهعليبنالحن
الملمينمنفكيربالكوفة.البيعةلمعاويةأخذتيوموالحين
مليبنوالحسالخالفة،يلآلمويينحق7آذيرونكانوا
علىحرمهالخالفةيحقهعنالتأز(إلىامط.إنمانفه
يد(ومماالملة.لرئاسةمعاويةتأمية7الملمين0ما0حقن
علىيكروذكانواالعمرذلكيالملمينعظماء)نعلى
هنوتحويلهالخالفةممبعلىآاستيالديسلوكهمعاوية
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أبيسعدهنعليهدخلأنهمنرويماحقيقتهعنوإخراجه.صله
أيهاعليكالسالمفقال:الخالفةعلىسيطرتهبعدوقاص
لوإمحاقأباياعليككانماوقال:معاويةفضحكالملك.
ماوانضاحكأ،جذالنأتقولهافقال:المؤمنين؟أميرياقلت
منكثيرسخطينياناوممابه.وليتهابماوليتهاأنيأحب

أمرتقلد»فيالتصرفسومنمعاويةاستعملهماعلىالمسلمين
كنانةبنيمنامرأةوبينبينهجرتالتيالمحاورةتلكالخالفة
القالت:إليك؟ارسلتلمأتأرينسألها:فقدرميةالداتدعى
عليأأحببتعالمألسألكإليكبعثتقال:اثه.االالغيبيعلم

المؤمنين؟أميرياأوتعفينيقالت:وعاديتني؟وواليتهوأبغضتني
عدلهعلىعلياأحبيتفإنىأبيتإذأأماقالت:اعفيك.القال:
أولىهومنقتالكعلىوابغضتكبالسوية،وقسمهالرعيةفي
منعلياعلىماعقدلهوواليتبحق،لكماليسوطلبكمومنكباأل
علىوعاديتكين،اللألهلوعظامهالمساكينحبهوعلىية9الو

ولذلكقال:بالهوى.وحكمكالقضاءفيوجووكالدماءمفكك
تضربكانتبهندهذاياقالت:ثدياك.وعظمبطنكانتفخ
إذاإنهخيرا،إالنقللمنافياربعيهز»ياقال:بي.الاألمثال
ترويثدياهاعظم.واذأولدها،خلقتمالمرأةبطنانتفخ

كيفقال:رأيته.كنتلقدقالت:عليا؟رأيتنهلرضيعها«
تشغلهولمفتنك<الذيالملكيفتنهلمرأيتهقالت:رأيته؟كنت
قالتلكالمه؟سمعتفهللها:قالشغلتك.التيالنعمة
ألطستالزيتيجلوكماالعمىمنالقلوبيجلوكانواثهنمم:
إذاوتفعلقالت:حاجة؟منلكفهلصدقةقال:الصدا.من



فحلهافيهاحمراءناقةهاثةتعطينيقالت:نعم.قال:سألتك؟
الصغار،بألبانهاأغذيقالتماذا؟بهاتصنعينقال:وراعيها.
أمحيتكفإنقال:العشائر.بينبهاوأصلحالكبار<بهاوأستحو

ومرعىكصدا«والماءقالت:علي؟هحلعندكأحلفهلذلك
ثمدونه.أوألهسبحانياكمالك،والوفتىلعدان،كاوال
يقول:معاوية.نشأ

ماجافعلواذكويهنيثاخذيها
بالسلمالعداوةحربعلىجزأك

وال~وبرةواثهقالت:شيئا.منهاأععالكماعليالوكانواثهأها
المسلمين.مالمنواحدة

بنتأروىهيأخرىوامرأةمعاويةبينحواروجرى
.)2(2/7(5آص~وجدي(داثرة:لمطلب.عبدبنالحارث

وهيأخرىإسالميةغيربميزةأميةبنيسياسةامتازتوقد
والسويةوألنسفةوالعدالةالحقياإلسالمبتعاليمالتقيدعدم
ألتحيزبطارمطبوعةللناسمعاملتهمكانتبلكافة<ألناسبين

العنصريةالعصبيةبعمةوموسومةءالمسلمينمنفريقدونلفريق
ا_ستاذيقولهذاوفيأخرىدونأنفسهمألعربمنطائفةلفائدة
أمين:أحمد

فيهيسوىحكما~إسالميأيكنلماألمويالحكمأنددفالحق
فيهويعاقبهولى«آوكانعربياأحسنمنفيهويكافأالناسبين
للرعيةحدقةفيهالحكاميكنولم.مولىآوكانعربياأجرممن
خدمةفيهوالحكامعربياحكماالحكمكانإنماالسواء.على

»ى



ألمزعةفيهالعوبتودكانتغيرهم.حابعلىللعرب
يختلفاذوالباطلالحقنكأناإلسالمية،المزعةالالجاهلية
عربيعنمدرأذاحقفالعملالعمل.عهمندرمنباختالف

أخرى.تبيلةمنأوعربيمولىمدرعنإذاوهوباحلتبيلة<من
)72صا_اإلسالم(فعى

لمألثرالملمينشورةدوزالخالفةبأمراالستبدادوان
يخشرذالالذيألورعوذحملتهاعليهيكتولمالمريعةتوغه
هونك1بالمعروفوذاآلمرالعلماءأنكرهوقدالثم.لوعةاثهني
عبدبنسليماذفهذااد.األشدالملوكعهدنيحتىالمكرعن

طويالنحادثهحازمأبيإلىأرسلالمديةتدملمامالالملك
بدالقال:سزي؟أوقالفيه؟نعنفيماتقولماله:قالومما
تهرواآبادك.نالمؤمينأميرياتال:إلي.تلقيهانصيحةفإنها
منعورةغيرمنعوةالملكهذاوأخذوابالسزاالس

وقدعظمةمقتلةمهمقتلواحتىمهمرضوالالملمين
منرجللهفقاللهم،تيلوماتالوابماشعرتفلوارتحلوا،
عىالعياتىأخذتداثهإنم:.بوحانتالقلت.شماجالثه
1هأنملحأنالوكيفتال:يكتمونه.واليالميليتيأالعلماء
سليماذ:فقالحقه.نيفتمعهحلهمنتأخذهأذقال:الفاد؟
االر.منويخافآلجةيطلبمنتال:ذلك؟علىيتدرومن

الفالنةبأذالمسلمينانذرالذيبكرابيتبؤمدتىوتد
عنكذلكويؤثرعود«محموضملكإلىبعدهمنستؤول
مكرذثمورحمه،0نثوبدأدمكمأولإذل.ةأ«يالبي
قال:أنهايضاعهوببره.ويؤثر~يكوذثمووحمه،خالفه

رر



الملك.ذلكبمديكونثمعامأثالثونالخالفة

عمهإذحتىواليةأيةبيتهآلمنآلحدولساثهرسولتوني
منأحدظزليألوذلكامتع،توليتهمنهطبلماالعباس

1هذيؤمدومما.هاشمبنينياإلمارةيتركأذأرادأنهالملمين
الخالفةعنتازلهعدقالأنهمنعليبنالحينمنأثرما

نينا.والخالنةالبرةبينيجمعأذاثهابىلمعاوية:

تركاهمانور~الاألنبياءمعاشرنحنالشرف:الحديثوني
نيالنطاببنوعمربكرأبواعتمدلحد~1هذاوعلىمدتة،
ألرسولعلىاثهأفاءمماترثذ1منفاطمةبحرمازالحكم
وتدك.بالمدية

الخالفةيرثأنفيالحقيدعيأنألحايجرنهلوعليه
توريثبعامقضىالنبويالحديثأنحينفيالرسولعلى
تحدثمابطالنجليأأدركناهذاتميمناإنأبيها؟مالحتىفاطمة
عبدبنالعباس.نرويفقدوفاته.إثرالرسولقرابةبعضبه

أبايعكيدكا~له:فقالطالبأبيبنعليالقيالمطلب
بيتكأهلويبايعكاثهرسولعمابنبايعاثهرسولعمفيقال
فقالينسخ).لمحصلإذا(أييقاللمكانإذااألمرهذافإن
عندين~جعلياأنويروىغيرنا؟األمرهذايلبومنعلي:
الحسنأباياالناس:فقالفيه،توفيالذيوجعهفيسالنبي
بيدهفأخذبأرثا.اثهبحمدأصبحفقال:الثه؟رسولأمبحكيف

ألرىواثهالعصاءونيعبدثالثبعدواثهأنتوقال:)امعباس



عبابنىوجوهعرف9إنى.هذاوجعهمنمسوفىميرالهرسول
فإناألمر،هذافيمنلنسألهإايهبنافاذهبالموت،عندالمطلب
فعالبنا.وأوصىكلمناهغيرنافىكانونء~ه~كان
بعده،الناسمعطيناهاالفمنعناهاسألناهالثنواثهأما:علي
اسألها.الواثهواني

أنهمننفسهعلىعنووىماتامأنفآعوىاللهذهينفي´ومما
وماشاهدوانىبالناسمصلىأنبكرأباميوالنبيأمرلقدقال:
لدمننا.شيهالنبىرضىمانياناللفرضيناموض،بيومابغاثب.نا

نالثآيمامكأنا~سأ~ثين:رسولقالقال:أنهأيضاوروى
فيللخالفهبكرأبوانتخبولما~.أبىتقديمإألعليفأبى

وقالبكرأبوفدعاهماوعلى،الزبيىعنهتخلفالسمينهاجتماع
مشقأنأردتوحواريه،سوالهرسولعمةابنقلتللزبيى:
نمفبامعه.الهرسولخليفةمامنرعبالفمال:المسلمين،عصا
ابنتهعلىوختنهثيناثهرسولعمابنقلت::لعلىبكرأبوقال
خلفهياتنرعبالفعا~:العلمن،عصاتشقأنأردت
كلوسمطتبكرألبىالبعه~وبهذاأمضأ.فبايعهالهرسول
انخبهمنبخالفهالرسولمنالمربهالمرابةور~معارضة

.العامةلرئاستهمالمسلمون

آلفىمنحصرالخالفه.نالمحابهعلمفلوأخرىجههومن
منالممدمأننفسهبكرأبورضيولمابكرأباانخبوالماالبت
موريثجوازالخطاببنعمرعلمولوطالب.أبيبنعليعلى

.اثهعبدابنهانتخاببعدمأوصىلماالخالفة

ومدمريش،فيالخالفةتجعلنبويهاحاديثتوبجد.معم
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األنصارعلىالمهاجرونبهاحتجماأعظماألحاديثهذهكانت
يزالال:هز»إليهاالشماراألحاديثوأشهر.السقيفةمجلسفى
والقضاءتريش،فيالملك•قريسينالحيهذافياألمرقذا
فيوالحكمتريشفيالخالفة•ألحبشةفيواألذاننصار،8أفي

~لواحكمواماتريشمناأليمة•الحبشةفيوالدعوةاألنصار
.فرحمواواسترحموافوفواووىوا

الخالفةتجعلغيرهاأحاديثاألحاديثهذهإزاءتوجاولكن
عبدعليكماثتعملوإنوأطيعوااثمعرامنها:تريثى.غيرفي

أجدع.لعبدولووأطيعوااسمعوا~زبيبةر~اسأكأنحبشي

عللوقدائقرشي.النسبشرطفيالفقهاءاختلفوبهذا
إذابقوله:~يشإلىالخالفةإسنادخلدونابنالمؤرخالعالمة
هينهاطإألذلكفمابالخالفةقريشآخصواقدالمسلمونكان
قبيلةتستطعوالالغلب،بعصاالناستسوقأنتستطيعالتي
ينكرونوالبالتقامالعربلهمتعترفهذا<تفعلأن.خرى
الكلهاالشرعيةاألحكامإنأيضا:ويقولفيهم.الرياسةعليهم
إذاونحنألجلها.وتشرععليهاتشتملوحكممقاصدمنلهابد

منهالشارعومقصدالقرشيالنسباشتراطفيالحكمةعنبحثنا
المشهور،موفيكماتثوالنبيبوصلةالتبركعلىفيهيقتصرلم
التبركلكنحاصآل<بهاوالتبوكموجودةالوصلةتلككانتوإن
المصلحةمنإذنبدفالعلمت<كماالشرعيةالمقاصدمنليس
سبرناوإذامشروعيتهامنالمقصودةوهيالنباشتراطفي

الحمايةبهاتكونالتيالعصبيةاعتبارإالنجاهالموقسمنا
المنصب<لصاحببوجودهاوالفرقةالخالفويرتفعوالمطالبة

ور



أنوذ~فيها.األلفةحبلوينتنموأهلهأ،المئة::يهتنسكن
لهموكانمنهم<الغلبوأهلوأملهم،مضرعصبةكانواقويشآ
ساثرفكانوالشرف،والعصبيةبالكثرةالعزةمضوساثرعلى
فياألمرفلوجعللغلبهم،ويستكينونبذلكلهميعترفونالعوب
يتدروالانقيادها،وعدمبمخالفتهمالكلمةافتواقلوقعسواهم
علىيحملهموالالخالفعنيودهمأنمضوقبائلمنغيرهم
تريشفيالخالفةجعلبتهالتياألحاديثمنفنستنتجإلخ.الكره
ثمابالعصبيةالحاملتأالمصلحةفيهاورعتبشروطقيدتها.نها

النسبيدةمنمطلقةالخالفةأناألخرىاألحاديثمننستفيد
وانتخبهالشرعيةشروطهافيهتوفرةمنلكلجائزةوأنهاالقرشي
المسلمين.منوألحلالعقد.هللها

جماعةفيمحصورةليستفالخالفةتقدمماجميععلىوبناء
بلالناس،منألحدميراثأوليست~أخرى،دونالمسلمينمن
اثطهاشراستجمحلمنإألتسندوالالمسلمين،بينشورىهي

شرعأ.الملوية

األيناألربعةالخلفاءعهديشرعيهالخالفةكانتوقد
إلىآلتلمالكنهابالراشدين.سمواإماوتهمواستقامةبفضلهم
بملكأشبهوصارتومظاهرهاأحوالهامنكثيرتغيرتمعاوية
الخلفاءأيامالمؤمنونعهدهاكمااإلسالمبخالفةمنهاألعجم

السابقين.

والتصوفوالتسلطبالقوةالخالفةأخذعلىمعاويةيقتصرولم
وأنننأثمدهوماوامبلواألتامرة<كاسرةاألألملوكتصرففيها



عليبنالحسنأنمعاألبا«.عناألبا>يرثهمصبأوهوجعلها
يكوذأنعليهاشترطالفالنةنيحقهعنلهيتازلأنأوادلما
شادرامنعليهملونيوالمسلمين0يدشورىمعاويةبعداألمر

وتتماالحائطعرضبهوضربالعهدبهذامعاويةاستهاذوقد
الغرضهذاإلىويتوسليزيدالبنهالعهدواليةعقدنيينكرأخذ

والضغطوالقهووالوعيدوالتهديدالمكيدةمنالمعهودةبوساثله
بعدنيماسبيهكما

العهه:واليةفكرةنشرء
العهدواليةةنكابتدعالذيهوشعبةبنالمغيرةإذويقال
امزامململماالمغيرة.ذخوذالمؤوويذكرمعاوية.بنليزيد
بنسعيدواستعمال~56سةالكوفةواليةعنعزلهمعاوية
بفكرةيزيدإلىاإليعازبقمدالشامإلىشخصعليهاالعامى
ذهبتدإنهبهذا:حدثهبهاجتمعولماله.العهدواليةعقد
~انماأسانهم.وذووتوشوكبواءوآلهتيوالبيأمحابأعياذ
بالسةوأعلمهمرأيأوأحسهمأنضلهممنوأنتأباؤممبقي

ائبيعةلكيعقدأذالمؤمينأميويمعماأدريوالوالياسة.
نعم<<.تاك:يتم؟ذلكأوترىيزيد:فأجابه0د

دهاثهعلىدالةالمغيرةحاولهاالتيالمحاولةهز«كانتقد
معاوبةمو~وهوالرتتيغرفهنيلبهاتوخىوتدالمعروف.

اليرقحبنياألمويالخليفةأغرامىخدمةمجردالعزلهعن
يقدملمشعبةبنالمغيرةواذبيته.نيالفالنةوتبيتوالسيادة
أميةبنينقيةمنحرةعلىكاذألنهإالتلكمحاولتهعلى

رم



المدبرةالمحاولة~نيتوقعوكاذخامة.ويزيدومعاويةعامة،

منيمكنه.ذهذاشأذومنومعاوية)يزيدنفىبها(متطيب
وأذمحققا،مهددابهاكاذالتيالعزلنكرةعلىالريعالقضاء
دولتهمانيلهويجعلومنيعةمنقبةويزيدمعاويةعندلهيحدث
المكربشدةعرفالذيمعاويةيكنولمرفيعة.ومنزلةعالياقدرا

والهيلةالتدبيرقويلرجلولوينخدعالذيبالرجلالدهاءوقوه
يتغادعأذإلىمضطراكاذمعاويةولكنشعبة،بنالمغيرةمل

فيويتأيدشعبةبنالمغيرةلهاويستعملدولتهأغراضسبيلفي
وأنخصوصا0ونفوذهازدهاثهاالفذةالشحميةهذهبعقلساعيه
طوعاالمسلمونيرضاهالخطيراأمراسيباشركاكمعاوية

المغيرةيكوذأنمعاويةيستفيدهمافأقلحالكلوعلىواختيارا،
يتجاوزأذيريدكاذالفكرةوهوأبوالمغيرةأذعلىعليه،المعه
الساعيالداعيةبسيرمعاوية~فيوييرالحدذلكموقفهفي

وتبيتلهنجاحنجاحهاونيالفكرة،نجاحنيالوسائلبجميع
اإليعازمجردعندا~ةيقفلمولهذالمركزه.وتقويةألمره

يتم~؟´نأجابه:ذلكترىأوسأله:لمابهاأغراهبلليزيدبالفكرة
علىمعاويةيشجنأذاإليجابيالجوابهذاشأذومننعم.
المغيرةإلىاللجوءعلىويحدوهبنجاحها،والوثوقبالفكرةاألخذ
ثقةحقاللمغيرةكانتهلندريولنابفوزها.الواثقمماحبها

كانواالذينالعلمننفسيةمنبصيرةعلىكاذألنهفكرتهبنجاح
منكيرفيتصرنهويتقدونمعاويةخالفةعلىيعترفوذ
ابنهإلىبعدهمنالخالفةإسنادعلىإقدامهأذشكأعماله.وال

~ماأكيكوذوتدالملمون.بهيرفىالعظيماأمراكاذ



لجميعمعاويةاستعمالتوقعهوباإليجابالجوابعلىالمغيرة
ية9بوالتسليمعلىللناسإرغامأوذلكالقهريةحتىالوسائل
يزيد.البنهالعهد

العهد:والةومسألةمعاوة

وآخذاستحسهشعبةبنةالعفبمقترحأباهيزيدحدثولما
المؤمينأميرياله:فقالالمغيرةرفيهافتفاوضبالمسألةيهتم
ويعماذ،بعدواالختالفالدماءسفكمنكآذمارأيتقد
لالسكهفأكاذحادثبكحدثفإنله،فاعقأخلفمكيزيد
ليومنمعاوية:فقالفتة.كوزوألدماءتفكوألمكوخلفا
)هلزيادويكفيكالحرفة،اهل)كفيكألمغرة:)جابهبهدا؟
يخا~.)حدا~ينهذينبعدو~ألبصرة،

ومالحا،خيراإاليظهرالكالومعاويةالمنيرةبهثحثماإذ
يولكهالعامة.الصفعةوحباإلخالصإألعليهيدووال

والغرفر.الطمعأمالهألنهوذلكبالحل<<بهأريدحقكالم0دالواق
ومقامدشخصيةاغراضخدمةالمحقيقةيبهويقصدوالهوى،
يحقنلميزيداسخالفأذالتاريخأباذوقدخاصة.سياسية
يزيدخالفةكانتبلالفتة،نرالمسلمينعلىيونيولمالدماأ
الدماء)سالتالتيوالحروبوالوواتالفتنمنكيريسببا

ألجهات.منكيريوألسلألحرثوأهكتاألرواحوأزهقت

بقاؤهوفينفهبهيةفازأذشبةبنالمغيرةلبثماوفعال
وبهذاالعهد.واليةلفكرةالكوفةبربحواناطتهالكوفةعلىواليا
لضروالعملالدعوةخامةالكوفةييتزعموأهبحالزلتالى

62



األمويينأنصارعنأوفدأنهبهقامماوأولمعاوية.إليهبهعهدما
فأخذعليها.اإل~اممنهووغبمعاويةعندالفكرةيؤيدوفدأ

الرأيذويواكتناهالعامالرأياختبارطريقعنلهايمهامعاوية

المسلمينمن

أبيه:بنزياداعتراض

الذيأبيهبنزيادموقفالفكرةبهاصطدمتماأولوكان
هوإذالخالفة،شروطفيهتتوفراليزيدبآنمعاويةصارح
منيكنولمالصيد.منبهأولقدمامعوتهاونوسلةصاحب
ويجعلأمرهمعاويةيمضيأنالتدبيروحسنوالحكمةالسداد
أوراضياالعملإألالخليفةيسعلملهذاأذنيه.دبرزيادنصيحة
زياداولعلمسمى.غيرألجلالمسألةبتأجيلزيادبإشاربةمكرها
تزالماوهيمعاويةفكرةعلىالوسيلةبهذهيقضيأنأرأدإنما
هولمنالمسلمينويحفظفسادهامناألمةويويحالمهدفي

الوجود<لحيزتخرجولمحينأللفكرةاالعوقخمدتوقدتبعاتها.
فياألحزموناصرهااألكبروداعيتهااألولمبتدعهاخسرتبل

يتدرلموهكذا~.51سنةتوفيالذيشعبةبنالمغيرةشخص
أبيه.بنزيادحياةهيلةنجاحلها

:البنهالبيعةيفرضمعاوية

منللفكرةنشط_المبصرةعلىعاملهوفاةبعد_معاويةلكن
المدينةعلىلعاملهفأعلنمرقدها،منلبعثهايعملونهضجديد
يستطلع)نوكلفهبعده،منالبنهيوومهكانماالحكمبنمروان



تالفذاالصددونيمها.عليه~ما.ليهويهيبالمديأاداآلر
األمةعلىاالختالفوخيتعظميودةسنيكبرتتدإيله:
أنوكرهتبعدي،يقوممنلهمأتخيرآذرأيتوقدبعدي<من
واعلمنيعليهمذلكتاعرضعدكمنمشورةدونآمرااتطع
نقدنقمة.وبا~رحمةظاهؤهكالم1نهذعليك.يرأوذبالذي
مكيدته<بهويخفيدعواهدبهيترماشعبةبنالمغيرةلقه

الوئاموحفظاألمةوحدةميانةوهومطمعهنيل.لىبهويتوسل
وأذلو~ة،1مهدهنيمحرنتاألمةكآذبعده،منالملمينبين

حاللكللستدمعاويةولكندولته.نيبالوئام1نازوالملمين
الماليةواستعملالقولمعول.لىواهلةأولنلجألبوسها

وماالطرتى،واتوبالوسائلتآييبغيتهأإدراكفإماوالمياسرة،
والبطر.السزباستخداملهاسى

ليزيد:البيعةوخصوممعاوية

بالفكرة<المدية.هلرضبالحكممروازمنمعاويةعلم
عاملهوكاتتيزيد،به6العهدواليةعقدملىعزمهفاشتد
ثارتالمديةسجدنياالسعلىالكتابتوى>نلمابذلك.
ومما.العامي1الغضبوفاراالسهائجوهاجالملمينثائرة
الغيارأدمابكر:ابيبنالرحماذعبدتولرمةالمعارأييفيدنا
ماتكلمافرتليةتجعلوهاذ1وذتريدولككممحمد،ألمةأردتم
بنالرحماذوعبدعليبنألحينونهمىفرتل<<تام~تل
ذلكمذتزعمواالالثةوهؤالءاإلنكار.شديدذلك1تآنكرالزبيى
تيدنييزالالوهومعاويةمكذاوتحققرمة،المعا~الرتت



والالمسلمينوثاميحفظولماألمةوحدةيصنلمعملهأنالحياة

لتالفيويعملالو~ةيتوخىكانولووصالحا_خيراينتج
أنهايقينأالعينرأيوأىلماخصومافكرتهعنلعدلاالختالف

ولكنابأ.وأحنشيعاوتغويقهمالمسلمينشقاقإليأدتإنما
اهلفيهتفلمولمابيته.فيالملكيخال.نأرادمعاوية
يظفرهأنشأنهمنماإليعمدوالمالينةاالحتيالوساثلالمجال
حقيقةعنكشفوقدوالقهر.القوةوهوغرضهلهويحققبمنيته
برجالهاواستخفمعارضةبكلاستهانلمايوومهكانما

كلهاواألنوفالسياسيمشروعهإلنجانيعملومضىأجمعين،
بقصدالوفوديتوفامصأرلألبعثأنعملماأولفكانراغمة.
لهقالفقدمعاويةينقبض«لملهأ<والتأييدبالفكرةالرضىإعالن
إناللهونخافصدقنا»إننخافكممثآل:قيسبناألحنف

وسرهونهارهليلهفييدبينى)علمالمؤمنينأميرياوأنت~بنا،9
رضاولالمةتعالىثتعلمهكنتفإنومخوجه،ومدخلهوعالنيته

وأنتنيااللتزودهالفيذلكغيرفيهتعلمكنتونفيه،تشاورفال
وأطعنا.سمعنانقولأنعليناوانمااآلخرة«إلىماثر

هوىإلييصفيكانوانماألحدينتصحالكانمعاويةولكن
هاكلالسبيلهذافيأستعملوقدصعه.وراءيويبنفسه

المباعدويداويألمقارب»ديعطيفكانووسيلة.حيلةمناستطاع

وا~.ق<<الشاماهلمنالنامىأكثرلهاستوثقحتىبهويلطف
وعلىفيهاالمعارضةزعماءبهفاجتمحالمدينةإلىتوجهثم

و«محمر»بنوعبداشهالز~بنومحبدالةعليبنالحسينوأسهم

بهمالبطشفيالتفكيرإلىالحا-بهأ«ىحتىموقفهممناستاء~

رى



معاملتهمعلىحملتهالتيالمؤمينأمعاشةتدخللوال
لهتالالبهالبيعةتضيةنيفكلمهممعاويةعادولمابالحسى.

اعوفهن.معاوية:تالخصال.ثالثبيننغيركالزبيي:ابن
تالعمر.معكما.وتيذث1رسولمعكماتمعتال:

.حدأ~ولمسزاثهومولتبضقال:معوا؟مامعاوية:
وأخافبكر.بيملفيكمليىقال:بكر.ابااك«رفارتمى

ألىعهد.بوبكرنإنهمعكمافامعماتت.قال:االختالف.
شتواذفاستخلفه.~بيهبنيمنلستويىتاميةمنرجل
نيهمليىنفرستةنيشورىاألمرجعلعمرمنعكمأناصع
هذا؟مخيوعدكهلمعاوية:قال~بيه.بنيمنوالولدهمنأحد
نإيمعاوية:تالقوله.قوالقالوا:فأنتم؟تال:ثمال.قال:
أخطبكت.نيأنذر،من.عذرتدانهإليكمأتقدمأذأهببت
فأحملسك1رؤوسعلىفيكذبنيمكمالقائمإليفيقومنيكم
أحدكمعليرألنباثهنأتسمبمقالةتاثمواني0وأمنحذلك
السريبقهاحتىغيرهاكلمةإليهترجعالهزأمقامينيكلمة
نفسه.على.الرجليبقىفالر.سه.لى

بالمكيدة:ليزيدالبيعةتمتكيف

كلرأسعلىأقمله:وقالحرسهصاحبمعاوية.فبفرثم
رجلذهبفإنسيف،واحدكلومعرجلينهؤالءمنرجل
د«ثمبسيغهما.فليضرباهتكذيبأوتصديقكلمةعلييردمنهم
إنقال:ثمالمنبر~المعارضةزعماءوتبعهمعاويةخرج
والدونممأمريبت~وخيارهمالمسلمينسادةالرهطهؤالء



علىفبايعواليزيدوبايعوارضواقدونهممشورتهم،عن9إقضى
قدالمعارضةزعماءأنمنهمظنآالنامىبايحوفعآلاأل<<اسم

افتضحتذلكوبعدليزما.بالبيعةورضوامعارضتهمأسقطوا
قائلينالمعارضةرؤساءيسألونألناسأخذإذامعاويةمكيدة

فيجيبون:يعتم؟9ووأعطيتمرضيتمفلمتبايعونالأنكمزعمتم
الرجل؟علىتردواأنمنعكممافيقولون:فعلنا.ماواأل

العهدواليةإسنادقصةهيهذهالقتل.وخفناكادنافيجيبون:
اآلباءعناألبناءنهيتوار~اناالخالفةوجعلمعاويةبنليزيد

األرسولعلهجرىولماالشرمعةفيمقورهولماخالفا
واليةوعقدسياستهفىمعاويةوبتصرفالراشدون.والخلفاء

اإلسالميةالخالفةأخرجوالقهوالخديعة~يقعنالبنهالعهد
أوضاعهاوقلبمورمها«ومسخحقيقتها،وخرقأصلهاهعن
سبيلعلىالرسولبهأخبكماوجبريةملكااستحالتحتى

منبهافعملسيئةسنةسنمنالشريف:الحديثوفيالغيب.

منينقصالبهاعملمنوزرومثلوهاوفعليهكانهبعه
شيئا`().أوزاوهم

.120صاإلسالم،مئماهبرأئهرفيماراجع(ا)



ااتهيالحقتترية

عنوالسلطة«الواليةعلىالكالمبصددونحنلنا،مندوحةال
الحكم~سيةأو0اإللهى«بالحق00يسمىمالمسألةالتعرض
والالعقليالبحثأمامتثبتالالسخيفةالنظريةوهذ».السياسي
إالهنابهانعنىالونحنمطلقا.التوحيدشريعةعليهاتوأفق
حولهايحوموماواألباطيلاألوهاممنعليهمقوممانبادلكي
علىيسيرونالملوكأنالمذكورةالنظريةوخالصةالشبهات.من

األمممن~منهملطتهميستمدونفهمأثه<منبإرا«ةالشعوب
أنلألمةفليىيفعلون«عمايسألواأندونفيهايتحكمونالتي

واعتباروقهرذلةفيالرضوخإاللهاليسبلالحساب،تناقشهم
ومخالفتهاجحوداعليهااالعتراضيكونبحيثمقدسةمشيئتهم
.كفرا

واالهمومنوالجبابرةالطغاةإالبهايقللمالنظريةوهذه
هذهوجدتوقدالمضلين.الضالينالمفكرينمنوناصرهم
الغرديا(حكمأيامالمسيحيةاألممفيفيحامجاالالنظرية

عشر،والسامععشوالسا«سالقرنينفيوبا_خصاالستبدا«ي،
البابويةالسلطةبينالخصامواستفحلالخالفاستحكم~ما

وو



ألمقدسالملقالحكمأنصارأعظمومنالملكي.وألحكم
إنجلترا.فيوفيلمرموبسوالفيلسوففرنسا<فيبوسوى

السياسيةالسلةأنإلىمثالفيلموحسبالنظريةهذهوتذهب
يدبهاكلعلىالسعلةأثهأعطاهالذيآدمإلىأصلهايرجح
الخليقة«اريخعرفهملكهو)ولفآدمحيوان.مناألرضعلي
لمنأووشوهاثموتوزعوها<سلطتهالملوكتوارثآدمماتلماثم

أللكونمعتبىاأل~زفيملوكوجميحجيل،بعلجيالخلفهم
ونوح.آلدمالوارثينالخلفاء

الملوكجميعبها)خذقدالسخيفةالخياليةالنظريةوهذه
بصأتهااألمةرفىعلىحكمهميقيمواأد«أبواالذينينالمسب
سياسية.سلطةلكلالحقيقىا~ر

هوماتمنحأنلهاليسأألمةأنإلىجهةمنبوسوىويأهب
فيالسيادةمبداعنالبحثوجبلذلكتماما«لديهامفقود
يوجدإنما_بوسوىحسب_السلطةومباأ.:ألرضفيالالسماء
ملكوهد»كانالخليقةبدءوفيا~كملكفاثه.ذاتهاثهفي

إنماوهطهاكانكيفمايةالبشالسلطاتفجميع.جمعين.البشر
تمثلأنهاباعتبارإآلشرعيةوليست.األولىالسلتتلكعنتنشأ
وحدهاألسامىهأافعلى.الدرجاتمندرجةفياألولىالسلطةهذه
الحقإلىبأصلهاتمتالحكوماتفجميعوعليه.حقهايبنى

للنظمألنهابوضا»تفونوكلهااثهبأمرقائمةكلهاألنهااإللهي«<
لجميعوالطاعةاالحتراموجبلذلك.والسالموالوحدة
إاللهمليسلهارعاياكافةالناسيخلقالتيالحكومات

ور



مكاذكلنيموجوداتهأذوبمأواالمتال.واطاعةاالستالم
شي>كلأذبمعنىالدولة<فيشي>موكلفالملكالعالم،من

الدولةوحدهفهووبعبارةإليه.يرجعشيآوكلمهيصدر

فيبوسوىمذهبنعلمفيمافرنافيواحدأييذهبولم
إذبأمرها«>إ~ين<<فينقولبأنآحرةالملكية،للسلطةالتعصب
دين.بمثابةيعتبرها

الفسقين:كالعلىاإللهي<<الحق0دفطريةبسطمجردون
منبهئتصفماإلظهارليكفي_سوىبونسقأوفيلمرنسق.

والالعقلنظفي.نفسهانفسهاتدحضفهيوالباطل.السخافة
فأغواهالشيطانعليهولسبصيرتهممميتمنإألينتحلها
وأضله.

الباطلةالنظريةلتلكألغيناالمسلمينتاريخفيبحثناوإذا
الخالفةانقالبعهدفيإالألمسلمينفيتتسربلموهيآثاوا«
كانواالذيناألمويينعصوفيظهرتوقداالستبداد.حكمإلى

السياسية.دولتهمألغراضتوخيأالجويةعلىالقدريةينصرون
يخلقاإلنسانإنتقولكانتالتياإلسالميةالفرقةهمفالقدرية
فهذهوبعبارةإوادته.بمحضيتوكهاأوعليهايقدمأنفلهأفعاله
ففرقةالجبريةأمااإلنسانية.اإلرادةبحريةتقولكانتقةالف

فتقولاألخوىتدعيهماعكسإلىتذهبكانتأخرىإسالمية
تركه.أوالشيآفعلمناألمرينأحدعلىمجبراإلنسانإن

أنأرادواإنمااألخرىوخاصمواالفرقةهذهأيدواحينفاألمويون
وساثلالناسعلىولسلطانهمالتأييدأسبابلدولتهمينتحلوا



لالولةوالوالءالخضوععلىالناسيرغمالجبرأنذلكالتبرير.
كانإنماالدولةقيامأنيظنونيجعلهمفهووتجبرت.طفتولو

شيآهوإنماشرأأوكانخيراالرعيةبهتعاملماوأنبأمراثه،
ا~ولةتصرفاتمنوتذمرتبرمكلوأنالمقادير،بهتجري
فخيروقدره.اثهقضاءعلىاعتراضالحقيقةفيفهوا~كمة
.نإلىللوالةالطاعةويخلصوااثهإلىأمرهميفوضوأأناذأللناس
مغعوال.كانأهراالهيقضي

الحكمفياإللهي<««أبالحقعملتكذلكالعباسيةوالدولة
دينية.بصبغةوصبغتهإسالميةحلةألبستهأنبعدوالسياسة
معالرسولعنالملوكيتوارثهإرثاالخالفةجعلتهذاوبمقتضى

فاطمةطالبتولمانورث.النبياهأطمعشرإناقال:اثهرسولأن
لماآلباءاألبناءيرثكماترثهأنهامنهاظناأبيهابكرميراثأبيمن

(تأويلالصدقةمجرىأجراهثمالرسول.بقولوأخبرهاإياهيعطها
الرسوليرضولم).39/393(صتتيبةالبنالحديثمختلف

ليحفظوهاالشريعةعنهيرثونإنماوهمالعلماءإألورثتهيكونأن
العلماءساثربينمثباعالميراثوهذاالملمين.بينويحرسرها
سوا»دونللنبيراثالوأنهيدعيأنمنهمألحديمكنالبسر
سلف.عنخلفااألبناءيتناقلهاإلرثهذاوأن

علىالمسلمينتاريخفي00اإللهيد«الحقنظريةتجلتو~
مذهب<كلشأنهافيوذهبواغلوافيهاغلواالذينالشيعةيد

إلىمعهاأدخلتالتيالفارسيةالعناصرتأثيرتحتخصوصا
المسرفوالتقديسالمفرطاإلجاللمنعليهجبلتمااإلسالم
بينجعلهمماستكبار9واالعتومنكانواالذينفارسلملوبك

،م



ظلمةأدكانواةكاساألأنالثعالبيذكروقدلألمثال.فرباا~ب
والعبيااألجراء~ىالرعيةويجووناألحرارونيستبفجوة

بأطايبحتيعليهمويستأثرونوزنالهممقيمونفالواإلماى،
المريةوأالورالحسانىالنماءوالمراكبالحسنةوالثياباألطعمة
مكباجايطبخأنعاياألمنأحديجتررءفالاآل«أب.ومحاسن
«اوايبنيأوحسناءامرأةينكحأوفمالجايركبأو«بياجاويلبس
أعورهمبينونوكانوأياه.~وءةإلىيماأوولد»«أويؤابقوواء
للمولىيصلحها~كللمأمون:مسعدة~وبنقولمعنىعلى
والمنسوب).المضافبكفي(الثعالبيحوامالعبدعلى

العربيةالدهتراطية~رعلىكانتالكسوويةعةالننوهأ«
هن~همسارومنالراشدونوالخلفاءالرسولبهابلذألتي
وقدحديثا.9وقديمااألممبقيةتألفهالم-اوداالهدأةالوالة
الحظوامنكلعلىوينكرونهاالنزعةتلكيمقتونالعر~كان
عنأثومماا_ة6األعنالثعالبيذكر»ماأينمخايلها.عليه

عمو،نعليناقامتأك:عباسابنحكيمثال؟الخطاب~بن
بجفنةفجي«طعاماأمية«نمفوانلهفصنعحاجاالخطاب
وقاميأكلونالقومفقامالقوميايبينفوضعتأربعةيحملها
معكم؟يأكلونالخدامكمأرىليماعر_:فقالألخدام
المؤمنينأهيوياواثهالاثه:عبدبنسفيانفقالعنهم؟أمرغبون
لقومماقال:ثمشديداغضبافغضبعليهم.نستأثرولكنا

ام:للخلقالشووفعل.بهماثهفعلخدامهمعىيستأثرون
(ابنالمؤمنينأمويأكلولميأكلونالخدامفقعدفكلوا.اجلسوا
).97صالجوزي



فأجابهماثه؟مالمنالمؤمنينألميريحلهاقوموتساءل
عليهأحجوهاالقيظ،فيوحلةالشتاءفيحلتانليتحلعمر:
تريشمنرجلكقرتأهليوقوتوقوتيالنهر<منوأعتمر
يصيبنيالمسلمينمنرجلبعذأناثمبأفقرهم،والبأغناهمليس
)603صالجروي(ابنأمابهمما

إليهمأحبنحالتوافقالوا:العربألمقوقسوملوهمفوقد
هامنهدكواحدوأهيرهمالترابعلىجلوسهم..فعة.المن

منفيهمالسيدوالوفيعهممنكبيرهميعرف
........العبد.

بالخطعمرينعاهةالتيلهيالكسرويةألمزعةتلكوإذ
.العجم!وأخالتىإياكمقال:حين

نياالمإلىتدومهعندالخابعموبنمعاوبةلقيولما
وتال:ذلكعليهأمتكووالهاةالعديدمنوزيهالملكأبهة
العدوتجا«ثغرنيإناالمؤمنينأميو~أفقالهعأوية؟يا~وية5أ

اقتاعآعموسكتحاجة«وألجهادالحربيةنمباهاتهمإلىوبا
الكسرويةبالمزعةوفىالالمصلحةمنمعاويةبهاحتجبما

ذاتها.

منملوكهمهعالمسلمونألفهماالكسرويةالنزعةهذهومن
لمؤمناإلعالميرفاهاالالتيوالمهانةوالخضوعاأللمظاهر
الترابوتقبيلاألرضعلىبالجودالتحيةبذلكونعنيأبدا«
وامرارألحذاءوتقبيلاألقدامعلىوالتراميبه،الوجهيعفوحتى
واالستسالمستخذاءاطمظا~منهذافيرإلىالو-~علىباطنه



السجود.إالالثهيدبينالمؤمنمنهايفعلالالتي

لحظبيتهآلثمالرسوليلحظونأخذواأسلموالمافالفرس
التشيعأكسبواالذينوهمكاسرة،األمعشأنهمكانكماالتقديس
الشيعةلنظريةبيانوأحسناإلمام.إلىالتقديسيةالنظرةتلك
قال:اثه؟معرفةماجعفر:أبومثلأقوالهم.ببعضاإليان
بهواالثتمامعليومواالةرسولهوتصديقوجلعزاثهتصديق
منوجلعزاثهإلىوالبراءةألسالمعليهمالهاىوبأيمة
ويعرفوجلعزاثهيعرفالومناثه<يعرفهكذاعدوهم،
منإن0دوقال:مخيراثه.ويعبديعرففإنماالبيتأهلمنااإلمام
علىماتوانتاشهأ«ضاالأمبحلهإمامالاألمةهذهمنأصبح
بن(فوعليالرضىوقال:ونفاق<<.كفرميتةماتالحالهز»
فيلناموالالطاعةفيلناعبياالناسالصادق):جعفربنمومى
خزاننحنجعفر:أبووقالالغائب.الشاهدفليبلغءالدين
منعليالبالغةالحجةنحنءاثهوحىتراجمةونحناثه،علم
هيعاهةاطإنالرضى:وقالاألرض.فوقومنالسماءدون
وخالفةاثهخالفةاإلمامةإناألوصياء،وارثاألنبياء،منزلة

..العيوب.منوالمبرأالذنوبمنالمطهراإلمام..الرسول.
والعثار،والزللالخطإمنأمنقدمسدد،موفقمؤيدفهومعصوم

0خلقه«علىوشاهدهعبادهعلىحجتهليكونبذلكاثهيخصه
ومختلفالرسالة<وموضعالنبوة.شجرةأدنحنالة:أبوعبدوقال

ونحنعباده«فياتهوديعةونحنسراثه،وموضعالمالثكة،
بعهدناوفىفمنءاتهعهدونحناثه،ذمةونحناألكبر،اتهحوم
وقالوعها»<>.اثهذمةخفرفقدهاخفومناثه،بعهدوفىفقد



وعلمهو،إأليعلمهالعلميملمين:وجلعزيلهأدإذجعفر:أبو
~<>فعنورسلهمالشكتهعلمهفماورسله.مالشكتهعلمه

نظريةشقيقةوهياإلمامة،فيالشيعةبنظريةتعريفأهذاوكفى
يجعلونبوسويهمثلفالشيعةسابقا.لخمناهاالتيبوسويه
اإلمامانويزعمونوالديناإليمانمنجزءااإلمامبواليةالتمسك
كان.معالذيالروحإذنبيغيركانمرانافهوسولبمنزلة
.اإلماممعكذلكهوالهوسول

إنهمفقال:اإلمامةفيالشيعةمذهبخلدونابن.أوضحوقد
التيالعامةالمصالحمنليستاإلمامةأنعلىمتفقونجميعا
ركنهيبلبتعيينهم،بهاالقائمويتعيناألمةنظرإلىتفوض
إلىتفويضهوالإغفالهلنبييجوزوالاإلسالم<وقاعدةالدين
الكبائرمنمعصوماويكونلهماإلماممعيينعليهيجببلاألمة،

العقلحدتجاوزوابالفالةيسمونطوائفومنهموالصغاثر،
اتصفوابشوأنهمعلىإمااأليمة،بألوهيةالقولفيواإليمان
قولوهوالبشرية،ذاتهفيحلاإللهأنأواأللوهية،بصفات
يعترضماخيرومن.عيسىفيالنصارىمذهبيوافقبالحلول

لهليسا~إنبكر:.بيقولالخالفةفيالشيعةفنويةعلىبه
والخيرابهيعطيهنسبخلقهمنأحدوبينبينهوليسشريك
بعد»خيرفيخيرالفإنهأمره،واتباعبطاعتهإألسوءاعنهيصرف
الجنة.بعدهشرفيشروالالنار،

حقفوتىحقهعظمقداألإنالناسأيهايا:الخطابابنوقول
التآليكةتتخذواآنيأمركمآلالة:حقهمنعظمفيمافقالخلقه



المشلحونأنتمإذبعابالكفرأيأمركمأربابا.والنبيين

حربعلىآثرهحنوقاهىآبيبنلسعدوصيتهفيوقوله
خالقيلآناهمننكيفالوهب«بنيسعدسعديااو:العر
ألسى،يمحوالوجلعزاثهفإناثه،رسولوصاحباثهرسول

وبنبينهلساثهفإنبالحسن،السيآيمحوولكنهبالسيء،
اثهذأتفيووضيعهمشريفهمفالناسطاعته<إألنسبآحا
عناهماويدركونبالعافيةيتفاضلونعبا«»وهمربهماثهسواء«

فارقناأنإلىبعثمنذشزالنبيرايتالذياألمرفانظربالطاعة.
األمر.فإنهفالزمه

الخطابعمرينقالهماالبحثهذاسياقفىبنامرلقد
فياثهسلطانتهابالأقبلتإنكوهو:وقاصأىبنلسعد
العبارةفهز«يهابك.لناهسلطانآنأعلمكآنفأحببتاألرض
آرضهفياثهظلاإلمامإنالشيعةقولمنيفهممامنهافهموبما

الأنمجبولكنالعبارات.هز»أشبهوهاأرضهفيونوراله
عنالمعنىهذاأبعاماإذحرفانسيراالخابابنمحبأر»نفسر
لعالههذابمثلفحدثهأحدعليهاجرأكانلوالذيعمرمراد
أندعوىمفندومماله.وعماباعليهإنكاراراسهشجحتىارته
ائأيبكرفأبورسوله،والاهيعينهالأنههوشهخليفةالخلغة
الراشدون.الخلفاءوكذلكاألمةاختارتهالرسولخلف

المنصوصامراثهألومنفذاكونهإالانسلطانيقصدلمفعمر
ودحضاوعليها.للرعيةفيمااثهحقومؤ«ياالشريعةفيعليها
آوردهماهنانذكرالخطابابنكالمبهمؤولآنعسىلما



ألنهخليفةويسمىنصه:مأقالالخالفةفصلفيالما.ردي
هلواختلفواالخليفة.فيقالاإلطالقوعلىاثه»رسولخلف
فيبحقوقهلقيامهبعضهمفجوزهءالهخليفةيايقالأنيجوز
األرضخالثفجعلكمالذيهو9تعالى:ولقولهخلقه
جمهوروامتنعال.درجاتبعضفوقبعضكمورفع
يتفلفوقالواالفجورإلىقائلهونسبواذلكجوازمنالعلماء
بكرألبيقيلوقديموت.واليغيبالواثهيموتأويغيبمن

اثهبخليفةلستفقال:انخليفةياعنه_:اثه_رفيالصديق
تيو.اثهرسولخليفةولكن

:الخالفةمصبنيوالسيعةالسةأهليةنظبين~ازنة

كتبهاالتيالممتعةالصفحةتلكإيرادعنهذابعدنتمالكوال
ونظالنةأهلننربينالموازنةنيأمينأحمدالضليعاألستاذ
علىالمذكوراألستاذقولهانبتونحن.ا~مامإلىاليعة
قال:التويهسبيل

يوالكماولدإناذ،ككلإناذآلمةأهلمدالخليفة
االس،يجهلكماو1االسيتعلمكماجهلأووتعلماالمى<
يختارونه،اواالمرجعلتوأخالقهالنايتهأذإالمزيةمنلهلس
سلطةلهوليىوحيأيتلقىليرقبله،مثنالفالنةتلقىآنه

التفيذعنيحرقوتدأإلسالي،للقأنوذمغذهوإنماروحية،
معصيةنيلمخلوتىطاعةالإذاالس<علىلهطاعةنال

واآلاإلسالميةالقوانينحدودنيإألشرعأنلهوليىالخالق،



ويشربيتهتكوتديعال،وتديجورتدثمباطل.مشريعه
كلكتشريحتشريحهنيأحراروالمؤوخوذعاميأ.فيكرذالخمر
واذاالس،آعمالبهاتوزذالتيالموازينبفىويزنونهالماس،
ففوتىآشيعةنظنياإلمامأمالوه.عزعزلهواستطاعواانحرف

وهوهرع،وتصرفاته<طيتهفياالسفوتىوهوعليهيحكمأذ
عملهفمابه،يقاسوالروالغيريفعل،عمايسألوالوهومغذ،
روحيةسلطةولهروحي<تاثأوهوفشر،عهنهىومافهوخير،
فالصالةالكاثوليكية،الكيةنيالباباملعلةحتىتفوة

تفعالكمابهباإليماذإالتفعالوالحجوالزكاةوالميام
ورسوله.باألإيمازغيرمنالكافرآعمال

وتميتالعقلتشلالمنوالهذاعلىالشيعةعقيدةآنوظاهر
يشاءمافيعمللهاحدالسلطةاإلمامأوالخليفةوتعطيالفكر،
ويدعيوجههفييثورأنلثاثووالعليهيعترضأنألحدوليس
عنتكونماأبعدوهياإلمام،فعلهماهوالعدلألنالظلم،

وتزنللشعب،الحكمتجعلالتيالصحيحةالديمقراطية
إألوالملكواإلمامالخليفةتجعلوالالعقل،بميزانالتصرفات
الحكم.فيالبقاءيستحقاليخدمهمالفيومللشعب،خادما

يوزناإلنسانأنتمريرهالعظمةاإلسالممزاياومن...
خرأذرة~ل~فحز9:بمالهوالبجاههوالبآباشهالبأعماله
ارث،اإلمامةأنفدعوى9...رهشراذرةمثقالمعملومنر»
ملبالمعاصييجبباإلماماإليمانوأن،معصوماإلماموأن
مبادثهألهموهدماإلسالملنظام

.م



وجعلتهمالبالءالناسعلىجرتأوهامهذهأنالحق...
والبه،ويرضونوالفسادللظلممطلقاخضوعاويخضعونيذلون
وهواإليمانبأضعفيقومونوالبلبالنقد،صوتهميرفعون

بالقلب.االستنكار

وأقربوأقومأعدلكانألخالفةإلىالسنةأهلنظران...

لمأنهمعلىشديدةمؤاخاةيؤاخذونكانواوانالعقلإلى
ولمصريحأ،نقدأاأليمةينقدوافلمجريشا،تطبيقأنظريتهميطبقوا
يضعواولمجاروا،إذايقوموهمولمظلموااذاوجههمفييقفوا

مناألمةوموقفاألمةمنالخليفةموقففيالحاسمةاألحكام

األمةعليبذلكفجنوامعيبأاستسالمالهماستسلموابلالخليفة،
منفهناكالشيعة.منحاآلأحسنكانواولكنهمجناية،أكبر

كماوصوروهمأمانة،فيالخلفاءتاريخدونوامنمؤرخيهم

وضعوامنالمشرعينومنتصرفاتهم.بعضوعابواونهميعت
إلىلألمةيجبومالإلماميجبمافيهايبينونالسلطانيةاألحكام
).3_اإلسالم(ضحىذلك.غير



>_.0>ي<مععم:هوك

ألتسريحاتمنمنتخبةطائفةالبحثهذاصارفياستعرضناقا
وقد.اإلسالمفيالسياسيةالمسألةحقيقةلبيانمفيدةرأيناهاالتي

فيعمدةألنهاطويلةكانتمهمابنصومهااإلتيانتعمدنا
ارفقناوالداللةالفصاحةمنبهتمتازعماورغمأالموضوع»
أننرياالتيللنتائجوتوخياالبحثبضرورةعمآلبالتعليقبعضها

اشدينالالخلفاءعلىاقتصرناوقد.الدواسةهز«مننستخلصها
ورجالاإلسالم«وشيخاالهدىأدإماماوعموبكلأبوطليعتهموفي

إلىهايآثارهمااتبعومنعصم~بهمااقتاىقنقويثى»
اثهوحزباثه،حزبمنفهوبهماتمسكومنمستقيمصراط
أدحجةاثهجعلهمافقاطالب)أبيبنعليلمالمفلحون<<هم
بعيدا،سبقاواثهمبقاالقيامة«يومإلىالوالةمنبعدهمامنعلى
طالب)وبكيفيةأبيبن(عليشدياآ<<إتعابأبعدهمامنوأمعبا
ونهجواوالسنةالكتاببمنهاجالراشدونالخلفاءتقيدفقدعامة
اإلسالميةالجماعةتنظيمفيللمؤمنينالرسرلبعاالسبيل
الناشئة.لدولتهااألسسواحكام

النصوص0دمنقدمناماضوءتلىفقررأنلناآنوقد



.الفقهية<<ود«البيانأتالتاريخية««و««الوثائق00السياسية
المسألةد0««جوهرنعتبر»أنيمكنمااإليضاحية«<وددالمتاهات
.اإلسالمفيالحكم<<ددوأهمولالسياسيه

بعاهيتوكهاوصيةبتحردهم~كأنوفاتهقبلالرسولإن
فلموالسنةبالكاباكتفاءذلكعنصوفهعمرولكنللمسلمين

وللفكل.نالوصية.دنكيضمنه)نا~سول5وكانبمأآحدمعلم
نتيجةإلىالتوفيقيتطيحأندونشتىمذاهبأهوهافييذهب
برنامجأ0«ألتباعهيخطأنمثألالرسول1يركانفهلثابتة.
ليسنهطهذاعنيتساءلأنللبا~بمقتضاه؟يسيرون0سياسيا<
المسلمينأمرهمهقدحياتهآخرفيالرسوليكونالأن~ل
الوصيةبمشروعدد00عموإليأفضىلماولعلهعظيمة.خاصةمهمة
.~اماقنعليهايمزملمزالماكانتها<<بفك00األقلعلىأو

عنهاااعدولسرعةفيالحقيقيالسببهوهذاكانوربمانهائيا
المسلمين.عليعواقبهامنعموحذرهلما

أألعلىألوفيقإلىالرسولارتحلفقداألمرمنيكنومهمأ
الخالفةتوسيلفييترشدونبهماللمسلمينيتوكأندون

فوائدبينوازنلماسولالإنهولأناختياتاوليسالنبوية.
يقياالأنءموإشارةبعدنهائيا~»ترجحالوصيةومضار

أ~ار!كهمتوأنوألسنةالكتابفيماذوننيآبأيالملمين
العاهةأفسن~يرونهبماحكومتهمينظمواأنفيبعد»
اإلسالممودستوراأليالقرآنانعلىالسمحة<لثريعتمموأوفق
أهرهماأن~أ~نيسقط»التياألصولوضحقد

الملمينأمرجعلأهمهابلأألصولتلكومنإليها.بأالستناد



كلعنالرسوللعهالقاعدةهز»وبمقتضىبينهم.شورى
لقيالمطلبعبابنالعباسأنالتاريخويحدثناسياسية،وصية
بشيء؟اثهرسولأوماكهلفسأله:سولالوفاةبعدبكرأ«أ

كأبيفأجابذلكمثلالخطابعمرينالعباسوسألال»فقال:
المسلمينأنإلىمطمثنأالرسولذهبوقد_~.بكر

فظا«يحكمبماالقاعدةتلكتطبيقفيويوفقرنميجتهاون
سوأ<«سياستهمفيويهديهموحاتهمأساسويثبتجماعتهم
البيل.

المسلمينآشعرالخالفةإسنادأمرفيالسلبيالرسولوبموقف
بيوتلفيبالنظرأحقألنهمهموحلتعنيهمالمسألةهذه)ن

واذآ.دنياهمفيويضرهمينفعهمبماالناسوآعلمالعامةشؤونهم
مزواحدأليفيصبحالرسولميعنالنايتوارثهميراثاالخالفة~

سياسيمنصبالواقحفيفهي.سواهدونلنفسهيدعيهأنألمسلمين
للشرا~مستجمعأفاضالءدكانمنآياألصلحالكفى،هيتقلل

.)286صنهجيدالحلآبي(ابن.عليهالكلمةوابحتصعتءالمعتبرة
عنالنيابةفيبمهماتهاالفطالععلىأ~رهمبهالنامىوأحق
الشرعوصاحب.الدنياوسياسةالدينحفظفيالشرعصاحب

الشرعيةالتكاليففبمقتضىيناللفيأماأألمرين.فيفمرفت
الدنياسياسةوأها.عليهاالنامىوحملبتبليفهامأمورهوالتي

خلدون(ابئالبشريالعمرانفيلمصالحهمرعايتهفبمقتضى
.()53~مة

صحلوإذءبتعيينتسزالفالخالفةمتقلماعلىوبناء
كفمنفظاهر.يخلفهمنإلىبإسنادهاأولىالرسوللكانهذا



وظيفةألخالفةأنكانمنكاثئإلىصراحةبهأا~قنالرسو~
إلىتوسيدهافيوالبتالنظرفيهايوكلمحضةانتخابيةسياسية
انتخابإننعم.فيهاوألحلالعقدأهلوهما~مالميةاألمةعقالأ
الحديثةالسياسةاصطالحفييسمىبماهوليسوا~الحلأهل

جمهورفيهيشاركالذي)5«0ىى»«))0((ىد»ىه»«العامباالقتراح
بل<ولة!للدستورفيعليهاالمنصوصالشروططبقالشعب
األمةمنخاصةجماعةفيمحموزوالعقاالحلأهلانتخاب
باالقتراعشيآأشبهوهذا.الشورىأهلأواالختيارأهلهم

أنالسياسيةالتجاربدلتوقا)5.)«ه»)دى.()_ةالمحدود
تطر~لماإنهحتىمكابرىإآلينكرهاالمحاسنلهالمحدوداال~اع
ينألمفكمنطائفةوجدتالعصريةالسياسيةالنظمإلىالفساد

عليهماإلىفسادمنالدولةنظامفيظهرمايعزونوالمصلحين
أعمالعادةتزمالتيالمساوىىيتضحنألنهالعامأعاالقتىنظام
ومااالنفعال«واالضطرابالغباوةالكثيرةوالجماهيرفماءالل
القسأ«ذلكلعالجوالمصلحوننالمفكر.أولشكوأىوقد.إليها
اه~ا«ألةال_«)««ه5(الثابتةالحقيقيةالشعبيةاإلرادةتضمنوسيلة
الشعبيةاإلرادةعلىوتنصرها)«)م5»»5«»~د5)5»ىط~هاى~15د

ونظام:الموقتة«أل)1ة).««أ«أ«م»»0«»ا»ر5ى_دد555(السريعة
.الثانيةإلىأخرىوتارةاألولىإلىتارةيؤديالعاماالقتراع
عننولالقاورجالالسياسيينالباحثينمنقومتساءلولهذا
أداهمو~.الثانيةالحالةومساوى،عيوببهأيتالفىالتيالوسيلة
ودمحلاقتراعالعاماالقتراعبجانبيوجدأنإلىوالتفكيرالبحث
االقتراعأنذلك.الدائمةالحقيقيةالشعبإلرا«ةثابتةآ«اةيكون



وصوابأئعنا~«ونخبةالعدد.ئةت»>._عن،متازألمحدو.
بمثابةائمحدو«االقنتواعيكونوهكذااالستقرار.وحسن،الرأي
أحيانأإليهيفضيأنعسىمايخفقأوفيمنعاا~ملالقتراعمعذل
.والخاللالنقائصهن

أهلأووالعقدالحارفأهل.اإلسالمفيهوجو«مينالنهاوكال
أنكماالمحدوداعاالققهيشةيشلونالشورىأهى.واالختيار
محاسن.بينيجمعفاإلسالم،العاماالقتراعتمثلالعامةالبيعة

.اإلسالميالقانونفيمحكمةوطشوئهماالنظامين

ائجامعةالعدالة:ثالثةاالختيارأهلفيالمعتبرة«أفالشروط
اإلمامةيستحقمن~فةإلىبهيتوصلألذيوالعلمشروطها»

اختيارإليالمؤ؟يانوالحكمةوألرأيفيها.المعتبرةالشروطعلى
(ماورديوأىف.قومالمصالحوبتدبير!ملحباإلهانةهوهن
إالتنعقدالاإلمامةإنألعلماءمنطاثغةقالتوقد)3/4ص

عامابهالوضاءليكونبلدكل«>زوائعقدأئحار.هاربجممرو
الحلأهلاجتمعفإذا.)4ص(ماورديإجماعأإلمامتهوالتسليم
فيهمالموجودةأإلمامةأهلأحوالتصفحوالالختياروالعتد
ومنشروطأوأكملهمفضآلأكثرهممنهمللبيعةفقدمودشروطها
.ته)ص(ماورديالبيعةعنيتوقفونوالطاعتهإلىالناسيسرع

بعهدعقا.هأألفقهاءجوزفكذ~باالختياراإلهاممةتعقدوكما
قالتالعلماءمنطأثفةلكنالشوعية»ولحهاشوفيهتتوفرهنالى
حقنهاطلالمةلزومهافي9شرلبيعةاالختيار.هلوفىبأن
(ماورديمنهواالختيارلىأهىبرف9إ:~مهمفلمبهمنيتعك
.)7ص



ئحل0أوالشورىأهلوهم<0العصوأعيان0»ينتخبهفالخليفة
ألناألمة،فييؤلفهاذووائرأيوالفضلخاصةوهؤالءهيثةءوالعقه

«ونألقومخوافيفيإآل:نتوزالشروطعليينبذياالنتخاب

~ا~هةجمهورعلىنفسهالخليفةيعوضرثممحامتهم.
أوبعهدإماتقالهالمنالخالفةاستقوت«أفإذاالعاهة.البيعة
مستحقهاإلىالذالقةإفضاء>ىفوإأنأألمةكافةملناختيار
الذينأالختيارأهلإالورسمهبعينهفو»يعوأند~يلنوالبصفاته
جوربنسليمانوقالالخالفة«~و~ألحجةبهممتقه

الجملةعىالكاثةتلزمأ~مامهمرفةكلهمالناسعليواجبه
~إآلواسمهبعينهذ»يهأنأحاكلعليوليسالتفعيلدون
أ).2هىوردر(ماإا_»تحو-التيسرالنواز

كألكلمنتخبة0الجمهوريةبرثا~ةأشبهالصفةبهذهفالخالفة

والشيوبخ.!لنواببمجلسبولمانهاعيشةوهياألمةصفوةمن
أ~ستور~ربحكم!الهدمحدو«ةريةأ~وثاشرولكن

تنفيأرفيالخليفةةقاهدامتعآش~فأمدهاالخالفةأماالصريح
شبهاالعتباربهذافهيالرعية.سياسةوتدبيرالشرعيةالقوانين
جمهوريةفالخالفةوباختصارمتور.بالدالمقيدةالمسلكية
وبهأ«الرياستينلمحاسنجامعةفويبأألمد.مئكيةباالنتخاب
ممتازأ«ويغانناماتكونالصفة

6سولألخالفةمثدملةسويتكيف

هناألولاألصلهااوتقريراألولىالحقيقةهأ«إعالنبعا
سول:البعدحدثفيما~أند«ينبغياإلسالفيالحكمأصول
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سعضتكأ~نت._.:´.أو:ارنه9::ئخأشكلةإزاء!اممئمون~~0~
وهوج»هرج!لى~~دتهتىشأنهافيتضاربتاألفكارألنجاآء
إلىأحهيدرؤكاننماأونهاعرفإنددأزمةددإلىتفضيوكادت
أمرها.ينتهيكانأين

الخالفةألنددمشكلةدد.مامأنفسهموجدواألمسنمينإننقول
المسلمانهودستووالذيفالقرآنعارضأ.جديداأمرآ!ذاككانت
ويهديفيهاحيرةكليبذأبما:لمالةلهذهريتعرف~كافة

وكذلكالحادثة.المشكلةبهتغرضحاسم><أدحلإلىالمسلمين
عمآلنظنفيماولكنمنهفآلنالخالفتهقضيةيثرثمالوسوك
فيلحقهاوصونامصيرهاتقريرفياألمةالرا»ةالواجبباالحترام
الحريةلمبدأونصرالممياستهااألملحتراهمنإلىوئاستهاإسناد
الملمينعلىالرسولفلوخشيتقديسا.اإلسالميقاسهاالتي

محافظةحياتهفيخالفتهمسألةيحمأنبهأوليلكاناختالفأ
يقيكانوالسالمائصالةعليهوجودهإذالمؤمنين<وحدةعلى
عويصةمشكالتحياتهفيألمسلمونجابهوقدخالف.كلا~س
وحسنوحكمتهبذكاشهالرسو-نسراهاواا~بالسياسةفي

مسألةوهيفيهاالقولتحقيقمنبدالمسألةهناكنعمتصوفه.
أبيفعنموضه:اشتدوقتمابالصالةبكرأباالرسولتكليف
مووافقالمرضهفاشتدتنهالنبيمرضقال:أنهاألشعريموسى
قامإذاالقلبوقيقإنهعائشةقالتبالناس.فليصلبكأبا

فليصلبكرأبامويفقال:بالناسيصليأنيستمعلمفقامك
يوسف.صواحبفإنكنبالناس

بوعملحينشنالنبيأننستنتجهذا؟مننستنتجفماذا

وو



عنيمأإلس:.م.منفىشأنهاائمىألصالىأمرفىنكررالو.ف
اعبارمه-شهلمهم.صلوافىبالمسلهنلؤمبكرأباعنهفأناب
بعهاإلسالميهاألمهورئاسهالعامهلإلمامةشاملهبكرأبىإمامه

به.التسلمعلىمحملناما~والنعماهالماهذاالرسول؟
لماذانتساءلأنولناآخر.شىدالعامهوالرئاسةشىءفالصالة
طرسعنالعامةباإلمامهبكأبىإناطهرامقدالرسولنمكل
يقال»أنالرسولاسطاعةفىكانأنه.~رألصالة؟إمامة

ومهو.هلح؟أوفقذلكرأىأنهلوالكبرىسهألرثاصراحة
منهذاعلياعرافامخنىأند«نذلككلالرسولاسمطاعه
انتداتساعةبهوهمفيهفكرهاكلبلقطمخعللمفإنهأحد
أنعلىبهذامسدلوالفعل.ماونعمالصالهإمامةهومرفه
وكال،حاشاتهاونأأوسهواالعامةالرئاسةمسألةعنغفلالرسول
اإلمامه:نمنمقمنعلىالسالمعليهكانأنهنرجحوانما

الياسهوجهابأهالرأىأقطابمنفيهابماإذاككانتاإلسالمية
أهالوينفعها<مضرهابماخبر»بحمها،شاعرهامةا~ىوأيمه

،كهالذلكمصيرها.مدبرعلىقادرهبنفها،نفسهامحكمألن
العامهلرئاستهاأهالوراهتناءهنسيأسهافيعليهاتوليوشأنها
فىبكرأبىإنابه.نمعالأنالحميمهعنأبعدفماا.العلومادتها
ولوناألوالمسلمونخاصة،األجلةوالصحابةبالملمينالصالة
لهاسخالفاالبالصالةبكرأباالرسولتكليفمنمخهموالمعامه
بادرواالرسولوفاةبعدأنهممنهذاعلىادلوالرشيحا.وال
للتناظروذلكومهاجرين.نصارأالسقيفةفىأالجتماعإلى

وماالرسول.بعداألكبرالرئيسمقامفيهميقومفيمنوالشاوو



ولمقطيستخلفلمألوممولبأنهنهميقينأإآلهأاعليأقدهوأ
وهوسالماط«ستروفيفمريحأوودبماوعمآلأحدأ»يوشع
المسلمونأعطيوقدبينهم.شورىالمسلمينأمو)نمنآنالتر
حتىحقهماكاملوللشورىالو.ي~يةا~اجتماعفي

أألمةزهامبإسنا«أنصارهاوأقتنالنترية~ألوجهات
فيبذكرهاهشوفهالذيالفاضلالوجلذللثاليالمسلمة
محبتهفيعليألناس)هنهنإنالرسول:حقهفيوقالآنالتر
ولكنبكأباألتخذ~ربيمخيوخايألمتخأآكنتولوبكوأبا

أإلسالم..خوة

هوةونتساءلتوشيحآ.األقلأوعثيأستخالفأالرسولمنيعد
هأافيالصرافةعامعليألرسولحاىيكونعماأخرى
هنيتوقهوال~ثملوهةاهفييخشيالكان.نهمحالمجال
يشيرلماوالطاعةويفعليقولبماضيالأآل.وأ~ائصحابة

خالفةفرضأوادإنماالرسولأنفندعينجرأالوانأوبأمو؟به
رأمأنهعمننأوالصالةإهأمة~يقىنالمسلمينعلىبكلأبي
منلخالفتهبكوأبيبترشيحا~يقسرأنالوسيلةبهز«
و«عوى»احتمالمجودمناىهذامنشيآإلىذهبناإنبعل«.
آ.فظيهشنيعاتحامآلوألتاريخألحقيقةعا~أوخطأعماأوارتكبنا
أموجعل.نهكماألسلوكذلكفثارعنرسولهقبلنالنز»ا~وأن

األوامريخالفأنالرسولوحاشابينهو.شورىالمسلمين
لست~طتعاليقالالشورىمسألةشيألصريحةاإللهية

.9بينهمشورىوأ~همأأل~.فيوشاورهم~.

فيفوضى«»0»أتباعهصبحفياأل~ىالحياةإليالرسولأنتقل



إالالصريحةالراشدة<0ا(هول0دمنلهميكنولمخالفته،مجال
ثورىكاوأمرهمجل:عزووهوقولهالعظيما_سامياألصلهاا
فيالصالحالتوجيهالمسلمينلتوجيهكافالوأتنوهوفيال.بينهم
غيرهاأولقرابةيدعيأنمنهمألحلفليسان.الميلهذا
شورىوهوالمسلمينبأموادواالستباالرسولبخالفةستثثار9ا

فليجتمع<واذاالكريم«<«دالترآنهوالذيستوراللبنصبينهم
فياألقومالحلإلىيهتدواحتىأموهمفيويتناظرواالمسلمون
اجتمحوفعآلوائمناقشة.البحثبساطعليالمطروحةالمسألة

وتناوشواوتحاوروأوتجادلواةساهلبنيسقيفةفيالمسلمون
القديمةالسياسيةالمجالسجمعفيعادةيجويكمابالكالم

الحكومة.بأمرهتمام9اكثرةعليمنهمدلهذاوكلوالحديثة.
حياةالجديدةالحياةهذهالعوبمارسالتاريخفيهوةوألول
وأدلىنظرهوجهةفريقكل~وقاالسياسية.والنيابةألشورى
احداهماإمارتينالخالفةتكونأنأألنصارواتتوحبحججه.
ائتوحيددينوهواإلسالمولكنلهم«واألخوىللمهاجرين
االختالفطبيعتهمامنألنوثيسانلهيكونأنيأبىوالوحاق
يجمعالهيهاتقال:حينعموبهر«ماوحقأآجالأوعاجآل
هوهاالمها~ينباسمبكلأبوواقتو-واحد.غمدفيسيغان
هنأألميريكونأنوهوالجماعةلمصلحةوأوفقرأيأأحكم

لهايكونأنمنلألمةبا•إذاألنصار«منوألوزراءالمهاجرين
هوفهذاالوزراء.وهمأعوانمنللوشرميبد9وواحدرئيس

يرضاههواهذاليسولكنحكومة.لكلبيعيالطاألسلوب
إنماالقرآنيعلنأهاالمؤمنين:بينوأألخوةالمساواة«ينسالم9ا

المؤمنينفصفيوأتتاكم؟الهعنلأكرمكموانإخوة؟المؤمنون
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آخرلغريقوالاإلمارةيحتجزأنلفريقإذافليسكبير.اثهعنل
بالكفى،إألتناطالوالوزارةاإلمارةكلتاهماإذبالوزارة.~أن
أواألنصارمنكانسواءمؤمنفلكلحقوقها.ألداءواألصلحلها

الوزارةأولإلمارةنفهيرشحأنفيالحقكلالحقالمهاجرين
يفحصأنالمسلمبينشورىولمجلسبالترشيح.هذهكانتإن

حريةفييقرعثمذلكفيالمشروعةالشروطضوءعلىالمسألة
كفاءتهلديهيترجحمنإلىالمسلمينأمرإسنادوصراحة
كليسقطأنيجباالنتخابنتيجةتعلنماوبمجردوصالحه.

احترامامعارضكلمنالتسليمويقعمخالفكلويتنازلنزاع
وفياإلسالمية»الجماعةأللفةوحفظهاأغلبيتهافياألمةإلرادة

حولمنوا~ظ~~»حسناالمسلمونرآ»ماا~يث
فيالخالفاستحكمولماالرعية.مصالحعنالمسؤولالخليفة
أنأبوبكرخشيالنظريةالوجهاتوتعارضتالصحابةبينالرأي
عمربينعنفالجادلأنوذلكعقبا«.تحمدالماإلىالجداليؤدي

أمامالناسجعلعلىاألنصارحضالذيالمنذربنوالحباب
المنازعينالصحابةواجالءمنهمللخليفةباالنتخابالواقعاألمر
لممااألهرلهذادانإنهقال:حينوالوعيدبا~يدقولهأيدوقل
الوأثهجأعةلنعيانهاشئتمإنواللهأمابأسياقنا.لهاينيكن
حصراقترحبالسيف.أننهخطمتإالأقولماأحدعلييرد
الترشيحاهلأبياولكنهماعبيدا.وأبوعمرهمااثنينفيالبيعة
الرسولبخالفةأحقأنهعلىفبايعاهنفسهعلىبهماالتقديموهذا
عمربرأيالشورىأصحابقطعوقدأجمعين.الناسومنمنهما
الخالف.تسويةسبيلفيعظيمةمرحلةوحكمتهماعبيد»وأبي



غضبوقدألحاسمة.:لنتيجةمنأدنى´وقو~زتأبأصبحوابل
الحاضرونتأدركهأنلوالسيفهباستالكوهمالمنذربن!لحباب
ممنوالبكر.بيمنالالضيمموخشيةهذاإىبهحدأوالذي
الحادثدد0دوهأاالكالمية<0المناوشة0«هذهوتقببمده.يجيآ
~مخبادةبنسعدإآلبكرأباالحاضرةالصحابةبأيهالبسيط

البيعةهز»بعاثمأصحابه.منالبيعةأخذمنوأولنصار2ا

الصحابةبعضكانحيثالمسجدإلىبكر.بوأتىالخاصة
بنعمرتكلماالجتماعهذاوفيألعامة<<أدالبيعةفبايعوهمجتمعين
وجدتهامماكأنتمامقالةباألمسلكمقلتقاإنيالخطاب:

كنتقدولكنياثهرسولإليعهدهعهداكانتوالالهكتابفي
.بقى~الهوأنآخرناويبقى.مرناسيأبراثهرسولأناوى
لمااثهاكمهلبهاعتصمتمفإنوسولههديبهالذيكتابهفيكم
أصرفقدعليوأما)483صمحمل(هيكل...األ.هدأهكان
بفاطمةيطرف.خذإنهحتىالرسولبخالفة.حق.نهفيرأيهعلى

منذمتهمفيلماذلك.بواولحنهمالنصرةيسرلهماألنصارعلى
منمناصألحالبأبيبنعلييرلموأخيرأبكر.ألبيالبيعة

منصبشاءتهنتوليةفيوحقهااألمةإلرادةوالتسليماإلذعان
فيهاالعلياوالزعامةالكبرىالرياسة

الخطاببنعمرإلىالعكومةبأمووفاتهقبل.كرأبوعهدثم
بأذاثهرسولسنةبكر.بو~لمفلماذااالستخالفهووهذا
الشورى؟بمبداعمآليخلفهمناختيارنيأحرارأالمسلمينيترك

بعدالشورىمجلىنيحدثمايسلمبكرأباأذهوالسبب
الملمينعلىيونيأننأرا«والهياجاباالفطرمنالرسولوفاة
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اأسيفوتمكيمالنتنةوهومنه:سوافيأوذلكمثلفيالوقوع
بنعمراليبالخالفةبكوأبيعهداعتباريصح9و.بينهم

الشورىمبدامعبشوأبوتمشىبل.التوريثقبيلمنالخطاب
وألحوأدثهميرط»تقويرفيحقهاوهيانةاألمةإوا«ةواحترام
أجلهبانوأحسلمأبكرفأبو.ذلمكعلىبرهانأصذقالتاريخية
ألعالهأأمفارقةوبتوقمهبموضهىفهمأنوبعدالناساستحضر

ور«عقدتي~وهلبيعتيمنأيمانكماثهأطلققد:لهمتال
هياةفيأ~تمأنفإنك~أحببتممنعليكمفأ~واأمركمعليكم
.بعايتختلفوا9أنأبسروكانمني

هن~اختياراهوفياألمةإليلجأغةالخلأنهأاومعني
اليهبه~ئتماإليهاو.وجعأمووهامقادةيدهابينوألقىعليها
تويدهناليواسنادهاتشاءكمااستعمالهافيخوةلتكونالسلطةمن
فلمأمرهمفيأناسرعتشاوروفعآل.اكواء9«عليهاضغط«ون
اثوسوشوخليفةيار.ينا:وقألوابكل.بيا:ىفعادوالهم»»دتستقم0

ا~عها:~قالال:قالواد0تختلغون؟فلعلكم0د:قال.أيك
و~ينه~أنغرحتىفامهلوني:قال.نعم:قالواالرضى؟على
بنعصرعلىرأيهتوثماآلرذءواستطلحبكرأبوفاجتهل.ولعباده
ميدانفيوجوبهوتقوا»وحكمته«هاء«عرفالذيالخطاب
بالنيابةالختيار»تبويرآلالمةهذاأعشناوة.والحكومةألقضاء
بناأهلكهوالذياألعوهذاإن:فقألمنهاصريحوبتفويضعنها
.رةهقلأ~إآليتحمله9وأولهصلحبواإالأخو»يصلحأل

اللينحالفيوأملسكمالث~ةحالفي.شاكملنفسه»و.~
لمايعمونواليعنيهالبمايشاغلالالرأيذوشبرأيوأ~
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علىقويالبديهةعنديتحييوالالتعلممنيستحيوالبهينول
هولمايرهملتقصيروالبعدوانهحلمنهالشيآيخورالاألهور
أيضا:وقالالخاب.وهوعمربنوالطاعةالحذرمنعتادهآت

الفتنةعليهموخفتصالحهمإألبذلكأردلمإنيأداللهم
ماعليوأحرصهمخيرهمعليهمفوليترأيلهمواجتهات
و~وتعليقشرحكلعنغنيةالتسريحاتفهذهأرشدهم<<.

توريثاكانبكرأبياستخالفأنيدعيمنعلىحجةأعظم
شوريأكانعمرانتخابأنوالحقيقةبالخالفة.لعمروإيثارا
أن~يتها9وفيبكرأبيإليفزعتالتيهياألمةألنمحضأ
األ~لتكونعليهاوردعتاتهعنهاوهللهبيعتهاميثاقمنأطلقها
المطلقة.التامةالخيرةبياهاوتصبحألتصرفحرة

فيعليهوألحوايستخلفأنالناسمنهطلبفقدعمرأما
دينهليضيعيكنلموجلعزاثهإنهرة:فأجابهمإلحاحاذلك

الشورىفإنأمرفيتعجلفإنميو.النبيبهابعثالتيوخالفته
فمنراضعنهموهوشواثهنبيماتاألينألستةءهؤطبين

بحقيجحفأنيردلمفعمروأطيعوأ.لهفاسمعوامنهمبايعتم
أنلوبلبينها.شورىاأل~يتركأنإالأبيبلوحريتهامةاط

بستةعليهايشرأنفضلمنهابطلبولوشخصاعليهاريغرف
مناختيارفيحرةبعدهيثمللخالفة<أهألكلهموآهمأفرا«
الاثو«التضييقهذافيأناسلحعنأنعمرتوقحوقدمنهم.تشاء

مصلحةراعىإنماولكنهستةفيعا«هموحصرالموشحين
أنعلىء.هؤطمنالخالفةتكونأنوهووالمسلمينا«ممالم
سبيلعلىمنهذلككأنوانماإلزامأبذلكاألمةميلنىلمعمر



أال~ذ~فطالبأجابأخرىومرةفحسب.واإلثارةالنصيحة
ا~سإلى~دعإنفوخيرمني:منفعلهفقا.فعلذلك.يبقوله:
هومناستخلففقه~متخلفوانشاثهنبيتركهفقدأمرهم
فيعليهالناسإلحاحكثرولمابكر).أبا(يعنيمنيخير

ما.جاب:استخلف.ءلمؤمنينأميرايا~وصقائلين:االستخالف
توفيالذينالرهطأوالنفرهؤالءمنأألمربهذاأحقأحا
أجتهادهإليهأدا»ماأكوبهذا.رأضعنهموهوسواثهوسول
أكثرمنعمرهمماوكلالخالفة.بأعباءلالضطالعأهلهمفيمن
أميرا~ليكونوفاتهبعدنتخاب9با´المسلمونيعجلأنسوا«
أبنهإلىعهدوقدجماعتهم.بهويؤياوحدتهمبهاثهيعصم

تركثمالمضروب.األجيضمنيتمحتىذلكعلىباإلشراف
ويحضهجمعاه~مةخيرارآهبمافيهاينصحهوصيةبعدهللخليفة
وأهماإلسالم.ومادةالعربأصلبصفتهمعرابباألاالهتمامعلى
منصبأنالناسيفهملثالالحكمعنأسرتهإقصاءعموعملهما

بينمشتركحقهوبلاآلباءهعناألبناءيتوارثهإرثالخالفة
إالهذايكونوالبهأحقهومنإاليعطاهوالكافةائمسلمين
عنعمرسثلولماالملمين.منوالحلالعقدأهلباختيار
رجلتحملالخطابآلحسبأجاب:اثهعبدابنهإبعادسبب
الذينالستةتشاوروقه00شيء.األمرمنلهليسالخالفةمنهم
إلىمرإنحتىبعضإلىبعضهمفتنازلعمربهمأشار
إلىماثلةفألفاهاالمسلمينآراءفاستطلغعوفبنالرحمانعبد
منهجبسلوكتكفلألنهعثمانفبايعوعلي،عثمانمنكل

ساثرشملتثمالستةبينأوآلكانتفالشورىقبلهالخليفتين



آيقنولماعوف.ابنيدعلىألملمينمنالرأيوذويأ~بة
وهوأحدهماانتخبالناسجمهورنظييتفافالذ7أنهما

بلقط.الشورىيناي7والتر~محضةشوريةفخالفتهعمان،

خينالناعلىيهلوهوالحدية،األسايريبهمسلمفظا)هو

.بمهمتهمالقيا)

طريقعنالخالفةطالبأبيبنعليكذلكتقلدوقد
معةنيشرطأاإلجماعوليىالمسلمين،أكريةمناالنتخاب

انتقادأماالمستقيل.قبيلمنيكوذيكادأمروهوانتخابكل
غيرهادوزالمنورةالمدينةأهلمنممدرتإنمابكونهاعلييعة
لهاوكاكالعاصمةإذاككانتالمدينةآناذفآمومردود،انالبللمن

علىالسياسيةةوالسيطالمعنويالفوزالرسولمدينةبصفتها
مكاذكلنيداثمآالعاصمةكأنتوقداألخرى.الحوافرساثر
الحوافر.وزعيمةالدولةعدةتاأنهاباعتبارومقدمةمتبوعةوزمان

منصبأنينشلالواالخلفاءتعيينسيرعليهمارمما~ى
منجرىعماالنظربقطحالمسلينوأنصرف،انتخابيالخالفة
حكومتهمأمرفيتصرفوا~ودستورياعقآلالجائزالترشيح
المسلمينأمريكونأنتحتمالتيالقرانيةالقا~ةبمقتضي
أن_مقنعدليلأمامناوالتاريخ~شرعايجوزفال.بينهمشورى
يصحال.والمستتروا(صريحبالتوريثاإلمارةالمسلمينعلىتفرض
الكتابأساميعلىاألمةشورىمجلساالهاتوسيلفييبثأن

العوضإن.اإلعالململةستورواللالشريعةهماألذينوالسنة
نهجهاالتياألساليبلنايوضحآنغآأوردناهالذيالتاريخي
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عليهاأقامالتيوالتجاربحكومتهمإنشاءفيلونأألوالمسلمون
وآحكامألناشئةاإلعالميةالجماعةتنظيمفيالراشدونالخلفاء
فلموف،الظأملتهاوالتجارباألساليبتلكوكلآرضاعها«

االنتخابيةالحكومةتلكطبيعةفيإشكالواللساييبق
.والسنةبالكتابالمقيدةالشورىمنالمستمدة

.اإلسالم<<فيألحكمأدأصولمناألولاألهلهوهذا

ملكأالخالفةانقلبتكيفلنوىقليآلنقفآنبنا~رو~
معاويةيدعلى

ألسلفة:فصاراألمة

عنفنتحدثاإلسالمفيالحكمأصولبيانإلىنعودهذابعل
وفيالحاكمة.السلطةمصدرهياألمةأنوهومنهاالثانياألصل
نأهمعة.سالحعةالحقيقةهذهتتجلىأسلفنا»الذيالتاريخيالعرض
وعنبلاألمةرئاسةفييخلفهمنتعيينعنكفلمافالرسول
المسلمينيعتبرأنهعلىدلإنماالمجالهذافيالوصيةمجرد
يستبدحتىمسيطرآعليهمكانوهادنياهمأمرفيبالنظرأحق
تتصرفلكي«دفوفى«دالمسألةتركفقددونهم.فصيرهمبتقرير
حكمعلىقادرةرشيدةمةكمطلقاحرآتصرفأسياستهافياألمة
علىفغطإلروالوصايةإلىالهذافيتحتاجالبنفسهانفسها
عامفيماكلالمسلمونأدركوقدوسيا«تها.إرادتها

األمط»الحكميوالرهنالبعيدالسياسيىألمغنمناالستخالف
أموهملتابيروكفاءتهمالسياسيللرشاأهليتهمعلىبرهنوأثم

موفقأسيوافيهاوساووأحقهاكاملالشورىأعوأحينبنفسهم



وتجمتاألمةسلطةتجسستالنورىمجلسوفيمحكما.
ويردبيعتهمنليعفيهمالناسبكرأبوجمعلمامثالهذامنأكثر
تفويضااالمرإليهمويفوضوحكمسلطةمنقلدو»ماإليهم
بنعمرامتنعلمااللطانمصدراألمةانكذلكور.ينامطلقأ.
بمنالنورىأهلعلىباإلشارةمكتفيااالستخالفمنالخطاب
ابنهيدخل.نأبىولماالمسلمينبينمنبالخالفة.~رراهم
مستمدةالسلةأنفحيثلإلمارة.المرشحينعدادفياثهعبد
قيدكلمنحرةالخليفةانتخابحقوحدهافلألمةاألمةمن
فلولمعدوان.من.كلسيادتهاوعلىقهركلمنارا«تهاعلىوآمنة
مبولالرآنالترخاطبلماالسلطةمصدرهياإلسالميةاألمةتكن
الملمينأمراثهجعلولما،9بمصيطرعليهملستطبقوله:
الراشدينالخلفاءعهدفي0الرسولخالفةكانتولما.بيدهم
الذيالمظهرهوفاالنتخابالمؤمنين.منالشورى.هلبانتخاب
عما«وأقوىإرادتهاعنترجمان)فصحوهواألمةسلطةبه~
سيادتها.عليهتقوم

األمة:مصالحبرعاية~ةالسلطة

البحيثأخذهالمنالمطلقالتفويضتقتضيالبيعةهل
هامالدفةبهذهالبيعةفهمإنيسألون؟وهميفعلعمايسأل
أهمهاالتيالمؤمنينحقورهنالخليفةعلىاثهأوجبهلماصريح
يدنميثاقهيإنمافالبيعةوسلطة.حكمكل~رهمأنهم
والواجباتالحقوقعلىقائمنفسهالميثاقوهذا0ورثيسهااألمة

الميثاقذلكبمقتضىواأل~والمحكوم.الحاكمبينالمتبادلة



أودينهافىاألمةمصالحبرعأمهمصرخامهوجميعمنصبهفيمقة
الرسولإليهوهدىالكتابفيتعالىاقهفرضهلماتبعاممامها
فيتحدثلماطالبأبيبنعليأشارهذامرالىالهادية.بسنته

اثهلكتابددالقاوىءوهوبالخالفةالناس.حقعنالسقيفةاجتماع
الرعيةبأمرالمضطعاتهوسو!«بسننالعارفاثهدينفيالفقيه
ذلكوالى.بألسوية<<بينهاالقاسمالسيئةاآلهورعنهاا~افع
اثهأطعتمافأطيعوني0دقال:حينخطبتهفيبكر.بوآشاوأيضا
لمآنيالناسأيها:علموا~عليكمليطاعةفالاثهعصيتفإذا

فإذاكأحدكمإالأناوما...خيركمأكونأنالمكانلهذاأجعل
أفصحوقد.فقوموني<<زغتمراذافاتبعرنيا~قدوآيتموني

فهوالمسلمينأمروليمنأدإنهقال:إذالنطاب~ى~ز(ك~
منلسيدهالعبدعلىيجبهامثللهمعليهيجبالمسلمينعبد

أعدل«أإن:عثمانقالهماأيضأولنذكر.مانةدد9او.داءالنصيحة
لهممافتععلوهمعليهموفيماالمسلمينأمووفيتنظرواأناليرق

يعلنألمسعدبنعميرعصرعاملوهذا.عليهم<»بماوتأخذوا
وليسالسلطاناشتلمامنيعااإلسالميزال9«0حمص:منبرعلى
بالحققضاءولكنبالسوطضربأوالبالسيفقتالاللطانشرة
.بالعدل«<وأخذا

يلزم~هيإنماالبيعةأنينكرأنألحديحقهأابعدفهل
منواحدهوإنماالملكوأنوالمحكوم،الحاكممنكلبه

ألحدوهلومسؤولية؟حمالأكثرهمجعلهمنصبهأنإالالمسلمين
خادمهم0«يصبحإنماالمسلمانأمربتوليتهاألميرآنفييماري.ن

شريعتهم~اسةفيواألمانةالنصيحةلهمعليهيجباألكبو«<



إنبالعدل؟واألخذبالحقالقضاءأسامىعلىسياستهمومباشرة
عنأفصحنالها_اإلذعانمنلنامناص~والالحقيقة~هأقرونا
اإلسالم.فيالحكم.صولمنالثالثاألعمل

اإلسالم:فيثورىالحكم

اإلنالميالحكمنظامأنوهوالرا~األملعناآلنونتحدث
يقول:حيثالموضوعهذافىصريحوالمرآنالشورىعلىيقوم
عنقبلمكلمناوقا.9وىبينهمشووأهرهماألمر،فيوشاووهمط

ودقةبجالءوبيناالراشدينالخلفاءبانتخابالمتعلقةالحوادث
فيالمسلمينمجالسفيالشورىاكتستها<لتيالمظاهرجميع
ليناألوالمسلمينبأنناطقشاهاإذافالتاريخاألول.الصدر

فيصادقاأميناتطبيقاالشورىطبقواقدينالمهتدوخلفاءهم
العامة.السياسيةحياتهمفيلهمعنتالتيالظروفجميع

األحكاممناإلمارةصاحبيلزمماعلىالفقهكتبوتنص
الحزمأهلإلىوالرجوعأعضلفيماالرأيذويمشاورةمنهاالتي
الظفرأقوب،منفيكونللالزمنويسلمالخطأليأمنأشكلفيما
علىفتوكلعزمتفإذأاألمرفيوشاووهم9لنبيهتعالىاثهقال
أمد»مامعبالمشاورةثيولنبيهأمرهفيالتأويلأعلواختلف.9»1
أموهأنهيقولمنفمنهمالتأييد.هنوأعانهالتوفيقمنبه

عليه.فيعملفيهالصحيحالرأيلهليستقرالحربفيبمشاورتهم
هنومنهمأعورهم.ألرشدهدواإالقطقومتشاورماقيلوقد

أولمالنفوسهم.وتطييبألهمتأليفابمشاورتهمأمر»أنهإلىيذهب
امرهإنهآخرونويقولالنفع.منبهاوعا«الفضلمنفيهاعلم



عنكانوانالمؤمنونفيهاويتبعهالمسلمونبهليسنبالمشاورة
.)36مى(ماور«يغنيأمشورمهم

علىالشورىأوجبالهإنقلناإنالمقيمةإلىأقربونكون
فيمااختلفالتيالنبيلةالمقامناهذهلجميعموخياوموله
منأوالولذويالرسولعلىددالشووىوجبتوذا.المؤلون
ا~بتوفيقومسددأبالوحيمؤيداالسالمعليهكانأنهمعالمؤمنين
منهمونمابأنبياءليسواوهماألمراءعلىتجبأنيافباألحرى
.الناس«<جمهور

التيالمسائلوفيأزدادمتىإاليستشرالأنلال~وليس
دونأشياءعلىالمناورةيقمرأنلهليسأصحوبعبارةيشاء،
أهلليجعلوذلكاإلجراء«بعدأوالتنفيألدىيشاورأنوالأخوى
.وكفىالمبداأجلمنيطلعهمأوالواقعاألمرأمامالشورى
جهةومن،جهةمنهذاالتشاور<<بعدإاليكونالددفاإلبرام
واجبةفالشروىحالكلوعلىيطاع.اللمنرأيفالأخرى
المقصودونما.9بينهمشورىوأمرهمط:يقولالذيالقرآنبنص
فيحقها،السلطةمصدروهياألمة«تستعملأنوجوبهامن

(المستشرق.السياسةسيومراقبةوفيشؤونهاتدبيرعلىالتعاون
عةوالاألميرتضافرشأنومن.الخالفة)كتابفيللأرنوتوقاس
وجوههاعلىاألهورويجريوجورحيفكلعنيصدفأن

علىمعارنواوالوالتقوىالبرعلىوتعاونوا9.الصالحةالصحيحة
الغيعلىواألميراألمةتتواطأأنالمستحيلومن8وأنوالعهاالثم

الذيالشورىكنظامبينمماالتناصفيضمنشيآوالوالضالل،
مالح<.الحاقوفيحكمةالسياسةوفيوشدالتدبيرفيهو



:سالهية9األدولةوسياسةألمسجد

الشورىوحكوةاإلسالمديموقرا~فيهتجلتمظهووأجلى
فييستعينكان.ألخليفةفقا.عليهمالهرضوانألصحابةمجلس
ائصحابةكبارهنيتألفألشيوخمنبمجلسأ~ولة>شؤونإ«أوة
ألمدينةمسجدفييجتمعونوكانوأالقبائلورؤسادالمدينةوأعيان
الحكمنناموكان.تهمامتشار«ونأمرآيقمعالألخليفةوكان
ألنندمإلىيكونماأقربلإلسالمأألولي:سنةالثالثينفي

)أ~تاويذكتا،»امختصوفيعليأميرودلسيدالجمهوري

يكنفلم00العصر.هزأفي~امبرلمانبمثابةكانفالمسجد
إلحياةمركز.يضآكانبلفحسب،للعبادةمكانأألمسجد
ألسفراءألمسجلفييستقبلألنبيفكانواالجتماعيةالياسية

فيالعنبىعلىهنالمسلمينجماعةويخطباالولةشؤونيرويل
تتهترمحمرأعلنينةالملمنبرفوقفمن.و!لدينيةددالسرميثاألهور
هز»إلىألسيرعلىقومهوأستحث>لعراقفيألمسلمينجيوش
كما.نفسهعن«انحعثمأ.نوقفأيضأ!لمنبىعليومن.البالد
الجمهورقليالعنبىفوقمنيلقياستخالفهعندالخليفةكأن

فكأن.ألحكمفيسياستهعنبيانبمثابةهيالتيليناطخطبته
ا:ألممفيألدولةسياسةبيانمنهيلقيبالعرشأشبهبألكألمنبو

.أ~~)كتابفيأرنواتوماس(المستشرقي.الدستورية



قال.المسؤوليةمبداعلىكلهاتقوماإلسالميةالحكومةإن
لهذافاألمة.رعيتهعنمسؤولوكلكمراعكلكم:اثهرسول
وتسألهنفسهاألميرتراقبهكماأميو،الدىوتسألهموالتهاتراقب
بنعلياإلمامقالكمااألمثالعليهتعرضالذيأثهكتابىلل
.والحكو~أمةايخصفيماهذاطالب..بي

وزارتهولوكانتمثآلفالوزيربينهمفيماالوالةإلىيرجعما.فأ
منوأنغذ»تدبيرمنأمضاهلما!إلمام«أبمطالعةملزمتفويضوزارة
بأنكذلكملزمواإلمام.كاإلمامباالستبداديصيرلثالوتقليدوالية
الصوابوافقمامنهاليقراألهوروتدبيرهالوزيرأفعاليتصفح
اجتهادهوعلىموكولإليهاألمةتدبيرألنخالفه«ماويستدرك
.)29صوماورديمحمول<<

والحقيرمنهاالجليلوتصرفاتهاأعمالهاعنالحكومةوهسؤولية
الظلمةمنشاكلتهمعلىومنالبغاةالمسيطرونإالينكرهالأمر

وجلعزفهواقهأفعالهعنيسألالمنهناككانمواذاالفجوة.
يفعلعمأيسألالالذيشأنهفهوجلكافة.الخلقمنغير»دون



فسؤولية،كليرفضونالذينالغاقميان.يسألونوهم
لسلطانيحسبونوالمشيئتهم،بمحضالرقابفيويتحكمون

«ونخاصةلههوفيمااثهيشاركونلقومحسابه،عليهماألمة
.كلهاالمخلوقاتمنسواه

عليهماألمةوحقاثهحقيعرفونولوناألالخلفاءكانلقد
.مروليمنإنه:الخطاببنعمرقولهذاعلىدليلوأقوى

العبدعلىيجبمالهعليهميجبللمسلمينعبافهوالمسلمين
.اراةالمافياألمانةوأداءالنصيحةمنلسيد»

ماعلىومطعفيهأناوماأمأنتيعنمسؤولأنا:عثمانوقال
بعدماأستطيعو~أحدإلىأكلهالاثهشاءإنبنفسيبحضرتي

إليأمانتيأجعلولستللعامةمنكمالنصحوأهلباألمناءإالمنه
.اثهشاءإنسواهم.حد

ولمرعاةيكونواأناأليمةأمرإنه:عمالهإلىوكتب
9وجباةيصيرواأنأيمتكوليوشكنجباةيكونواأنإليهميتقدم
.والوفاءواألمانةالحياءانقطركذلكعادوافإذارعاةيكونوا

...المهديونالهدأةاأليمةأيهاعنكماثهرضي

.تعالىاثهغيرعلىاألعمالىنالمسؤوليةيفرضالقرآنإن
وهورعيته«عنمسؤولراعكلأنتعلنكذلكالنبويةوالسنة
ويصدرأعمالمناإلنسانبعهدةيناطماجميعيشملعامأمبل
فهوالعمليةحياتهفيإنسانكلالعباأهأالزموانآثار.هنعنه
إنماالحكامالنأألمم<مصالحوتدبيرسياستهمفيللحكامألزم
وإلوالقالبالغة)(نهجاأليمةوسفراءاألمةووكالءالرعيةخزانهم

~ا3



أ~«يباشرونباسمهاالواليةيتقلدونإنماالشعوبوكالءبصفتهم
ية9فالوالسلطةمصدرهيالرعيةإنوحيثعنها.بالنيابةالسياسة
ألمناهمبفيعنهاتنيبهممنإلىبهالقيامتكلفقوقهامنحق

قالوأمانة.و«يعةيكونأنيعدوالالحقفهذا!لعامة.والوظائف
عباده.عليوعرفاؤ«خلقهعثياثهقواماأليمةإنماعلي:.إلمام
انكرمنإالفيهاالتصوفسري«الجليلةونيفةإذآفاإلها~
أحدمخاطبأ~يضآعلراإلماموتالوالعصيان.بالفسوتواثهحق

أنت.عانةعنقكفيولكنهبطعمةلكليسمححلكإنعماله:
رعية.في(تست)تفتات:نلكليسفوقكلمنمستوعى
سبيليويمخرءثوبهزيتبامتيايتقأل»لمنليس!لعام«دفالوظيف
بهامطوقأمانةفوبأرألخاصة«وأغر:ضهالشخصيةممألحه

عليهاالقيامبحسنوتطألبهعنهاتألهانلهاالتيمة9اقباعمن
يأمركمأثهإن9تعالي:قالهمووة.و.كملمثالأفضلعليوادأثها
جميي!ألمةإلىيؤ«ي9منوكل.9أهلهأإثىاألماناتتؤدوا:ن
يومخصومأالناسأكثرمنيكونفإنهالحقوق»زلهايجبها

والماثلونوالمساكينالفقراءاثهعناخعممه_نوبؤسا<0القيامة
ورحاألمانةفياستدنومنالسبيل.وابنوالغارموالمدفوتون

الدنيافيبنفسهأحلفقدعنهاودينهنفسهينز«ولمالخيانةفي
خيانةألخيانةأعظمو.نوأخزى.أفارأآلخرةفيوهوالخزى
(جنهجطالبهأبي(ابنيمة.3اغشالغشوأفظعاألمة
البماوعاياهميسوسونالذينالضالينالوالةوأن)29ص

ونصيحةمراقبةلكلينقا«ون9واألممبإرا«ةيتقيدون9ويرضونه<
وأنكىو_ةموأشدماعلىلقادمونوألحلالعقدأهليقوالهما



تمخذأهقمتن:~هاعنيانسفلوبة:(أممنتتمجنىفئأتتى~فيعة.
لكماثهفإنواستبدادكمظلمكممننتقام9واألسيرينآيو
وألظاهرةوألكبيرةآعمالكمنةالصغمعنيسائلكمهادبالمر

نهبىلمأكرم.فهويعفوانآظلمفآنتميعابفإنوة.والستو
).29هى2جالبالغة

أألمالم:فيألسياسةألطاعة

عرفألطاعة.ومنلخامالعربعلىم9أ~سأفوضههاخيرإن
الفرديةبحريتهمالتمسكشدةهنجاهليتهمفيالعربألفهها

النفسفيأإلسالمنفوذقدوالغوضىهدألى)هرهافيوالغلو
.لحنيف~.ألدينبتعاليمائرهامبلغوقاسالجامحةألمربية

اإلمامةفكا~متبوعرأيعلىالكلمةددلتجتمعالحاعةوتجب
حتىهةاطمضالحبهوانتظمتالملةقواعداستقرتعليه)همأل

ألخاصةيات9الوعنهاوصارتألعاهةاألهوربهااستتبت
و)وليوالرسولاثه)طيعوا9القرآن:فيوردوقد)2ص(ماوردي
هكوهكمنشكفيبالطاعةعليكالحديث:وفي.9األهرمنكم

أله:رسولقألاإلسالم.فياألهور)عنمهنالجماعةولزوم
جاهلية.ميتةهاتإالفيموتشبراالجماعةيفارقأحدليس
له.حجةوالالقيامةيوماثهلقيطاعةمنيدأخعهنوقال:
يمصهماومنوشدفقدووسولهألهلحعهنيوما:بكرأبووخطب
)مواثثهواالعتصاماثهبتقوىأوهيكممبينأ.ضالالفل~
كلمةبعداإلسالمهدىجوامعفإنبهوهداكملكمشرعاألي

اثويطعمنفإن.~كماثه«9ولمنوا~عةالسمعأإلخالص

605



الذيوأ«ىأفلحفقدالمنكرعنوالنهيبالمعروفاألمروأولي
اهأطعتماوأطيعونيخالفته:أولفيوخطبالحق.منعليه
الخطاب:بنعمروقالعليكم.لىطاعةفالعصيتهفإذافيكم

وأعينونيالنصيحةواحضاربالمعروفباألمرنفسيعلىأعينوني
حمهفيحقذويبلغلمإنهأيضا:وقالبالطاعة.أنفسكمعلى

المسلمين:إلىعقانبنعثماناه.وكتب~في~عأن~
والفرقةالمعصية~وكر»والطاعةالسمعلكمرضيقداثهإن~

فيهإليكموتقدمقبكممنالذينفعلوقدأنبأكمواالختالف،
واحذواالهنصيحةفاقبلواعصيتموه«إنعليكمالحجةلهلتكون
والتختلفأنبعدمنإالهلكتأمةتجدوالنفإنكمأعقابه
وتكونوادينكمتفوقواذلكتفعلواماومتىيجمعهاإماملهايكون
إلخ9..ييعآ.وكانوادينهمفرقوااألينإن9تعالى:قالشيعا

ويوفحاإلسالمفيالطاعةجالليبينتقاممافجمع
محاسنهافيويرغبالصالحةصفاتهاويرسمالساميةمقامدها
البهية.

بالمعروفاألمرألوليتكونالتيهيشرعاوضةالعففالطاعة
بقدوالرعيةطاعةيستحقونالذينهؤالءأيالمنكرعن«النهي
الرعيةعنسقطعصرهافإذاالعادلةوأحكامهامراثهألو~عتهم
فيذوحقيبلغلمعمر_قال_كماأنهذلكلهم،الطاعةواجب
اثه.معصيةفييطاعأنحقه

لمنالمحكومومنامراثهألوالحاكممنالشرعيةفبالطامحة
الحقوقوتحفظاألمةأ~ويعتزالملةوحدةتصانبالحقتوال.



الرعيةعلىتجبالتيهيالطاعةوتلكالمصالح.وترعى
عزيزة.حرةرعيةبمفتهااإلسالمية

بهذهوالطاعةوالحرية،العدلضمنإالطاعةالأنهوا~~
الوئامبهاويدوماأللفةعرىبهاتستوسقالتيهيوالقيودالشروط
منذكرناهبمااإلمامقامإذا:ورديالماقال.والحكومةاألمةبين

لهووجبوعليهملهمفيماتعالىاثهحقأدىفقداألمةحقوق
حالهبهيتغييوالذيحالهيتغييلمماوالنصرةالطاعةحقانعليهم
والثانيعدالتهفيجرحأحدهماشيشاناإلمامةعنبهفيخرج
لهبمايتذرعأنلالميريصحوال.)63/64(ص.نه8فينمتى
منلهايجبماعليهافينكروالطاعةالسمعمنالرعيةعلى

.والسياسةوالشرعالعقلبمقتضىالحقوق

اختلفولكن.فيهااألمرألوليبالطاعةمأمورةاألمةآنحقيقة
أخرىوتارةاألفرادهمتارة:فقالوااألمرأوليتأويلفيالمعبرون

إنهم:فنقولالخالفهذاعننحنولنخرج،العلماءهم:تالوا
وفضيلتهمبورعهميستحقونفكلهممعااألتقياءوالعلماءاألمراء
فسدتفسدواواناألمةملحتملحواإنءوهدأةأيمةيكونواأن
.الشريفالحديثفيكما

والوالءالطاعةمنعليهالهيجبفيمارعيتهاألميرذكرفإذا
آميريأطاعومنالثهأطاعفقدآطاعني«من0:الرسولبقولمستا.ال
فقاأميريعصىومناثهعصىفقدعصانيومنأطاعنيفقد

أيهاكذلكأنتتأكرولكنالرسول،صاق:أجابتهعصاني<<
معصيةفيلمخلوقطاعةددال:والالمالعالةعليهقولهاألمير

م..



سياستكفيتسير.نشرطعلىوهطيعةسميعةلكفأنا_الخالق<<
.للمؤمنينورسولها~يرضا»حسنأسيرالي

هن~عيةفيماالهحقبأداءشرعأمقيدةللوالةالواجبةفالطاعة
ننامحفظعلىالقادرة.حدهاوهيا~نية.»ينيةاللألحقوت
.المصا~وكفالةالعام»األمنوضمانوالحكومةاألمةبينأأللنة

الذينألعادلللقانونبلالوالةلشخصالطاغةتجبولست
أحدقال.المسؤولونوحماتهاألوفياءوأمناؤهالتنفيذيةسلتههم

اللهأد:ةهوألذيكالخليفةاإلسالميالقانونإن:المستشرقين
إلحقاروالعملاالجتماعيةالمصلحةغيرنترضمنلهيكون
وألمصلحة.القرآنعليهنصكماالباطلوازهاقألحق

قابلأإلسالفيفأ´لقانونوعليهالرجالبتغيوتتغيراالجتماعية
.))00ط»د~اه635.9(واالرتقاءللقير

الرأي:حرية

علىددبالكالماإلسالمفيالحكمألمولالبيانهذاونختم
00الوأيحريةوهوالخامساألهل

أمرانالرأيو~يةالدولةسلطةأنالناسبعضيظنقد
متان.متالنبلمتوافقتانىأنهماوالحقيقةفيان.متنامتعارضان
مقامفيهاتقومحاكمةسلطةبدونأمرلهايقوبو9فألجماعة
وتأكدتالجماعةأهووانتنعتالسلطةوجدتومتىألوازع.
فيهاتسودالتيأمةوااآلراء.حريةمنهاالتياألفرادحقوق
الرأي،حريةفيهاتنعدموالوازعالسلطةبفقدانالسياسيةالخوفى



الحريةعنتخرجهاوألواناأثكاآلالحريةفيهاتتخذوباالمح
معقولقيدكلمنمطلقةالحريةتصبحإذالمثلىالحقيقية
والفتنة..العنفإلىأحيانأوتنقلبفكريةفوفىإلىفتستحيل
األشد.حقوالحقاألقوىرأيالرأييكونإنماالظروفهز.وفي

نطاتىلهاالحريةأنوكما.الدولةبقيامتتعززكلهلهذافا~ية
تكونواالتتجاوز..المعينحدللدولةفكذلكتتعدأ.المعقول
.0واالفطهااالستبدادعينهو.وهذاوالمشيئة،التصرفمطلقة

تحديدفيهوالرأيوحريةالحاكمةالسلطةبينوالتوفيق
فيالحريةحصروفيجهة<منتصرفهااثرة0والسلطةاختصاص

الذيهوالعاذلوالقانونأخرى.جهةمنالمعقولةها0حدو
التقييديقياهمابأمروالحريةالسلطةبين.الخالفحسميضمن

فيالحريةتستعملوالحق<بغيرالسلطةتتصرففالالمشروع.
لحمايةحتمأعملتوعدلتأنصفتإنوالسلطةموضعها.غير

.0السواعلىالجميعمنهايستفيدحتىامرهاوضبطتالحرية

الحريةفكذلكالمجتمعلنظامالزمةالسلطةكانتوان
نظامبدونيكونالالمجتمعأنوكمااألمة.لحياةضرورية
بالظلمالحريةتالشتوحيثمابالحريةإالتصلحالالحياةفكذلك
واستحكمالخمول،0وسا،0الجموخيمواالعتسافواإلرهاتى
حركةكلهذامعواستحالوالجماعات،0األفرافياالنحالل
االعتبارولهذا.األمامإلى0مطروسيررقيكلوتعرقلونمو
الحقيقتضيهبماوتنظيمهاالحريةصيانةولة0كلعلىوجب

ونصيرمساعد~لألمةالمشروعةالحريةضمانوفيوالعدالة.



علىوجبكمابيرية.التدومأموريتهاالسياسيةمهمتهافيللدولة
حمايةفيتجدأنالحياةفيحقهابكاملالتمتعتريدأمةكل

كانمنكاثنيدإليهاوتمتدبسوءالسلطةتمسهاأنمنحريتها
وعدوانبظلم

حريةلنصرةولوناألوالملموناإلسالممحملتاذااآلنولننظر
واالمة.اآلفرادبينالرأي

وصحابتهالرسولوكانالرأيحريةنصرةعلىاإلسالمقاملقد
عامة.والناسخاصةالعرببينالحريةهذهأبطال

أولفيالدعواتكجميعسريةسالمية9االدعوىأتبل
للرسوليعلنالوحيملكأتىحتىمنواتتمضلمثمنشأتها
حيزإلىاألولالريطورهامنالدعوةإخراجمنبهاثهأمرهما

عزاثهقوليسمعالرسولكا«فماوالحريةوالصراحةالظهور
فاصدعط:تعالىوقوله9األ~بينعشيرتكأنذوأن~8وجل:
بالدعوةيجهرنهضحتىالالمشركينعنوأعرضتؤمربما

والصدعبالدعوة،الجهرهووماحقا.الناسوينذرباألمرويصدع
أسمىفيللحريةصريحإعالنإالالناسفيواإلنذارباألمر

كلعناإلفصاحوحريهالعقيدة،وحريةالرأي،حريةمظاهرها:
وصالحا.ورشداحقاالعقليراهما

الجهرفضاءإلىوالكتمانالخفاءطيمنالدعوةوبإخراج
والخنقالنفس،على>لضغطعهدالرسولاستدبروالحرية
وحريةصراحةكلهجديدامحهااواستقبلةللعقيلوالكبتللرأي<
الرسولوموقفوالحرية.الصراحةسبيلفيوبآخطارآفاتوكله
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لموعظمة.جاللموقفكانا~عوةعلىاالرى،الطورهذافي
فيويتحملإليه،ويأعوبالحق،يناديأنفيهللرسوليكن
الخصوميرغمأنأيضألهكانبلءفحسبإذايةكلنموته

احتراموهوالضروريالخطيراألمرهذاقبولعلىوالمناوئين
المضادة،بالعقيدة:لجهروحريةالمخالف<الر)ياءإبلحرية
الجديدة.ا~يعةإلىاالنتسابوحرية

والعقيدةالوأيبحريةتقدمي!األينالرسول)محابومن
ربحأبالدعوةالجهروبحفقدالخطاب.عمرينكبيراشوطأ
الرسول.علىالناسأشدمنكانألنهعمرأسلميومعظيمأ
(عمرإليهالرجلينبأحباإلسالميعزأنوبهالوممولدعافطالما
لإلسالمصدرهشرحإذعمرإليهأحبهماكانوقدجهل)و~بو
الذيالموقفذلكأورعوماوضالال.وغوايةعمايةجهلأباوزاد
المثلهيالتيبالشهادةعمربدأإسالمه!للرسولعموفيهأعلن
الوحدهاتهإالإآلهالأنأشهدفقال:والعقيدةالرأيفياألعلى
أهلهذاسمعفماورسوله!عبد»محمدأأنوأشهدله،شريك
وبعضالرسولكانحيثاألرقمأبيبناألرقم_«ارالدار

لهادوىمكة)طرقفي(سمعتتكبيرةكبرواحتى_الصحابة
فالتفتبالدعوةالخفتيرقهلمثمفيه.كانمنوعلمهاالمسجد

وانمتناإنالحقعلىألسنااثه!وسولياوقال:الرسولإلى
وانمتمإنالحقعلىإ~بيدهنفسيوالذيبلى،قال:حيينا؟
بالحقبعثكوالذياالختفاء؟ففيمعمر:فقالحييتم.

وعمرأحدهمافيحمزةبصفينمحفوفاالرسولفانطلقلنخرجن.
وماالمسجد.دخلحتىالطحين<<ككدياكأيد«له0اآلخرفي
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بهالهمعهدالكآبةأمابتهمحتىوعموةحمنتريشأبصرت
بالفار.~عمرالرسوللقبالتاريخيةالساعةهذهوفيقبل.
والباطل.الحقبينبهوفرقوقلبهلسانهعلىالحقجعلاثهألن

إلىاالختالفمنالمسلمونعليهكانماعمويرضلمنعم
كانوقدقويثر..اضطها«اتمندينهمشعائرألداءمكةشهاب
فيالصالةمنتمكنأنوالعقيدةالرأيلحريةعمرنصومن

ويشاستشاطتولماواغمة.الشركوأنوفالمسلمينمعالكعبة
علىحنقأوتمزقتبعمر،ثمبحمزةاإلسالماعتزازمنغينآ
عظيمأشرآنفسهاعلىمنهاوخشيتاإلسالمية،الدعوةانتشار
كلية.مقاطعةالمطلبوبنيهاشمبنيمقاطعةعلىتعاقدت
الذينوالصحابةالرسولعضدفيتفتلمالمقاومةهذهولكن

إليتريشلجأتثمبالعقيدة.والصدعبالرأيالجهرفياستمروا
علىتقبومعنيفةعريضةبدعايةالمحمديةألدعوةمعارضة
وعلىبالدليلالدليلوقمعبالحجةالحجةدحضمنالمجادلة
السمعةإفسادوعلىوالشتمالطعنبأنواعالخصممنالنيل
وقعتإذاالمثل:وفيوالمفتريات،باألكاذيبالشهرةوتشويه
الدعايةهز»فييندرجومماجيف.األراكثرتويفالمخا

شياطينهاأحدالحارثالنضوبنأناطتقريشآءأنالمعاكسة
والتياتهإلىللدعوةيعقدهاكانالتيمجالسهفيالرسولبمعارضة
تقوىاألفكارولكنالعقيدة.ونصرةبالرأيللجهرمظهوأكأنت

الطفيلىفهذابالخصومة.وتنتشرباالضظهادوتعتزبالمحاربة
لثالبالرسولاالتصالعنتصدهأنتريشحاولتقدمثآلالدوسي
الرسول.يأتيأنأالأبىولكنهبيانه،بسحوزعمهافييغتر
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.الكالممنوالقبيحالحسنعليهيخفىالشاعرلبيبأنهفحيث
كاذنإذيقولماالرجلهذايسر.ذمن.تالكما_يمنعهفما
.وقومههو.سلموتد.تركهقبيحأكانواذتبلهحسنأ

هجرة~عظيمأانتصارأوالعقيدةالرأيحريةانتصرتوقد
ننرهوبعدوحكمتهبذكاشهالرسولأذذلك.المدينةإلىالرسول
ويهودونصارىملمينمنيربسكازجميعيؤمنأناستطاع
وحريةبعقيدتهالتدينحريةنريقلكلويضمنعقائدهمعلى

الفزره.دركهملمااليهودانقلبثم.وموادعةرفقنيإليهاالدعوة
وتدالجدلطريقعنعليهاالعربفأعلنوااإلسالميةالعقيدةمن
ليبواباإلسالمأحبارهمبعضنتظاهروأبالمتهزعانفهمنكانوا

إليهموانضموعقيدتهمرأيهمعنلهمنتنةالمسلمينبين
وتدعقيدتهومقاومةلإلسالمالكيدعلىجميعافتعاونواالمنانقوذ

.يرةالشالجدليةالعربهز«منالمرينالرسولعانى

مناإلسالميةالدعوىبهامرتالتياألطوارهز»جميعففي
الجدليةالحربإلىوالمقاطعةايةباإلذوالعقيدةالرأياضطهاد
الرسولكانوالمهاترةبالحجاجالخصمومناوشةللدعايةبسالح
فيوادخالهاالنغرسفيلتثبيتهاويعملالعقلبحريةينادي
العامة.التقاليد

المتشوقينمنجاراهمومنالنطعاإلسالمخصوميدعي
التعصبعلىقائمةكانتإنماالمحمديةالدعوةأنا~
اإلسالمو.نبأموها،يعتصمالمنكلعلىحوبآكانتإنهاحيث
أولشكويستشهدالسيف.وحدالعنفبوساثلانتشرإنما



مالم9أغيربيتخومنكا:تعالىكقولهالقرآنبآياتالمتنطعون
:تعالىوقوله.الالخاسرينمناالخرةفيوهومنهيقبلفلندينأ
مايحرمونوالاآلخرباليوموالباتهيؤمنونالالذينقاتلواط

الكتابأوتواينالهمنالحقدينينونيلوالورسولهاتهحرم
.الخالصاغرونوهمياعنالجزيةيعطواحتى

سالمقلبالجهادالمتعلقةاآلياتمنوأمثالهااآلياتههلولكن
العقيدةخصوماستعملأنوبعامختلفة~ظروففينزلتإنما

مناوشتهافيوالقوةالشدةوساثلواليهودالمشركينمناإلسالمية
فمن.السالحوأنواعبالسيفشعراءحربأعليهاأعلنواأنوبعل

الحسام~الحربتعلنأنالمشينوالخرقالمهينالضعف
هذاويحملهمساكنأمنهميحركأندونوالمسلميناإلسالمعلى

الحديدوفلبسالحهالخصموقهربمثلهالشردفعمحلىالعدوان
.بالحديد

الرسولكانوالقوةالبطشإلبىسالم9ااءأعليلجأ.نوقبل
الخنةوالموعظةبالحكمةربهمسبيلإلىيدعرنوأصحابه
اآليةوفقيسيرونوكانواءأحسنهيبالتيالناسويجادلون
•الفيمنثلالرتبين~يناللفيإكراءالط:الكريمة
فوساثل.هوموليهاكاوجهةفليكفر.ولكلشاءومنفليؤمنشاءفمن

فأخذواالخصومموقفتغيرأنإلىمحضةسلميةكانتالرسول
والجهاد.والحديابالسالحويحاربونوالرعيلاإلرهابيستعملون

بمكةالرسولقضاهاعاماعشرثالثةبعداإلسالمفيشرعإنما
اثأمرولما.والعقيدةالرأيحريةإلىوألحجةبالرفقااعرةفي

عاديةأنفسهمعنفعونيلبهممايمكنهمأنأرادبالجهادالمسلمين
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أغراضفيواآليات،وعقيدتهمرأيهمحريةبهويحموناألىاء
كافةيقاتلونكمكماالمشركينوقاتلواط:وصريحةكثيرةالجهاد

لقديرنصرهمعلىاتهوإنظلموابأنهميقاتلونلألين~اذن•
وقاملوا~.اتهوبنايقولواأنإالحقبغيرأياوهممنأخرجوااألين
ينالمعتايحبالاتهإنواتتواليقاتلونكمالذيناتهسبيلفي

والفتنةأخوجوكمحيثمنوأخرجوهمثقفتموهمحيثواقتلوهم
تلوكميقاحتىالحرامالمسجد~تلوهمتقاوالالقتلمنأشد
فالانتهوافإنالكافرينجزاءكذلكفاقتلوهمتاتلوكمفإنفيه

اآلياتهذهفيالمسلمينالهأمرفهل.الألظالمينعلىإآلعدوان
علىالجهاداثهأوجبهلوبعبارةالموادع؟المسالمبقتلمثآل

علىواالعتداءللعقيدةوالتعصبللرأيالتحزبلمجردالمسلمين
اإلسالمألعداءلكانالحقبهذاالمسلمونأمرلوالمخالفين؟

حيثولكن.باطآلبهاتهموهبمااإلسالميتهمواأنالتنطعوشيعة
العدوانمنأصابهممالدفعالجهادعليهمفرضإنماالمسلمينإن

البأنأمرواإنهموحيث،حقبغيرالديارمناإلخراجمنهالذي
ظلمابهرمواممابرءاهفهموقاتلهماءالعلناصبهممنإاليقاتلوا
منكفرواالذينقوليضاهونبأفواههمقولهم«أذلك.وبهتانا
.يؤفكون<»أنىاتهقاتلهمقبل

منالمخالفينمحوا~ةالرأيحريةنصرالرسولأنوكما
أطوارجميعفيبهاعملفكذلكواليهودوالنصارىالمشركين
.فيهاالوحيهقيلالتيالمسائلفيإآلألمؤمنين،بينحياته
فيوشاورهم9:قالحيثبذلكتعالىاثهأمرهفقد.عامةوبصفة
االستبدادمعتتنافىوالمشاورة.ألبينمشورىوأهر~•األمر
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وافطهاداآلراءلخنقمحاولةكلمعوتتعارضالناسدونبألوأي
هيالوأيوجرية.بالوأيالجهرحريةالشورىفأساساألفكار.

يملكهماأعزوهية،مستمسيطرةفوديةحكومةكلأعداءألد
ماأشرفوالعقلالعقلكمالهيألنهاالنفسحقوقمناإلنسان
الحيوان.عناإلنسانيميز

وفيهعقله.المؤمنودعامةدعامةشيآلكلالحديث:وفي
شيآولكلالعقل.المؤمنآلةوانوعدةآلةشيآلكلأيضا:
العقل.الدينودعامةدعامةشيآولكلالعقل.الموءومطيةمطية
«الا~~اع~مو~العقل.العبادوغايةغايةقومويكل

العقل.المجتهدينوبضاعةبضاعةتاجرولكلالعقل.العابدين
خرابولكلالعقل.ألصديقينبيوتوقيمقيمبيتأهلولكل
ويذكإليهينسبعقباموى،ولكلالعقل.اآلخرةوعمارةعمارة
ولكلالعقل.بهويذكرونإليهينسبونالذينالصديقينوعقببه

العقل.المؤمنينوفسطاطفسطاطسفو

الر~لوصفهكماوهوكلها،المثابةبهذهالعقلكانفإن
صفاتمنبهيختصماحفاألقاسالواجبفمنأعظم،ا

وجود»<عنيعلنالالعقلوانفضاثل.هنبهيمتازماووعي
آلةهوفالرأيبالوأيإألمزاياه<يظهروالوظاثفه،يؤديوال

يستوفيوهلغاية.لهوالعملعمدةللعملوهووعدته،العقل
توجدوهلالو~ي؟حريةبدونوالسياسةالدينفيحقهالعقل
ماكلفيوالعملوالقلمباللسانعنهالتعبيرحقدونالرأيحرية
الرأيفحريةالعادل؟القانونوأباحهاالجتماعبةالمصلحةوافق
الناس.يضووالالمجتمعينفعفيماعنهالتعبيرحقحتماتقتضي



عناصرمنعنصرابصفتهلإلنسانالطبيعيةالحقوقمنوهي
يجبماكلعنناالطبيعيةالحقوق~قلناوان.البشريالمجتمع

أيسياسيا<<أدحيوانابصغتهوالمعنويةالماديةالحظوظمنله
وهيالبديهياتدد0دمنالحقوقفتلكمدنيا.شاعراعاقال،مخلوقا

الوجودفيهيبلالحكومات،بهاتجو«والالقوا~نينتخلقها~
ولمعبثايخلقكملمسبحانهاثهد«فإنقانون«كلمنأمبق
آثاركمسمىقد.عمىوالجهالةفييدعكموالسدىيترككم
البالغة(نهجشيآلكلتبياناالكتابعليكملوأننأعمالكموعلم
بماإالتجودأنيمكنالحكومة()<<.وكل56آ/55صجا
انمطلقامجوزالوالجماعاتاألفراديلكوالحقوقيلكأ.تملكه
القيامفيوظيفتهاتنحصرإنماالتيالحاكمةالسلتبهاتستبد
بينالمشتركةالمصلحةوفقالعامةشؤونهابتدسالجماعةعلى
ومنمستقيمة.حكومةلكلوالغايةاألصلهوفهذاكافة.الناس
السياسية،السلطةتحديدعليهينبنيالذيالمبدأنستمدهنا

التدبيرمجالفيالحكومةتتقيدبموجبهاالتيالقاعدةونقتس
مطلقةفيالحاكمةفالسلطةأخرىوبعبارةألسيامة.ووساثل
لحكممصدراالشعبمننفوذهاتستمدألنهااألمةأ~فيالتصرف
وهوالعامالخيرفيإالألنفوذذلكتستعملوالوالسلطان،
«أفعلةواتالف.عدوانكلمنوحواستهااإلنسانيةالحقووضمانة
موالسببوهذااالتجاه.هذافيداثمآالعملهوالحكومة<0وجود
السيرعليهاوتفرضالحكوماتتقيدالتيممأسالدوضعفي

يضمنشيآوال<0محايةأدالومسؤولياتددالمهنةددواجباتبمقتضى
صادقا.نزيهاتطبيقاوتطبيقهالعا«لكالقانوناإلنسانيةالحقو~



:أوال:بثالثعادآليكونإنماالتشريععلماءعرفهكماوالقانون
،العاموالصالحالمشتركالخيرومرماههدفهكاناذاوذلكبغايته،
:وثالثأ.مختصةتشريعيةسلطةسنتهإذاوذلكبواضعه،:ثانيأ

بالسويةكلهمويعاملهمكافةللناسيصدرأنوهوبصورته،
.التامة

اإلنائيةالحقوقوأقدس.هممنالرأي<<«أحريةأنوالخالصة
دائمةأمينةصيانةتصونهاأنالحاكمةالسلطةعلىيجبالتي

الداللةصريحالوضعمحكمعادلبقانونلضمانتهاوتعمل
مااستخدامانسانكليستطيعوحدهوبهأا.التطبيقمحيح
مذهفيسعادتهوراءللعيوكمالرشامنبالعقلاثهوهبه

رأيهعناإلفصاححقمنفردكليتمكنأضبطوبعبارةالحياة،
مااألفكارمناألساسهذاعلىفيبديالعادلالقانونداثرةفي
ذلككلفيوهويريد،هاوالنشروالكتابةبالقولمنهاويذيعيشاء

فمالحاعملمنطواالستعمالالتصرفسوءعنشخصيامسؤول
.للعبياالبظالمربكومافعليهاأسادومنفلنفسه

رأيناوقدوالواجباتالحقوقمنذكرناهماكلأقوقدواإلسالم
إنماآنفابيناوهوكماالبحثهذامنمواطنفيجلياواضحاذلك
نصركيفعلمناوقاوالعقيدةبالرأيالجهرحريةعلىقام

لماالحسامبحلثمأحسنهيبالتيالحرية<<أدمبادىءالرسول
الراشدونالخلفاءحادوما.والمناوشونالخصومهذاإلىاحتكم
ينصحونكانواكيفبنامرفقد.أبداذلكفيالرسولمنهاجعن

المؤمنينويرغبرنالرأيذوييشاورونكانواوكيفوينتصحون«
.واالنتقاداتوالمالحظاتاآلراءمنصوابايرونهماإبداءفي



محنهماثهرضيألنهمهطعنآسيرتهمفيونيجكالناسكانوقلما
ووجاءللهوطاعةاثهمنخوفاويحامبونهاأنفسهميراقبونكانوا
منوعيونأنفسهممنرصدعليهمكانوبعبارة.اثهمنالثواب

(نهجأنفأسهمدوتملأعمالهميحفظونصدقوحفاظجوارحهم

د»مسؤوليتهم»ديوفونفكانواأعمالهمجميعفي)315صا~

أثهورضىوعدلهملتقواهموانهموجليل«حقيركلفيحقها
.لراشرينبامموأعنهمواألمةوالرسول

نيهيبتهوشدةشحميتهتوةعلىالنطابعمرينوهذا
الجقنيبالصرامةحدورها<<نياألبكارأخافإنهأدحتىألقلوب
ماأثبتاوقداألمال.خيرالرأيحريةنيالفربقدوالعدل
انتقادنيرغبةيوماعمرتعفقدسرادةبناذعمرمعلهجوى
غدواباالمحمرحباقائال:كذلكالخليفةفارتاحأعمالهبعض
لهشرحمهاألمةتعيبهماعليهوعدددارهنيبهفلحقوعسياا
سرادةابناتنعحتىوالعكمالمقاصدمنذلكنيماعمر

منالخطابعمرينعنأثرماخيرومنمميره.واعلمأذ
علىأعيونيتوله:الرأيبعريةالجهرعلىتحثالتياألحاديث
والالصيحةواحضاريالمكرعنوالهيبالمعروفباألمرنفسي
عليهفعاباأل!اتقرجل:لهقالأدومرةأمركم.مناثهفي

عمرعليهفردذلك،بملالمؤمينأميريخاطبأنبعضهم
تتولوهالمإذانيكمخيرالقال.مانعملي.فليقلهادعهقائال:
منالجليل:الخليفةهذاأقوالومننقبلها<<.لمإذافياخيروال
يومأعمرفربوتدعيوبي.إلىأهدىمنإلياالسأحب
بيهمفررحتىمهوذيتوفأحوضعلىالحرمفيونسا>وجاال



فلقيللنساء.وأخرىللرجالحياضتتخذأنقبلمنأمروكان
فقالهلكت؟قدأكونأنأخافله:فقالالحادثهذاإثرعليا
عزاثهحرمفيونساءرجا~ضربتفأجاب:أملكك؟وما:علي
كنتفإنالرعاةمنراعأنتالمؤمنين!أميريا:عليفقالوجل.
ضربتهمكنتوان.اتهيعاقبكفلنواصالحنصحعلىضربتهم
.المجرم!الظالمفأنتغشعلي

بالرغمبالرأيالجهرحريةينصركانعلياإلمامأيضأوهذا
ذويوظهورالقلوب«فيالهيبةبضعفزمانهفيالناسفسا«عن

الخليفةأقوالفمنوالفتنة.البغيأهلوكثرةوالسفهالوقاحة
العبادعلىاثهحقوقوأجبمن:ائرأيحريةبيانفيالراح

وليسبينهم.الحقإقامةعلىوالتعاونجهدهمبمبلوالنصيحة
فضيلتهالدينفيوتقدمتمنزلتهالحقفيعظمةوانامرؤ
صغرتهوأنامرؤوالحقه.مناثهحملهماعلىيعاونأنبفوق

عليه.يعاناوذلكعلىيعينأنبدونالعيونواقتحمتهالنفوس
استثقاالبيتظنواوالبالممانعةتخالطونيددالقوله:هذاومثل
الحقاستثقلمنفإنهلنفسيإمحظامألتماسوالليقيلحقفي
عليهأثقلبهماالعملكانعليهيعرضأنالمدلأولهيقالأن
نفسيفيلستفإنيبعدلمشورةأوبحقمقالةعنتكفوافال
مناثهيكفيأنإالفعليمنذلكآمنوالأخطى،أنبفوق
لربمملوكونعبيدوأنتمأنافإنما.منيبهأملكهومانفي
فيهكنامماواخوجناأنفسنامننملكالمامنايملكغير»ربال
البصيرةوأعطانابالهدىالضاللةبعافأبدلناعليهصلحناماإلى
<.0العمىبعد



<0المنكرعنوالنهيبالمعروفأداألمريفرضلماإلعالموان
يقولهذاوفيالعباد.صالحفيبالرأيالجهرلحريةتقريراإال
جورارأىأوعليهفأعانحقآرأىاموءااثهأدرحم:عليمام9ا
العصرفيالرأي(حريةصاحبه.علىبالحقعوناوكاندهفى

).84~37ص2_اإلعالمضحىالعباسي،

بحريةوالعملاالنتصاحعنالحاكميغنيبالشريعةا~هل

الفكر؟

هلوهيالموضوع،فيأهميتهالهامسألةنثيرأنن9اونريا
أهلمشاورةعنبألكأستغنىوالسنةبألكتاباألميرتقيدإذا

~يةكلهكذاوخنقاألفكارإبداءالناسعلىوحجرالرأي
.األمة(~)؟فيو«دنصيحةد»

المذهب1هذوتزسزالظهذالدحمىبهاتنذرعحجةأبلغ
نيبالشورىويأخذي1لر1حريةبمبدايعملكأذنفهالرسولأذ
الخلفادسارأثرهوعلىمريح،بوحينيهيتقياالأمركل

اآلراءسادرةيسرفىالوالةالكتابفاتباع.المهديوذوذالراشد
ويأمررذألخيرإلىعوذيدأمةمكمولتكن9:تعالىتال.مطلقأ
.6المكمنويهرذ.لمعروفما

ورسولهعملكماثهفسيرىاعملواوقل9:تعالىوتال

بعليلكردالعريةوالحضارةاإلسالميالتشريع(نيواالجتهادالرأيمسألة)8(
).62>9>2>(ص2



قظفيبالرأيالجهرحريةإثباتفيكافوهذا.الوالمؤمنون
.الحقالقانون

اإلماموبينوالزبيرطلحةبينجوىمانذكرالمناسبةوبهز»
عناإلعرانىعليهانتقدافقابالخالفة.بيعتهعقبعلي

أنعلياإلمامفرأىبهما.سياستهفياالستعانةوعدممشورتهما
اثهكتابإلىنظرتالخالفةإليآفضتلمابقوله:عليهمايرد
تنهالنبياستسنومافاتبعتهبهبالحكموأمونالناوضعوما

وقعوالغيركمارآيوالر.يكماإلىذلكفي.حتجفلمفاقتديته.
لمذلككانولوالمسلمينواخوانيفأستشيركماجهلتهحكم
خاطبدينأولأدواإلسالم..غيركما.عنوالعنكماأرغب
حيوانمنالعظيمالخلقهذاأسرارفيالنظرإلىودعاهالعقل
للفكرهاالعنانفأطلقالعقلشأنمنالقرآنورفعوجماد،ونبات
بترجيحأيمتهيقولدينفيقولكوماواستدالال.عظةقوتهشاءت
القلبطريقوالدينالتعارض،عندالشرعظاهرعلىالعقل

مصطفى(الشيخوالنظر.العلمطريقهماوالفلسفةوالعواطف
الرازق).عبد

يتقياكاذعامةبعفةعليااإلمامأذيكرأذألحد~~
لزمأذالتقيدهذابهبلغولكن.حالنتهأموونيوالسةبالكتاب
سياستهنالماأسبابمنعدالذياألمر.والةالكتابددحرفيةدد

فأدركهانباطلطلبكمنفأخطأهالحقطلبمنيس.األفأتمن
وقوفهعلياإلمامعلىالعلماءأخذوتد.هاا).مى_(نهج
نيوذالمجتهدالخلفاءملكه~خالفاالريعة<<ظواهر0دمد
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المرسلةوالمصلحةواالستحان!لقيأسهنبهوعمئواسياستهم
أبيابنالعلماءأولشكومنومقاصدها.الشريعة«صولطبقأ

البالغة«<.أدنهجكتابه:وشار~علياإلمامشيعةمنوهوالحديد
البالغةالياسةمنيتمكنالشىالساإن:ئعالمة:ذلككالمومن
أمرهوتمهيدمكهصالحفيهيرىوبمابرأيهيعملكانإذاإآل

مابموجبالتدبيرالسياسةفييعمللمومتىقاعاته.وتوطيد
الكالميكونو~حاله.يستوسقأوأمرهينتظمأنفبعيدقلناه
يصدرلمهوهماعليلإلمامنسبةالبالغةنهجصاحبأثبتهالذي
كثيرأأنو~مكور.المأالكتابتضمنهوانالرابعالخليفةمن
مماكبيرا-لحآأنكرواوالتاريخالبالغةوأعالماإلسالمعلماءمن

وا.ألحاديث.والمكاتيبالخبمنالبالغةنهجعليهاشتمل
التيالخطبأكثرإنقال:السنةمنهاجفيتيميةابناإلماممنهم
عنهاثهرضيوعليعلي،علىكذبالبالغةنهجصاحبينقلها
وضعواهؤالءولكنالكالمبذلكيتكلمأنمنقدراوأعلىأجل

البشرمنوغيرهعليكالمإنقالومنمدح.نهاوظنوا.كاذيب
كالمهفوقتيذالنبيوكالمأخطأفقدالمخلوقكالمفور

مخلوق.وكالمهما

االستقالليستلزمالوالسنةالكتاباتباعأنتقدمممافظاهر
~الفهمهذاألنالناس.دونمنبالرأيواالستبدادباألهر
شورىوأمرهم_األمرنيوشاووهم9يقول:ألذيالقرآننص
الرسولوسيرةالنبويةوالسنة.9بمصيطرعليهملست.يبتهم

وماالحريةأصولمنالكتاببهجاءماتؤيدانالراشدينوخلفاشه
للمؤمنين.الشورىقواعدمنالشرعأقره

23)



بالرأي:الجهروساثل

في<0با~أيالجهر«أحقوالتاريخوالشرعبالعقلثبتهوحيث
نبديبهاالتيالوسيلةعننتساءلأنأمكنناالعادلةالقوانينحدود
واإلصالح.واإلرشادالنصيحةفيآراءنا

عامةسلطانلذيينصحأنأواد«دمنشريف:~يثلنايقول
~كانواالفذاكمنهقبلفإنبه.يبخلولكنعالنية،يبذلهفال
يفتحأنيتبارسلطانزيكلهلولكنحسن.هذاعليه«<.أدى
النصيحةتصدبهالخلوةفيواغبأيأتيهلمنصدرهويشوحبابه

األ~اءأبوابيوتاأأنيستطيعمنتقدناصحكلوهلواالنتقاد؟
التيفالوسيلةوالهداية؟التبصيرمنعليهوجبمالهمليؤدي
لوإذساثار.الوكلهيوليستالوسائلمنهيالحديثبهاأشار
يمكنهالاألميرأنلنالتبينواقعيةعمليةوجهةمنالمسألةبحثنا
سمحفلووالنصيحة«بالرأيإليهيتوجهونمنجميعيقتبلأن

أكثرهمماالذينالناصحينالناقدينجماهرعليه~زدحمتبذلك
الوافدينجميعقبولوليلهبنهارهوقته«سعولماهذاعصرنافي
فيصوابأيواهماوتطبيقوالسياسةللتدبيريتفرغأنامتاعولما

الحديثتطبيقرأمكفإنعثيه.ألمعروضةوآراثهمالناسنصائح
جميعبمقتضاهيسيرأنعمليأيمكنفالألبعضمنكووالمه

الناس.

مجلس0دهوإليهالمشارأ~يثفكرةبهتنفذماوأوفق
~اوبحكماألمة.ووكالءالوأيذويمنلفتالذيألشروى<<

يبديماأدوكلوالحلالعقدأهلعلىومقصووالنطاقضيقفهو
.00بالخلوةأشبهالصفةبهذهفهو~وان،بينيقحآراءمنفيه



خدمةعلىالحكومةمعيتعاونونوكالءلهاكانمتىواألمة
بمهمةعامةوأناهتهممصالحهاعلىمبدثيآاطمأنتالعامالصالح
فالالأحسواأويغآنوأواإنواإلرشادالنصيحة

.وبابتعقبهوالمذكورالحديثمننستنتجماأهمران
والالمتبعةسةاسأمرفيوتبصيرهمتصرفاتهموانتقادالدولة
العامالصالحفييندرجمابكلاألمةباهتمامإالهأايكون

وأذ.والحسابوالمناقشةبالبحثالدولةتصرفاتفيوبتدخلها
فياألمرعليهمالتخالفالحديثمنالمستفادةاألغراضهذه
والعلماءالوالةمنكثيريحاولهومااإلسالميةالجماعاتبعض
بأنهمالعامةيقنعماواآلرادواألخبارالقصصمنأدينشروناألين
الجماعةأمرمنهوماكلوأنالعامةالشؤونفيلهمنظرال

ومنعداهممندونالحكامعلىفيهالنظرفرضمماهووالدولة
وأنيعنيهاللمامتعرضفهوغيرهممنذلكمنشيآفي«خل
الحكاممنعمزليساألحوالواختاللاألعمالفادمنيظهرما

الوأنهالزمانآخوأحوالمناألخبارفيوردلماتحقيقهووانما
»00الهإلىذلكتفويضاألسلموأنمالوالحالإصالحفيحيلة
فيووجدوانفسه،خامةعلىيقتصرأنإالالمسلمعلىوها

وفيذلكعلىيعينهممااألحاديثلبعضاأللفاظظواهر
األوهامهذهبثفيأزرهمشدهاوالضعافالموضوعات
اإلسالمفيعليكودذكره_عبدهلمحمدوالنصوأنية(اإلسالم
.()4ص2جالعربيةوالحضارة

أهبحالذيالعام<<ددبالرأىيسمىمااليوميوجدنعم،
ونفوذقوةهنلهلماالرابعة<<لسلطة«دايعدونهالعصريونالمشرعون



العأ~م<<لرأي«داهأاعنالتعبيروأداةالراقية.الحيةاألممجميعفي
يستعملهاوسيلتانفهمااالجتماع<<ددحويةو0>الصحافة<0اليومهي

األمرروالةوالنصيحة.النقدفيأفكارهعنلالفصاحاألمةجمهور
شديدتيارألنهحسابهالعامللرأييحسبونالحرةالبالدفي

الصحفيتخذونو!لخطباءاألقالمحملةمناآلراءفذووجارف.
منصدورهمفييختلجماكلمنهايلقونلهممنابروالمنصات
واآلراءالخواطرمنلعقولهميعتنماوكلوالمشاعواإلحاسات

الفكريةالمساجالتهذهكثبعنلترقبالحكوماتوان
أدجسمنبذلكفتتمكنالشعبيةوالحركاتالمعنويةوالتموجات
فكارعلىاألوانتخالالسياسيةاالتجاهاتوتمحيص0العام<النبض
الللزيننجعلهااآلخرةالداوتلك9واالسترشاد.الهدايةسبيل

ال.للمتقينوالعاقبةفساداوالاألرضفيعلوا~يدون

أنهي:اإلسالم<<فيالحكم«أأصولآنتقدمماوخالصة
منتخبةهيبلبالتعيين،والبالوراثةتكونالالسياسيةالرئاسة
الشعبوأنالخالفة،فيالمرعيةالشرعيةالشروطأساسعلى

السياسيةالرئاسةوظيفوأننزاع<بالالحاكمةالسلطةمومصدر
الحكمنظاموأنالشريعة،بمقتضىالعامةاألمةمصالحخدمة

الحقوقعلىمستندةالرعويةوأنالشورىىعلىيقوماإلسالمي
.0أشكالهادبجميعا(أيحريةمنهاالتي

باعتبارهواحد«<«أأصلإلىترجع««األصولددهز»أنوالحقيقة
الحكممصدر«أاألمةأنهووذلكالسياسية،المسألةجوهر

عمادهيالخطيرةالحقيقةوهأه.0جدالدبالوالسلطان
الرشيدة.اإلسالميةالديمقراطية



والحريةواالقطهاأالرقومالةاإلسالم

اإلسالم:ثورة

الحقودينالفاضلةاإلنسانيةشريعةبصفتهاإلسالمإن
والحرية.والعدلوالمساواةاإلخاءمبادىءمحلىيرتكزالمطلق
مناألرضليطهراإلسالمقامالمحمديةالرسالةعمومولدعوة
الباطلةالعقائدضاللمنالبشريةوينقذوجلعزاثهغيرعبادة

والجلة.الغاسلاالجتماعيةاألنظمةوقيودالرذيلة1العواوسيطرة
إنسانيةثورةاألعظمالرسوليدعلىاإلسالمظهوركانكلههذا
الطارىءالنساءمنضاماهماوماوالوثنيةالشركعلىثورةعامة،
القديمالمجتمعنظامفيكانماعلىوثورةالسابقة،األديانعلى
عليبدءبادىءاإلسالمثورةقامتوقلوانحطاط.وخللسوءمن

بالقوةدعوتهانصرتثمءالحسنةوالموعظةبالحكمةالدعوة
واحتكموالقساوةةالشلإلىالخصوملجأيومالسيفبحلوحمتها
مجالفياإلسالمثورةاكتستوقد.الحسامبطشإلىالمناوئون
مالهلعلىتقومعريقةتحريريةصفةواألنظمةوالعواثأالعقاثا
والخلقواإلصالح،التعديلعلىأخرىوتارةتارة،واإلبطال
التيالمسائلجميعفياألعلىالمثلأعلنتوقدواإلنشاء



والمصلحةالظروفحكمةفيهاروعيتالتيعدامابهاعفيت
الكمالوامتزجبا~بةاألعلىالمثلاقترنوحدهاففيهاالعملة

أنالحكمةوشريعةالفطرةوهوديناإلسالمير«لمإذبالحقيقة،
«ونوصالحرقيمنورامهورشاد<هدىمنبهجاءماكليقرع
سنةتقتضيهبمالخيرهاويعملحسابهاالبشريةللطبيعةيحسبأن

كقرتقاء.9واالنشوءناموسإليهويضطروالتدريجالتطور
استدراجاكالخمريحبهاالجاهليةبعاداتيأتونالناساإلسالم
تنفيأالممكنمنوآصبح~اإذاحتىلقلوبهموتآليفأبهم
جماعةحالومراعاةالتدرجوهذا.ونهىآمروالنهياألمر

بدالأداةوهوالنسختشريعفيالعلةلناتفسرالتيهيالمسلمين
).278صاإلسالم(فجرإلخوألوضعيةاإللهيةالقوانينفيمنها

وظهرتفعالة،حكيمةسديدةاإلسالمآحكامباءتولهذا
خطتهافيولقيةواالعتدال،الصواببمظهراإلسالمثورة

عظيما.وتوفيقاقوياتأييداالقاصدةووجهتهاالمثلى

يمالقلاعصرهيا~سترقار

القديمةاألمموكانتبآسر»العالمفيماشيأاالسترقاقكان
سا«ةوهطينالناسكانإذاالستمساكشاةبهمتمسكة
هذازادماونءينومضطهلوجبابرةوأرقاء<وآحرارأوعبيدا،
منهوقفتهالذيالموقفذلكوثبوتافسادأاالجتماعيالنظام
الناسأنأواقرتقررتفقاوآرضيةسماويةبينيمةالقلاألديان
ومملوك.ومالكومسود<وسيدووضيح،وشريفوضعيف<قوي
يسخركانالذياألقوىشرعةبمقتضىاألممحكمتلهذاوطبقأ



ويتحكموسيلة«وأفعفرتبة«وأحطقوةمنهأقلهوهنلنفسه
وهوا»وسلطتهقوتهبمقتضىالجنسهبنيمنالرهطهذافي

وضعيا.أومماوبآكانسواءالدينباسمحتىبلفحسب
علىرققأزادتهالتياألديانمنحتى9مخذوإذاككانفالضعيف

كانوقدوالدول.األفرادمنمتجبيظالمكلعليهونصرترقق
األممجمعبهلطختوعارأالقديمةالمدنياتجبينفي»صمة
المصريين«تدهاءعناقاقاالسقوتأصلشاعفقدالغابرة.

والرومان.«اإلغريق،0سرروالفوالصينيين،والهنود،ءواألشوريين
المشرعينبعضمنظفرقداالسترقاق.ننذكرأنالحقوهن

ورفقحالهممنيلطفبماالبعيدةاألزمنةتلكفيوالمصلحين
.محاب«امهاالتيائمحاولةهذهولكنشقاثهم»هنويخففبهم

ألصارمةألقوانينإبطال~لمأإلصالحودعاةالشرائع
تلكنيالسائدةالطبقاتجماح~والالمتأصلةواألعراف
العتيقةالمدنيةفياالسترقاقوسوبخعلى)دلوال0القديمةاألمم
والفالسفةالمفكرينثانهنمشروعيتهواقرأربهالتسليممن
~وروحذات«دالةألرقيقأنيعلنمثآلاوسطوفهذامين.أألتل
حرار«داألوهطين:البشريألجنسويعتبرألحياة<<بهقائمةمتاع

.0بالطبعدواألزقأ،

ففيالرحمة.بعضالر~قرحمتفقدالسماويةاألديانأما
إنالقصاصعليهيصارالالعبدوأنالسالم:عليهموسىشريعة
وألعدل.فقالبعندرهذاوفيألقاضي،إاللزمه

فيهاهاوكلا.سترتاوصر:حةتحرمفلمألمسيحيةالديانةأما
ولكنبب.والتحابالتوادملردنوإنهم!خودنالناسجميعان
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مثللسادتهموالخضوعبالطاعةالرقيقأمرواوالقديسينالحواريين
علماءسارالنهجهذاوعلىنفسه.للمسيحعليهميجبما

بعضخصصتالطبيعةآنيعلن:توماسمانفهااالكنيسة،
االسترقاقبإلغاءالمسيحيةتصرحلموباختصارآرقا؟.ليكونواالناس
_كمااإلنسانيعجبالولذلكبالرقيقرحمةلتنظيمهتعملولم
المسيحيينبينواستمرارهاالسترقاوبقاءمنالرومى_بييريقول
ويسلمونصحتهيقرونالرسميينالديانةنوابفإناليوم،إلى

بمشروعيته.

واالسترقاق:اإلعالم

عدهمأمرهيختلفولماالسترقاقالجاهليةنيالعربعرف
عنياإلسالمظهرولماالعمر.ذلكنياألممعدعليهكاذعما

الحقدينوهوبهايعنىالو~كبيرة،مايةألرقيقبمذلة
وحرية؟وعدلوساراة.خادمنتقتميهبماالرحمةوشريعة
يأمرلمرما.رشيدمحمداليدالعالمةيقول.كماددناإلسالم
االسمليهكاذشي>هووانماسة،والنرماجعلهوالبالرتى
العكمةدد.معيمحوهتااألحكاممنلهفومعاألممجميعمن
يترتىأذيبيحالةالغطديناإلساليالرعأذعلى
أسرىاسترتاةإألذلكبعديبيحالانهثمآمال،سلم
مراعىتعالىاثهكلمةإعالءعلىإالتقملمشرعية~ب
استرقاقاماعليهم.الملمينغير>1باتسبوتةتكوزذ1نيها
نقالوثاذاألكعبدةشبهةواللهمكتابالممنألمحاربينغير
يجوز•ذلكإذرواياته:.حدىيوأحمدوالشافعيمالك
لحلقا.



الحربأسارىاسترقاقمطلقةبصفةيوجبالاإلسالمإذبل
إلمامنإذالملمين.غيرمنباالعتداءالمبرقةالشرعية
هذانيرأىاذالحربأسرىاسترقاقيبطلآنالمسلمين
لهمفإذالحربأسرىاسترقاقفياإلمامأذذاذوحتىمملحة.
هيتلكالغالب،منرقابهموتحريرأنفسهملتخليصوسيلة
يتوقعوأأذلهمفإذأنفسهمافتداءعنعجزواولثنبمال<~الفدية
األسرقيدمناالنفالتاإلسالمبهايأمرالتيالمعاملةحسمع
والواب.األجرنيورغبةاثهإلىتقربأالغالبيعتقهمكأذ

ماالقبيلهذاومنكيرأ.فيهورغبهذاعلىنصواإلسالم
عملعلىدلنياثهرسوليافقال:أعرابيجاءأنهمنروي

يااألعرابي:قالالرقبة،وفكالسمةعتقفقال:آلجة.يدخلني
بعتقها،تفردأذالنهمةعتقالقال:واحدأ؟أوليااثه،رسول
قلالنبيأيهايا9آذ:القرونيثمها.نيتعينأذالرقبةوفك
يؤتكمخيراقلوبكمنياثهيعلمإذاألسرىمنأيديكمفيلمن
أل.رحيمغفورواثهلكمويغفرمكمأخذمماخيرأ

:اإلسالمفيالرقيق

المسبوقةالشرعيةالحربأسوىإاليبيحالاإلسالمإنقلنا
استعمالفيمخيراإلمام««لكنالمسلمين،عليباالعتداء
.العنقبضربصبرأيقتلهمأنأحدهاأموو:أربعةمناألصلح
.عتقأوبعمنالرقأحكامعليهمويجرييسترقهمأنوالثاني
عليهميمنأنوالرابع.أسرىأومالعلىبهميفاديأنوالثالث

الرقابفضربكفرواالذينلقيتمفاذا9:تعالى91قال،ويعفوعنهم



حتىفداءوإمامدمنافإماالوثائقفشدوأأثختموهمإذاحتى
.0)41مى(مأوردى9أوزارهاالحربمفع

علىخطرحياتهمفييناللفهميقتلونالذيناألسرىأما
الحق.اهلالمسلمونأستعملوقلماوألمسلمينسالماط

فإنللمصلحةالرقاإلمامعليهميضربالذيناألسرىوأما
المسلمونعاملائواقعوفي~~.بحسن~هراإلسالم
وسائلجميعمنومكنوهمالشرعيةاألحكامحسب.سراهم
المفاداةأقو:لفداءالرو،بعدالعتقوهيوالتحرير.الخالص

بدونواإلطالقالعفووهووالمنيطلق،أسيرأويؤخذمالعلى
إسالموهيالفقهاءعليهانصأخرىوسيلةوهناكقيد.والشرط

يحفظهاإلسالمدارإلىالمقاتلالعدو~نعلىنواكمااألسيره
السبى.من

المأنة)روح«اإلسالمينيالغالألعالمةقالكماسترقاتى9وأ
منيعملماأمااليوم.شرعيأرتىنالبعيد.أمدمذانقطعقا

بلشيآنيألرقمنفيسبهمواالتجاروبيعهمأئسرداختطاف
كماالعذاببأشدفاعلهالموعودشرعأعهألمهىالعملهوهن
ملكأنهابدعوىاايومامرأةكحومن..األحاديث.بعضفي
الحاكمةبالقوةمعه~«فهوزاذلهمملوكةرقيقةأنها.ييمين
9وجةنفهيوأختيارفأأاهابرفمأشرعيأعقداعليهاعقداذإال

حكمهذاغيره.بغآلتختار.ذشيايحقطلقهافمتىمملوكة
..أألوالد.وبيووبيعهماالساخطافمسألةفيأإلسالم



اإلسالم:فيالتحرميومماثل

الرقيقإلعتاقفرصااإلسالمجعلهاالتيالوسائلأكثروما
:وهينفسه.حريةوتمليكه

رقبة.تحريرمنهابأشياءامتاعمنعلىتكوناليمين_كفارةآ

رقبةبتحررتيمخأالمعاهدأوالذميأوالمؤمنقتل_كفارة2
القتيل.أهلإلىديةوتسليممؤمنة

بتحويرإليهاالعودةالشريعةلهأباحتامرأتهمنيظاهرمن_كل3
سبيال.إليهاستعاعإنرقبة

إعتاقه.قصدالرقيقبشراءواليسارالثروةذوياإلسالمأمر_4

سبيلفيالزكاةوهيالمصدقةأموالصرفاإلسالمه_فرض
رقابهم.عزالرقبنزعوذلكاالرقاءمنهمالذينمستحقيها

فيحقإثباتعنمالكهوعجزحريتهإثباتاستطاعإنالوقيق~6
حريتهواستعادالرقعنهسقطملكنه

إنوكذلكموتهبعدتعتقفإنهاسيدهامنولدتإنا_الرقيقة
منه.حملتأنهاادمحت

منعتقهوجببعضهمأعتقهإنأناسبينالمشتركالوقيق_8
جميعهم.

~متىحنبلابنعندتجبالتيبالمكاتبةالرقيق_يتحرر9
ثمنهأدىإنحريتهالرقيقينالبأنتقضيوهيسيدهمنالعبد

يجمححتىالمكاسبفييعملأنالمكاتبوللعبدلمالكه.
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عليهتوجبالشريعةفإذمهقطأدفعواذلتحريرهالالزمالمال
.إعتاقهنيرغبةالبقيةدمع

عبدهبعتقالسيديوهيأنوهوبالتدبيركذلكالرقيقيتحرر_10
.وفاتهبعد

من:شذاثهرسول(قالبعتقهعهايكفيالرقيقإلىاإلسادة،(ا
.عتقه)فكفارتهفربهأومملوكهلطم

أذميانتهاعلىوحرههاإلنساذلحريةاإلسالمتقديىومن
بلقيطوكافرسلمشخماذظفرإذأنهعلىيجمعوذالفقهاد
.آثليبقىللكافريلمفإنهعبدهأنهكالهمافادعى

الرقيقلتمكيناستطاعماكلعملاإلسالمفإنوباختصار
والبراليسارألهلأتاحكماوالتحرير،العتقونماثلمنواألسرى
.والعبوديةالرققيامنالرقابلفكوالمناسباتالفرصمنكثيرأ
تحريمهيسقهلمماتدريجايبطلأنفياإلسالمسعىكلهوبهذا
النفسلحريةاإلسالميالشرعإمحظامعلىا«لوالاألمر.أولفي

منواالستعبادبالرقسلبهالمنإرجاعهاعلىوحرصهاإلنسانية
ومنوالخطايا،الذنوبكفاراتمناألنفسعتقيجعلأن

بهايتقربالتيالعباداتأحسنومنواإلحسان،البرأعمال
.زلقياثهإلى

قيقالةلفاثلاإلسالمبهاأمرالتيالمعامالتأنواعأما
شريعتهبهاامتازتالتيوالمساواةوالشفقةالرحمةطابعفتحمل
منلالحرارمابجميعاألرقاءيتمتنيكادوبمقتضاهاالسمحة،

ا3ال



عليبالتدريجمنهوعمآلوالمألوف!لعادةفيمستحكمأواقعا
وبصفة.سلطانمنبهاثهأنزلماالذيالفظيعالباطلذلكتالشي
:الرسوليقولهذاا~تيق»وفيا~نبعدماإلسالمأمرفقدعامة
.وغالميوفتاتيفتاي:وليقل،أمتي،عبدي:أحدكميقلال

ائحياةحقورفيالناسجعلفقدالمساواةديناإلسالمأنوبما
أرالط:تعالىقالوالتقوى.بالخيرإاليتفاضلونالمواءشوعا
وفوالتماوقباثلشعوبأوجعلناكموأنثىذكمنخلقناكمإناألناس
1أر0ال«اعفمملبتفيالرسولوقال.9أتتاكماتهعندلحومكمإن
واحد،أباكموانواحد،ربكمإنإخوة،المؤمنونإنماالنأمى،~

لعربيليسأتتاكماثهعندمكمأكلإنترابمنوادمآلدمكلكم
~بيفضلال:الحديثوفي.بالتقوىإالعجمي:علىفضل
ألسودوالأسو.علىألحمروالعربيعلىلعجميو~عجميلحى
مقياساإلسالمجعلهاالتيهيفالتقوى.بالتقوىإالأحمرعلي

لهمااعتبارفألالبشرةولونالجنس.ما.كافةالناسبينألتفاضل
منونالخبيرالمنصفونشهدوقدومانيتهاإلسالمشريعةفي
المستشرقوهوأحدهمفقاكالرقيق.علياإلسالمبفضلربييناألو
ةكسقوا~اإلسالمفيللرقيقوضعلقد:دنبرغفأنينلالهوال
اأمشعورمننحوهموأتباعهمحمدعليهينهريكانماعلىلتل

كليناقضمااإلسالممحامدمنتجدففيهاالنبيل،اإلنساني
شعوبقريبعهدإلىتتخذهاكانتالتياألساليبالمناقضة
يلغلماإلعالمأننعمالحضارة،طليعةفيتمشيأنهادعي
تحسينعلىكثيرأعملولكنهالعالمفيشاثعآكانالذيالوقيق
.فقبالأ~ولكنهاألسيرحكمو.بقىحاله



واالفطهاأالظلم

أننريداإلسالمفيالرقيقمسألةيخصماعلىالكالمبعد
ممالةهيتلكوشأناأهميةعنهاتقلالأخرىمسألةعنتنحدث
واالفطهاأ.الظلم

ماوهوواستقاللهم_حرياتهموشعربآأفرا«ا_الناسسلبإن
اإلسالمينكر»واالستعبادواالضطهادباالستبدا«سياسياعنهيعبر
الكريمآنالترفيوردفقدمطلقا.إباءشريعتهوتأبا»شديداإنكارا
تعاليوقال.8~عليهملستطالر~لمناهباررا~ةرا«
!أدهتىقال:أنهالخطابعمرينوعنالا~هزنيإ~اهال9

أبيبنعليوقال0<أحراراأمهاتهمولدتهموقدالناساستعبدتم
هأافمناثه<<.ربييقولإنساناأستعبدأنأل~«دانيطالب:
والقهروالتسلطالسيطرةعلىيقومسلوككلأنتنفيدكله

القرانيةاآلياتأكثروماصريحا.باتامنعاشرعأممنوعواإلكرا»
الوعيدبشروالظالمينالبغاةوتتوعدالبغيوتشنعبالظلمتنددالتي

وما99منقلبونمنقلبأيظلمواالذينوسيعلم9والعماب
9بهيبنسوءامملمنم9مظلمونأنفهمكانواولكنظلمونا

فوقهموإنا99عباد«فوق،القاهروهو99أيدمهمفوقائتهمد9
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_درجللرقيقاإلسالمأوجبهاالتيألجميلةالمعاملةوكلالحقورء
عنمسؤولوكلكمراعكلكموالسالم:الصالةعليهقولهفي

كمابالحسنى،الرقيقبمعاملةأمرالقرآنأنهذاوتفصيلوعيته.
فيوالتوغيببهالرفقعلىالحثمنيكثرالشريفالحديثأن

بجالءلناتبينأحاديثجملةهناولنسقمعاشرته،حسن
إخوانكمشز:اثهرسولقالاإلسالم.فيحقهوتعظيمالرقيقمنزلة
يد»تحتأخوهكانفمنأيديكم.تحتاثهجعلهمخولكم
يغلبهمماتكلفوهمواليلبسمماوليلبسهيأكلممافليطعمه
أيمانكمتلكتفيمااثهاتقوا_فأعينرهمكلفتموهمفإن

منتكلفوهموالتلبسونمماواكسوهمتأكلونمماأطعمرهم
فبيعواكرهتمومافأمسكواأحببتمفمايطيقونالماالعمل
لملكهمشاءولوإياهمملككماثهفإناثهخلقتتربواوال

معهوليآكلفليجلسهبطعامهخادمهأحدكمأتىاذا~إياكم.
بالمعروفوكسوتهطعامهللمملوكلقمة.فليناولهيفعللمفإن
والمتكبروالخبالجنةيدخلإل_يطيق.المايكلفوال

المملوكالجنةبابيقرعمنوأولالملكة«سيآوالخاشن
مواليكم.وبينبينكمفيماوأحسنواالهفاتقواوالمملوكة

األخبمنزلةالهبلاعتبارعلىحضتقدالنبويةاألحاديثفهز»
وعدمبهمبالرفقأوصتكماواللباس،الطعامفيشويكآوجعله
كلفيبمساعدتهمأشارتبليطيقونهاالالتيبالخدمةإعناتهم

وساثلمنوسيلةبأيةتعذيبهمعنونهتعيرشاقهوما
دخولصاحبهاتحرمالتيالملكةسوءتبيعهناهنهألنءالعذاب
يقاسونماكلعليهمويهوناألرقاءنفستطيبالوكيفالجنة.



بأبيقرعمنأون:نهممحنموأهتىألضعةمننويعاهألقيودمن
الجنة؟.

فيالعبيدرغبالرقيقموملةبحسنأمركمااإلسالمإن
بالجميلمنهماعترافأوذلكبالحسنىيعاملهممنبحقألقيام

نصحإذاالعبداقه:رسولقالإليهم.يحمنلمنوتشجيعأ
ألجدبأنبعضهموفسوهمرتين.أجوهفلهاثهعبادةوأهسنلسيده
وطاعةا~وففيمميدهطاعةواجبان:أمرانعليهاجتمعلما
مثلبهلالمعا~.جرفعغالهكانجميعابهمافقاموبه

وأطاعهونصحهسيد»طاعةمنبهأمر»فيمااثهأطاعألنهطاعته«
لهمثالثةاثه:رسولوقال0«عبادته.منعليهافترضهفيما)يضآ

والعبدبمحمد»وآمنبنبيهآمنالكتابأهلمنوجلأجران:
أمةعنا»كانتورجلمواليه،وحقاثهحقادىإذاالمملوك
أعتقهاثمتعليمهاحسنفيوعلمهاتأديبهافأحسنفأدبهايطؤها
بعادةأالهتمامعلىيقتصرلمفاإلسالم~جران<>.فلهفتزوجها
بهالوفقمنالجسميةوبسالمتهولباس،طعاممنالماديةالوقيق
قبيلهوهنبمامعاملتهوعدميطيقالماتكليفهوعدماألشغالفي
ا~ةفيحقهوهوكلهذلكتجدونبلوالعذاب<الملكةممو

العقليةحياتهوضمانةالروحيةسعادتهتوفيرإلىالننسوحومة
لهكانمشهمناثه:رسولقالهذاوفيوألتعليم.التهذيببحسن
الحياةفيأجرانلهكانوتزوجهاإليهاوأهسنفعلمهاجارية

بالعتق.و~جووالتعليم<بالنكاحأجرواأل~ى:

إلىاستطاعماالرقيقإلىأحسناإلسالمأنالقولوخالهمة
أمرآألفاهاالتياالسترقاقلمشكلةحسمأوذلكسبيآل»ذلك



األوض؟كا.بكميخسفأنالسماءفيمنأأمنتم99قاهرون

ظلمأيريهاثهوما8الناسمعالظلممكابارحرمقدفاإلسالم
نفأاثهيكلفال8العرالبكميريهوالالسربكميريه98للعباد
محسينالخلدون:ابنالعالمةقالأنواع.والظلم8ومعهاإأل

عوضغيرمنمالكهمدمنالملكاوالمالأخذهوإنما.الظلم
أخذمنوكلذلك.منأعمالظلمبلهوالمشهوو،كماسببوال
حماعلمهفرضأوحقبغيرطالبهأوعملهفىغصبهأوأحدملك
ظلمة،حمهابفيراألموالفجباةظلمه.فقدالشرعمفرضهلم

لحمرووالمانعونظلمة،لهاوالمنمهبونظلمه،عليهاوالمعدون
كلهذلكووبالظلمة.العمومعلىاألمالكوغصابظلمة،الناس
اآلمالإلذهابهمادمهاهوالذىالعمرانبخرابالدولهعلىعاثا
فىللشارعالممصوهالحكمةهىهز»أنواعلمأهله.من

وخرابهالعمرانفمادمنعنهينناداوهوالظلمتحرمم
العامهالحكمةوهىالبشرىالنوعبانقطاعمؤذنوذلك
منالخمسهرمهالضرومعاصدهجميعفىللشرعالمراعاه
)202(صوالمالوالنسلوالععلوالنفسالدينحفظ
واألمنالوجدان،بحرمهالحامثالعصرفىعنهيعبرماوهذا

الجهروساثلجمعمنمسلزمهبماالفكروحرمهالشخصي،
محرممأدلةوانالعمل.وحرمةاألسرة،ونظامبالرأي،
الضبطقانونمأخذهاأنمنألكثروالنةالمرانفيالظلم

العالمههذاكتبهماألطفومنخلدون_ابنيقول_كماوالحصر
العقوباتمنبإزاشهلوضععليهقادراواحدكلكانلوموله:
كليمارالتىللنوعالمفسداتمنغير»بإزاءوضعماالزاجرة



عليهيتدرالالظلمأنإألوالكروالقتلكالزنااقترافهاعلىأحا
فبولغوالسلطانالقدرةأهلمنيقعإنماألنهعليهيتدرمنإأل
عليهللقادرفيهالوازعيكونأنعسىفيهالوعيدوتكريرذمهفي
)203(صللعبيدبظالمربكومأنفسهفي

بالشرقينهضإنماعنوان:تحتعبدهالشيخالعالمةكتب
ويلجىهالتعارف،علىينالمتناكريكرهمستبدعادل.مستبد
الناسيحملالتناصف،علىالجيرانويقهوالتراحم،إلىأألهل
فيهماعلىانفسهميحملوالمإنبالرهبةمنافعهمفيرأيهعلى

إلىاألولىوننرتهإالخطوةيخطوالعادلبالرغبة،سعادتهم
النفرةتحتداثمآفليقعلنفسهحظعرضفإنيحكمالذيشعبه
.....لنفسه.هومماأكثرلهمفهوالثانية،

شريعةفيحرامهوالذياالستبدادينصرالكالموهذا
الرجلبالمستبدالكاتبيقصدوانمامعأ.واإلنسانيةاإلسالم
الذياإلرادة«النافذوالحزم،العزمالشديدءالشخصيةالمتين
المنحطةالضعيفةباألمةفيسيرحكيمةأمينةبيداآلمورزماميتسلم
نحوالزمانمنيمكنماآسرعفيبهتتوج9عادمالحأسيرا
وبعبارةوالعظمة.والرقيالنهضةفيالقوميةآمانيهاتحقيق
عادلأهلهمنمستباكبوتهمنبهينهضإنماالمتوانيفالشرق

الماسنةعشرةخمسفييصفوأنلبالعليتمكنقومهفي
قرنا.عشرخمسةفيوحدهالعقليصنع

ينطبقالمسلمالكاتبعنهيتحاثالذيالعادلالمستبدوهذا
يجبالمسلمينآمروليمنإنالخطاب:عمرينقالهماعليه



و.داءالصيعةمنلسيدهالعبدعلىيجبمامللهمعليه
واسمهالعادلالمستبدهذاالملميننيتديمأوجدوقداألمانة.

ممطفىبالغازيويدعىحديأفيهموجدكماالخطاب،عمزبن
وعمله.شأنهذلكرجالقومهمنيعدملمفالشرقكمال.

:المظالمفيا~

ألنالمظالمفيالنظرمباشرةإلىالراشدونالخلفاءيحتجلم
بليتظالمونالالساميةبتعاليمهواألخذالدينبتأثيركانرأالنامى
الحقفيائعماليكنولم.واإلنصافبالعدليتعاملونكانوا

انيثحققونكانواوانهمخصوصاغيرهممنحظااقلوالعدل
أنلألمةمناسبةكلفيويعلنيحابي9ويداريالخليفةفوقهم
ظالمهمنالمظلوميقصانعلىقادروأنهمتظلملكلمفتوحبابه
منبأنتمامأمقتنعينكانواالعمالأن~.عاليامنصبهكأنمهما
التوجهعناعتبارأيبهايقعدالبحقهاشاعرةحيةأمةوراثهم
استرعاهاأليالخليفةوهوأمرهمعنيسألمنإلىمنهمبشكاتها

.المؤمنينحقوقاله

مروان.بنالملك~المظالمفي~جلسهنوأول
تحتالمظالم»:دمحكمة0إلىتسندالجليلةالوظيفةهز»وكانت
هز«وكانتعنه.نيابةفقأمهيقوممنأونفسهالخليفةويامعة

قاضيعلييشيرونوحكامقضاةمنتتألفألعلياالمحكمة
فقهاءوهنأهلهاهإلىالحقوقلتأديةأ~نيرونهبماالمظائد
ومنقضية،لألالشرعيالجانبفيا~رئيسيستشيرهم



ومنل،والعلللحقموافقةالصادرةاألحكامأنيشهدونشهود
أنالنظريسترعيماأهمومن.لجلساتمحاضرايسجلونكتاب
علىالقائمةالشكاياتفصلفيمختصةكانتالمظالممحكمة
.وجماعاتهمالمسلمينآحادمنالجائرينالوالة

سالحاكانتقداختصاصمنلهاكانبماالمظالمفمحكمة
.والجماعةالفردلحقوقعظيمةوضمانةالنشومالظالميرهبهقويا

المظالم:والية

عظيماألمرنافذالقدرجليليكونأنفيهاالناظرشروطمن
إلىنظرهفييحتاجألنهالورعكثيرالطمعقليلألعفةظاهرالهيبة
صفاتبينالجمعإلىفيحتاجالقضاةوثبتالحماةسطوة

الجهتينفياألمرنافذالقدربجاللةيكونوأنءالفريقين
للنظرنفسهندبمنولالعزيزأعبدبنعمروكان)64(ماوردي

بنيمظالموردوأعادهاالعادلةالسننوراعىفردهاالمظالمفي
إناوأغلظ:فيهاعليهمشددوقدلهقيلحتىأهلهاعلىأمية

دونوأخافهأتقيهيومكلفقال:ءالعواقبردهامنعليكنخاف
العباسبنيمنلهاجلسمنوأول....وقيته.الالقيامةيوم

لهاجلسمنفآخرالمأمونثمالرشيدثمالهاديثمالمهاي
).65(صالمهتدى

علىالوالةتعديفيالنظرالمظالمواليةاختصاصومن
•المظالمفيوالنظر..السيرة.فيبالعسفوأخذهمالرعية
وعنمتصفحأالوالةلسيرةيكونبلمتظلمظالمةعلىيقف



ويستبدلممسفواإنويكفهمأنصفواإنليقويهممستكشفأأحوالهم
الناسعلىخطبالعزيزعبدبنعمرأنحكي.ينصفوالمإنبهم

غيرهايقبلالفإنهاثهبتقوىأوصيكم:لهمفقألخالفتهأولفي
حتىالحقمنعواالوالةمنقومكانوقدأهلهاإأليرحموال

لوالواألفداءمنهمافتدىحتىالباطلوبذلواشراءمنهماشترى
مافأميتهاأحييتالباطلمنوسنةحييهافيأميتتالحقمنسنة

دنياكملكمتصلحآخوتكمأصلحوا.واحدأوقتآ.عيش.نبالبيت
األموالمنيجبر«فيماالعمالجورالمظالماختصاصومن
.االمم~ر

وانترتالزعماءنيهمكرحينالجاهليةفيقريىكانت
عديكفهملمماوالتجاذبالتغالبمنوشاهدواالرياسةنيهم
منالمطلوعونصافالمطالمردعلىحلفاعقدواقاهرسلطاذ
).65ي0(ماورالطالم

جامحانبنمحبدالهدارفيفتحالفواتريشبطوناجتمعتوقد
للمظلومواوأخلمنعرهإالأحليظلمالوأن.المظالمردعلى
خمسابنوهوالنبوةقبلمعهيومثذتالهرسولوكانحقه«

ذاكراتمينهالهرسولفقالالفضولحلففعقدواسنةوعشرين
ماالفضولحلفعانجدبناثهعبددارفيشهدتلقد:للحال
بقصتهو~تىالنعمحمربهليأنأحبوماألجبتإليهدعيةلو
دعتهمجاهليأفعآلكانوانوهذا...ةشلإألاإلسالميزيدهوما
تأكيلفيقالهومالهسوالهرسولبحضورصارفقدالسياسةإليه
.)66ص(ماور«ينبوياوفعالشرعياحكمأأموه



:الظمأسامأل

الحكامهنالظلمةمخالطةعنتنهى:إلسالميةوالشريعة
أإلسالملحجةفيهابالقولالعهدنخضل~لةوهذه.والوالق

في~آمذهومعليهماالخولانباختصار:قال.الغزاليمام9ا
لماثار:9وااألخباربهاتواردتوتشديداتتغليظاتوفيهالشرع
ومننحىنابذهمفمنقال:الظلمةاألمراءتينهاثهوسولوهف
فهو«نياهمفيمعهموقعومنيسلم.نكاد.وسلماعتزليم
فمنويظلمونيكذبون.مراءبعايمنسيكون:تينهوقال.منهم

ولممنهولستمنيفليسظلمهمعلىو.عانهمبكذبهمصدقهم
وماقيلالفتنومواقفاياكم:حذيفةوقالالحوض.تملييرد
فيصدقهاألميرعلى.حدكميدخلاألمراء.بواب:قال~؟
طينالالأبوأبتفشالأبوزر:وقالفيه.ليسماويقوللكذبط

.منهأفضلدينكمن~صابواإألشيثآدنياهممنتصيبالفإنك
جل9بظالمليسلغنيتواضعمنبلمعصيةللظالموالتواضع

توأفعإذأفكيفدينهنقصالتواضعأقتضىآخولمعنىالغنا»
فيواالنحناءاليدتقبيلمافي.السالممجرد:أليباحفالللنالم،
لمناولعالم.وعادلإلمامأوالخوفعندإالمعصيةفهوانخدمة
سيئةورأىالملوكعلىدخلأنوالعالم،~مودينيذلكيستحق
زئكعلىتفالسك.السيئةتلكفيشريكفهوعليهاوسكت
بلسانهألمنكرعنوالنهيبألمعروفاألمرعليهفيجبجائزغير
أنإأل«حلفالالغئالملأل~الدعاءأما.بفعلهعليهيتدرلمإن

فيعمركاثهطولأوللخيراتاثهوفقك.واثهأصلحكيقول
البقاءوطولبالحراسةالدعاءفأمأالمجرى.هزأيجوي)وماطاعته



جاتزفغيرمعناهفيومأبالمولىألخطابمحالنعمةوإسباغ
فياثهيعمىأنأحبفقدبالبقاءلظالمدعامنت:قال

كاذبابهفيكونفيهليسفيذكرماالثناءإلىالدعاءجاوزفإنأرضه.
الهإنتميئوقالوقدمعآص~ثوهذهلظالم«ومكرما»منافقا
فقدفاسقاأكرممنآخر:خبروفيالفاسق.مدحإذاليغضب
الصالحاللفعلماءكانوقداإلسالم.هدمعلىأعان
اإلعانةأنواعأشدومعاملتهمالظلمةمعاونةعنونيحترن
125ه79~(صسبيالإليهوجدواماالدينذوويجتنبهاأنفينبغي
126«27.()

:والعالسالم6ا

عزتال.بالعدلامرنقدتعويماالظلماإلعالمحرموكما
كماوأحس9:وتال.9واإلحاذبالعدليأمراتإذ9:وجل
ال~)ن:بقولهالغزالياإلمامعرفهقدوالعدل.9إلكاةأحس
يحبالذ1فيهالملكيوالضابط.الملمبأخيهاإلناذيضر
علىوثقلعليهشقبهعومللومانكللفهيحبماإألألهيه
.)68ص5_(.حياد.بهغيرهيعاملالذ1نيبنيقلبه

عنالدفاعمهاألغراض.ألاإلسالمنيشرعلمالجهادواذ
.والمعويةالماديةلحقوتهاوميانةالفى

اإلعالم:تاريخفيالشعوبتحرير

فتحهاالتياألقطارفياإلسالميةااعرةنشرآثاومنكانوقد
والعدلالمساواةفياالميةاإلسالميةالتعاليمبثالمسلمون
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بصبغةكلهاامطبختاإلسالميالفتححروبإنحتىوالحرية
إلىوالمخلوقاتاألوثانعبادةمنالعقولأنقذتتحريرية
سيطرةمنوالجماعاتاألفرادوأعتقتوجل،هزا~~دة

ونيرالمدنياالضطهادشرمناألمموحررتالممتازةالطوائف
.السياسياالستعباد

فيهمايتسلطمستبدتيندولتينالرومودولةالفرسدولةكانت
فيهماواألشرافللكبرا،وكانكافة،الناسعلىوالقياصرةكاسرةاأل

فياألقوياءوكاناألمة،آفراأمندونهممنعلىواستعالءسيطرة
الفرسكانوبعبارةالضعفاء،خامتهمفييخرونالدولتينكلتا

بينوكانبعضا،بعضهايضطهد~يزةطبقاتبالدهمفيوالروم
تناكرالقاهرلسلطانهادانتالتيالشعوبوبينوالرومالفرس
وكانالحاكمة.السلطةوتصرفاتالغالبةالدولةجوربسببوتنافر
الدولة.رجالعنواستبداداظلمايقلونالأنفسهمالدينرجال
أنطبيعيفكانالمخالفة.الدينيةالغرةعلىمستطيراشراوكانوا
قاهر،واستبدادجائرحكمكلوشعوباأفرادأالخلقيكره

نيلفيويسعواواإلعتاق،اإلخالصوساثلكلهمويلتمسوا
الخارج.فيواالستقاللالداخلفيالحرية

العربوتوجهاإلسالمظهوربعدذلكلهمأتيحوقد
فيهانىهفقدفارسأماالمجاورة.األوافيفتحإلىوالمسلمين
شركاسرةاألملكومزقواعثمانعهدفيساسانآلدولةا~ب
عامةارتياحفارسبالدفتحعلىالعربساعدومماممزق.
الفاتحالجيشواستقبالالحرةالعادلةاإلسالملتعاليمالناس
الكبرا،ورهاقالحكاماعتسافمنللرقابمحرراصفته

ه»ا



ومما.ألمضنيةالعسكريةوالخدمةالفادحةبالضرائبألمسيطرين
فيحبهماإلسالميبالفتحالترحيبعلىالفرسيحدوكان

األساسيةقواعدهمنجعلاإلسالمألنالوجدانبحريةاالستمتاع
أتباعمنمخالفيهعلىالجزيةمجردوفرضالدينفياإلكراهعدم
علىالبقاءبينإمامخيرونفالناساألخرى،والمللالنحل
لسلطانانقيادهمونيؤكدبهاالتيالجزية«معمعدياناتهم
حمايةمنويستفيدوناألمينةبالحياةيتسعونوبمقتضاهااإلسالم
اإلسالمفيااخولبينواماا~ية)منإعفاشهم(معاإلسالم
.سواءالحقوقجميعفيالمؤمنينإخوانهممعيصبحونوبهذا
السابقةعقيدتهاعلىظلتطوائفإألكلهافارسأسلمتوفعال
الحقديناإلسالمفيرأواألنهمإألمنهمأسلممنأسلموما

فلو.األقوياءالفاتحيندينالوالحريةوالعدلاألخوةوشريعة
مصاراألفيتركلمااعتناقهعلىبالقوةالناسيكرهاإلسالمكان

بالحسنىعاملهمولمااألولىبدياناتهميدينونأقوامأالمفتوحة
يفلحونهااألراضيلهموتركهموعقاثلحياتهمعلىوأمنهم
.بالخراجتدعىضريبةغلتهامنويؤدون

بينجرىالذيبالحوارفارسعنحديثنانختمأنونريد
بأرضالنازلالعربيالجيشأميروقاصأبيبنسعدرسل
ماأحنمنالحوارفهذا.الفارسيالجيشقائدرستموبينفارس
مقاصدعنويكشفوالمسلمينالعربمنالفاتحيننفسيةيصوع
مناألرضتطهيرمقاصدهوانماالمقدس،جهادهفياإلسالم
الرققيودمنواألمماألفرادرقابوتحريروجل،عناثهغيرعبادة

منوانتشالها،الحكومياالستبدا«نيرمنوافالتهااالجتماعي

م.ر



الواسعة،العدالةبرحمةالناسوتمتينالسياسي،االستعبادبراثن
.عزة.كرامأالحياةفيوجعلهمالمقدسة،الحريةونعمة

وستمكانفاوسلحربوقاصأبيبنسعدعمرأوسللما
مننفراعمرمنبأموسعدفأرسلفاوس.لجيشاألكبرالقائل
وأحضروزراءهفجمعاإلسالم،إلىالفوسملكليدعرأالو~يأهل
ماسلهمله:قالالتوجمانحضرفلماللمشاورة،رستممعهم
أنناأجلأهنببالدنا؟والولوعغزوناإلىدعاكمومابكم~ء

فكانالكالممقرنبنالنعمانفتولىعلينا؟اجترأتمعنكمتشاغلنا
وقبحالحسنخشندينوهودينناإلىندعركمنحنقال:مما

وقمناالثهكتابفيكمخلفنادينناإلىأحببتمفإن.كله.القبيح
..وبالدكم.وشأنكمعنكمونوجعبأحكامهتحكمواأنعلى

فأجابهللعوبه»احتقاركلهغليظفظبكالمأجردينفأجاب
الحالوسوءالجهلمنالعوببهوصفمابأنزرارةبنالمغيرة
صاوفالحالبعدهوأمااإلسالمقبلذلككانقدأنهإالحقهو
.واإلسالمقبولمنالنعمانإليهدعاهماإلىدعاهثمالحال.مخيو
يزدجرأفغضببالسيف.القتالأووهوصاغريدعنالجزيةدفع

سوقوهثمهؤالءأشرفعلىاحعلوهوقال:ترابمنوقرأوأحضر
واعلموهصاحبكمإلىاوجعواوقال:اثنالمدبابمنيخرجحتى
الغادبيةخندقفيمعهويدفنكميدفنهحتىوستمإليهموسلأني
مننالكمممابأشدبأنفسكمأشغلكمحتىبالدكم.وردهثم

وحملهؤالءسيدأناوقال:عمروبنعاصمفتقدمسابرو.
لقدفراثهأبشروقال:سعدإلىوخرجعاتقهعلىالتراب
ملكهممقاليداثهأعطانا



فيأنأرىكنتمالرستميزدجر«الةالعربيالوفخرجولحا

القومصدقنيىلتمنهمجوابأبأحسنأنتمماهؤالءمثلالعرب
أفضلهموجدتأنيعلىعليهليموتن.و~ركنهأمرآوعدوالقل

الملكأيهاوستمفقالوآمه.علىالترابحملحيثأحمقهم
.آعقلهمإنه

اإلسالم:فياالستعباد

وماذابكمجاءما:فألهالمسلمينمنبرجلرستم.تىوقا
إنوأبنأئكمأرضكمبمثلأتهموعودنطلبجثنا:فقالتطلبون؟
قتلهنقال:ذلك؟قبلقتلتمفإن:رستمقال.تسلمواأنأبيتم
.يقينعلىفنحنوعدهمااثههأنجنمنابقيوهنالجنةدخلمنا

أعمالكم:فقال.أيديكمفيإذنوفعناقا:رستمفقال
لستفإنكحولكترىمنيغرنكفالبهااثهفأسلمكموفعتكم
جيشعاشثمعنقهفضوبالتبدر،تحاولإنمااألنستحاول
يافقال:رستمإلىأهلهافشكىفيهانزلالتياألراضيفيرمتم
واثهأعمالناإألأسلمناماواثهالعربيصدقلقدواثهفارسمعشر
كاناثهإنمنكمسيرةأحسنحربلهموهمء9هؤمعالعربإن

وكفالسيرةبحسنالبالدفيلكمويمكنالعدوعلىينصركم
بكممامفيرأإألاثهأوىفالتغيرتمفإذاواإلحسان،والوفاءالظلم
منوأىهاهالهلماثم.منكمسلطانهالهينزعأنمنبآمنأناوما

تميمبنيساداتمنالحريةبنزهرةإئىأرسلألمسلمينجموع
:زهرةفأجابهونحفظكمإليكمنحسنواناجيرانناكنتم:لهفقال
وهمناطلبتناإنماالدنيالطلبنأتكملمإناأولشككأمرأمرناليس



إلىفدعانارسوآلفيماالة~أذإلىذكرتكماكاوقدأآلخرة«
يدذلممنعلىالطائفةهذهسلطتإنياسولهفقالفأجباهوبه

بهمقريندامواماا~لهموأجعلمنهمبهممتقمنافيبديني
إألأحدبهيعتمموالذلإالأحدعهيرغبالالحقدينوهو
بهإاليملحالالذيعمودهأماقال:هو؟ماومتم.نقالعز.

شيدوأيقال:الة،رسولمحمدأوأذاثهإالإتهالأذشهادة
بوواالساثه،عبادةإلىالعبادفبادةالعبادهنوا~اجقال:.يضأ.
إنأرأيةهذا،أحسنمارستم:قالوأم.ألبأخوة0وحواآدم

تاك:أترجعوذ؟أمركميكوذ~توميومعيهذاإلى.جبت
لماز«شيروليمذفارسأهلأذأمامدقتنيتال:واش.أي

خرجواإذايقولوذوكانواالفلةمنعملهمنيغوجأحدأيدعرا
خيرنعنزهرة:نقالأشرانهم.وعادواطورهمتعدواأعمالهممن

نياثهنطعبللوذتقوكمانكوذأذتنطيعفاللالسالماس
نيأ.اثهعمىمنيضرناوالالسخلة

المسلمينمنأمتهوأشرافقوادهيسمحأنرستمأرادهذابعد
إخوانأجميعافيصبحواالسفلىالطبقةوينصغوابهواليتأثرذلكمثل
بنسعدمنفلبفأنفوا،هذافيوحاورهمفارسرؤساءفجمع
فذهبعامربنربعيإليهفآوفدءيكلحهممنإليهيوفدانوقاصأبي
علىوجلسمنهدناثمرستمبساطبفرسهواقتحمزيأبسطفي

بكم؟جاءمافسأل:والنمارقألبسطعلىيجلسولماألرض
حتىرستمظ~0)والحربالجزيةأواإلسالمإلىفدعاهم
القال:قومك؟سيدأنتوهلله:فقالثالثافأمهلهقومهيشاور
أ«ناهميجيربعضمنبعضهمالواحدكالجسرالمسلمينولكن



هللهم:قالبالدهبرؤساءرستماجتمعفلماأعالهم.على
فيترغيبهمبهذايريدالرجل؟هذاكالممنكالماأعزوأوضحرايتم

توىأماالكلبهذادينإلىنفيآ.ناثهمعاذفقالوا:اإلسالم.
إلىانظرواولكنالثيابإلىتنظرواالويحكم!فقال:ثيابه؟إلى
وتصونباللباستستخفالعربإنوالسيرةوالكالمالرأي
مثلكم.ليسواحساباأل

ذلكإليناابعثأنوقاصأبيبنسعدإلىأرسلالغد»في
ووقفاألو-زيفيفقدممحصيبنحذيفةإليهمفبعثالرجل،
ولماذابكجاءماله:فقالفامتنعانزلله:فقالواكباوستمعلى
الشدةفيبيننايعالأنيحبأميرناإنتال:األول؟يجىءلم

ثماألول.جوابفأجابهبهمجاءعماوستمسألهثموالرخاء.
دهاةمنشعبةبنالمغيرةفجاء»آخر.رجاليطلبالغدمنبعث
فقال:وأعزلو»ومعكوهعليهفوثبواسريرهعلىمعهوجلسالعرب
ممثإنامنكمأسفهقومأأوىوالاألحالمعنكمتبلغناكانتقد

تنواسىكماقومكمتواسونأنكمفظننتبعضنانستعبدالا~ب
أوباببعضكمأنتخبرونيأنصنعتمالذيمنأحسنفكان
لموانيأحايصنعهوالفيكميستقيمالاألمرهذافإنبعض
الملكاوأنبونمغلوأنكمعلمتاليوم«عوتموني،ولكنآتكم
السخلةسمعفلماالعقول.هذهعلىوالاليرقهذهعلىيقوم
األمراءوقالقال.نيماالعوبياثهصدقنادوا:هذا

إليهينزعونعبيدناتزالالبكالمرمىلقدواثهوالدهاتين:
األمة.هذهأمويصغرونكانواحينأوليناالثهقاتل

ألنهحربهإلىومالوااإلسالموفضعلىفاوسكبراءفأصر



االسالمعليهمفقضىوالحرية«والماوأةواألخوةالعدلدين
واستبدادهمتسلطهمحمايةفيعليهاعتمدواالذيبالسيف
الوثنيةفاللمنهاو.بادوافارسمملكةالعربفتحوهكذا

)54/أ529صاالسالم.مشاهيى(أشهروالعبودية

فارسمنأقلالبيزنطيةالووملدولةالخاضعةالبالدتكنولم
األمروا~رءالضيمبأنواعتوهقكذلككانتبلوقهرا،ذآل
شديدةوجعلهاالروملحكموعداوةبغضاءالقلوبأفعمالذي
ماوفعآلالثقيل.قيدهمنالفكاكإلىالموحقويةبهالتبرم
مالتحتىالفتحبعدوفلسطينالشامبالدإليالعربشخصى
أمخاللونزعالرومحكمرهقمنالخالصفيخبآاألفثدةإليهم

وقابهم.عناالستبداد

استبدفقدالروملدولةالخاضعةمصرفياألمركانوكذلك
والتجبرالعغيانوسعهمماوتجبرواعليهم»لحفوابأهاليهاهؤالء

ألضرائبمنعليهمفرضوهبماالعذابوسوءأا~فساموهم
وعمتواألمواتمنهماألحياءالناسجميععلىأنسحبتالتي
وكانالبيوت.أثاثحتىواألمتعةواألمو:لالممتلكاتساثر

منبأرضهمينزلمنجمعبضيافةملزمينزيادةالمصريون
هزءلجعلييلزمماجميعوبذلوعسكريينمدنيينالرسميين
علىباعثاوغيرهكلههذافكانمستطابة.رفيهةاإلجباريةالضيافة
فيبمشيشتهالمتصرفللبالدالقاهرالحكممنالضجركثرة

العباد.من.مرهعلىالمغلوبلهواهالمسخرالرقاب

المظهربذلكلألهالي~وافاتحينمصرالعرب«خلفلما



الساميةوتعاليمهاإلسالمبفضللهمكانالذيالرائعالجميل
ماالمصريينبأنفسالمظهرذلكأثرتصويرأحسنيصوعومما
قالواالمسلمينمعسكرمنعودتهمبعدالمقوقسرسلبهأجاب

إليهم.حبوالتواضعالحياة،منإليهمأحبالموتقومأرأينا0«
جلوسهمنهمة،والرغبةالدنيافيمنهمألحدليسالرفعة،من
وضيعهممنكبيرهميعرفمامنهم،كواحدوأميرهمالترابعلى
فزعحتىهذاالمقوقسسمعوما..العبد.منفيهمالسيدوال
منغيرهافيسيرهممصرفيالمسلمونساروقدشديدا.فزعا

بساثروالتمعاإلسالمبين.ماليهاتخييرمنالمدوخةاالعصار
دفعمعديانتهمعلىاالستمراروبينللمسلمينالتيالحقوق
فياألقباطتمتعوقدوالصبيان.والنساءالشيوخعنأسقتجزية
والوكهنتها.الكنائسوحمايةالوجدانبحريةاإلسالمسلطانظل
قولمناإلسالمودولةالعرببسلطانالقبطاغتباطعلىأمل
النجاةزمناإلسكندريةمدينةفيوجدتلقدبنيامين:يرقألبطر

التيوالمظالماالدضطهاداتبعدأنشدهماكنتاللتينوالطمأنينة
علىالقبطساثرالعربعاملأدوقدالمارقون.الظلمةبتمثيلهاقام
يتحيزواولمأخرىعلىمنهمطاثغةينصروافلمالمساواةقدم
بغضلالبالدتحريرتحققفقدوباختصارفريق.دونلفريق
مشنينفرحينأهاليهاواستدبراإلسالميالفتحوفعلالعرب
التيالباغيةالرومانيةالدولةعهدالذكرالسيآالقديمالعهدذلك
بظلفها.حتفهافيوسعتبذرتماوحصدتأسلفتمالقية
استقبلالمرهقةالعاتيةسيطرتهامنالبالداثهآواحولما

بالهناءيحفلزاهيأجديداعهداوأقباطهممسلحوهمالمصريون



الحميميهبالسعادهالوارفظلهفىكافهالناسوينعمواالطمشنان
بيننداولهااألياموتلكط.والحريةوالعدلوالمساواةاألمانسعادة
.الناس

:الرعبأمالراعيحفرن

زيوالمكاتيبالخطبمنطالبأبيبنعليعنأثرتولقد
كعالقةخطيرةمسألةلبحثغزيرةمادةيعدماوالسياسةاإلدارة
سياسيدستورلتحريريكفيومابالرعيةالراعيآوباألمةالدولة
السرولعلوالمدنية.الرقيعصرفيتيراالساآرقىيفاخرعام
طرأماهوبالرعيةالراعيعالثقعنالتحدثمنعليإكثارفي
الفسادمنالنفوسوعلىاالضطرابمنعصرهفياآلفكارعلى
علىلهباعثاكلههأافكاناألمرينرعيتهمنعليلقيوقد

فيالناستبصيرفيالنفسواجهادواإلرشادالوعظمناإلكثار
سآلالطريق.أمامهموتستنيريستقيمواحتىوواجباتهمحقوقهمآمر
آبيعلىيختلفواولمعليكاختلفواالمسلمينبالقاعليا:رجل
اليوموأنامثليعلىواليينكانابكروعمرأباألنفقالوعمر؟بكر
فيصريحةلنصوصإالهناتنعرضالونحنمثلك.علىوال

«دايهافقال:يومأعلياإلمامخطبفقدوالرعية.الراعيموضوع
عليحقكمفإنحق.عليولكمحقآعليكمليإنالناس

تجهلوا<كيالوتعليمكمعليكمفيثكموتوفيرءلكمبالنصيحة
بالبيعة،فالوفاءعليكمحقيوأماتعلموا.كيماوتآديبكم
والطاعةأدعركمحينواإلجابةوالمغيب<المشهدفيوالنصيحة

آمركم<<.حين



بصفين.خطتهاخبفيبالتفصييتقدمماعليتناو~وقد
عليولكمأمركم.بواليةحقآعليكملياثهجعلقاقال:
فياألشياءأوسعفالحق..عليكم.ليالذيهثلالحقمن

عليهجرىإألألحديجريالالتناصف.فيوآضيقهاالتراصف
منسبحانهافترضماآعظم..له.جرىإالعليهيجريوال
الوالي.علىالرعيةوحقالرعيةعلىالواليحقالحقوقتلك
أللفتهمنظامأفجعلهاكلعلىلكلسبحانهاثهفرضهافريضة
تصلحوالالوالةبصالحإالالرعيةتصلحفليستلدينهم.وعزآ
وأدىحقهالواليإلىالرعيةآدتفإذاالرعية.باستقامةإالالوالة
واعتدلتالدينمناهجوقامتبينهمالحقعزحقهاإليهاالوالي
الزمانبذلكفصلحالسننأذاللهاعلىوجرتالعدلمعالم
ألرعيةغلبتواذااألعداء.مطامعويثستالدولةبقاءفيوطمع
وظهرتالكلمةهنالكاختلفتبرعيتهالواليوأجحفواليها
فعملالسننمحاجوتركتالدينفياالدغالوكثرالجورمعالم
لعظيميستوهشفالالنفوسعللوكثرتاألحكاموعلتبالهوى
األشراروتعزاألبرارتذلفهنالكفعل.باطللعطيموالعطلحق

وحنذلكفيمحبالتنافعليكمالعباد.عنداتهتبعاتوتعظم
و~كحرصهاثهوضاءعلىاشتدوانأحدفليىعليهالتعاون
منولكنالطاعة.منأهلهاثهماحقيقةبتايغاجتهاد«العملفي

والتعاونجهدهمبمبلغالنصيحةالعبادعلىالهحقوقواجب
منزلتهالحقفيعظمةوانامرؤوليسربينهم.الحقإقامةعلى

منأثهحملهماعلىيعاونأنبفوقفضيلتهالدينفيوتقدمت
أنبدونالعيونواقتحمتهالنفوسمغرتهوانامر«والحقه.



عليه.يعانأوذلكعلىيعين

من«أإنبقوله:عليعليهفردءعليهبالثناءأصحابهبعضفأجابه
الفخرحببهميظنأنالناسصالحعندالوالةحاالتأسخف
ظنكمفيجاليكونأنكرهتوقدالكبر.علىأمرهمويوضع
ثناءبجميلعليتثنوافال..الثناء.واستماعاإلطراءأحبأني

منأفرغلمحقوقفيالتقيةمنواليكمالثهإلىنفسيإلخراجي
برةالجبابهتكلمبماتكلحونيفالإفضاثها.منبدالوفرائضأداشها
تخالطونيو.البادرةأهلعندبهيتحفظبمامنيتتحفظواوال

التماسواللينيلحقفياستثقاالبيتظنواوالبالممانعة
أنالعالأ.لهيقالأنالحقاستثقلمنفإنه.نفسيإمحظام
بحقمقالةعنتكفوافالعليه.أثقلبهماالفعلكانعليهيعرض
آمنوالأخطى،أنبفوقنفسيفي~فإنيبعدلومشورة
منيبهأملكهومانفسيمناثهيكنيأنإالفعليمنذلك
المامنايملكغير»رباللربمملوكونعبيدوأنتمأنافإنما
فأبالناعليهملحناماإئىفيهكناماهوأخرجناأنفسنامننملك
المتأمليرى<.0العمىبعاالبصيرةوأعطانابالهدىالضاللةبد
أنيصحالبحينهبالعمومياتعامركالمأنهعلياإلمامكالمفي
الحديثة.ائعصورفيالناسألفهبماشبيهاحقوق<<د«قكيعتبر
ينهرلمماعلياإلمامعصرمنتنطلبأنبمعقولليسولكن
التطورمناألممأدركتمابعدوذلكالمتأخرةاألزمنةفيإال

عنولوبهالمطالبةعلىوتقدربحقهاتشعرجعلهاماوالرقي
والثورة.العنفطريق

ذلكبابه.فيجدامهمعموميتهعنغمبالعلياإلمامفكالم



وهوأذاألساميالمبدأهذاويقررالفطيرةالحقيقةهذهيعلنأنه
وهذاحقا.كذلكواليهاعلىللرعيةوأذحقارعيتهعلىللوالي
الفرديالعكمعمادوتحطيماالستبداددعامةلتقويضكافوحد«
واجبإاللئرعيةليىوأنالعيطللحاكمكلهالحقأذوهو
الحاكمذلكإلرادةالمعلقالدائمواالمتالمالحق،هذااحترام

نالسطةاألعور.منوألجلالدقنيبمشيتهوالتقيدالمسيط،
مابقدرإالالحقمناألمةعلىلهاليىاإلسالمنيالحاكمة
والفآذ.متكاالحقنيوالمعكومفالحاكمالحق.منلالمةعليها
ني.اكمهيحرمحيثمنبالحقيتمتنأذلالوليمكن

علىالرعيةحقذمامهما.كلحقعلياإلمامأوفحثم
تقومأذتافيالصيحةإذمهمأمرأيضاوهذافالصيحةالوالي
يصلحماأاثمايلزمأذالواليعلىومحتماألمةمخشرعلىالوالية
االستقامةعينهووهذايفسدهم.عمادائمأويتهيساك

فيهاتونيالواليعىللرعيةيحقومماوالوناء.واإلخالص
المالبيتنيالخراجمنيجبىماميانةيقتصيوهذاعليها
إجحافوالنقصغيرمنالعامالصالحوجوهنييعرفحتى
بمهمةفيهايضطعأذواليهاعلىاألمةحقومنتبذير.وال

عزيزة.حيةعالمةأمةوتمبحجهاليهايقىالحتىالتعليم

واإلجابةوالصيحةفالوفاءالرعيةعلىالواليحقوأما
ولكنمعكوممنيتطليهأذلحاكميمكنماكلوهذاوالطاعة.

باحترامإذالحقمنالواليعلىللرعيةمابأداءمقيدكلههذا
أذرعيتهمنالوالييتحقمورتهأكملعلىواجراثهالحقهذا
لهوتكرذوالمغيبالمشهدفيالصيحةلهوتظهربوفاءتعامله

.رر



اد:واالمتبابالبغيالمجتمعفساد

المفروضةالحقوقأعظممنوالرعيةالراعيحقوان
محكمانظاماذلكجعلالذيبأمراثهإخاللبهفاإلخاللشرعا.
والوثاماأللفةمنوالحكومةاألمةبينيكونأنيجبمما

أداءهسرمناآلخرباستقامةمنوطمنهماكلفصالحوالمراضاة.
إياهوأعطاهاآلخرحقكلعرفواذاالحق<واحترامالواجب
وطابتالدينوعزالعدلوانتشراالطمئنانوعمالسالمسادكامال
تكونلمااألعداءمطامععنهاوانقطعتالدولةورسحتالحياة
حولهاتلتفالتياألمةعلىتعتمدألنهاوالمناعةالثباتمنعليه

ناصرة.مؤيدةوراثهامنوتقفقوتهاوتسندبأمرهاوتتمسك

قلوبعنهانحرفتوتجبروبغىوعسفالواليعتىإنأما
علىالشربابوانفتحاألهواءفتحكمتالنفوسوعادتهالرعية

انقلبتواإلذاللبالقهروأخذهارعيتهالواليغلبفإذامصراعيه.
وسادتالباطلوفعلالحقفعطلالحقائقوانعكستضاعاآلو

الشنيعالتصرفبهذاالظالميزدأفلماألبرار.علىاألشرار
شدةإالالنفوستزددلموالقلوبعنبعداإالالبغيضوالعنف
علىكالقاعدءثلهفكانلحكمهبغضهافيوتمكنألهعداوتهافي
أمكنتهاإذاحتىالدوائرالرعيةبهتتربصثمخامدبركانفوهة
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ثاثرتوعليهثارتوالدهودول،بنفسه،الفرصوأظفرتهاارمنهاألقل
عاقبةوثهأسلفماسوءوعانىقدمماشراقفلمنهاللهوأدالها
األعور.

كلهاوجدناهااألممفيتقومالتيالفتنأسبابعنبحثناواذا
منرعاياهمبهمونيسووماالوالةجورإلىترجعأكثرهاأو

األهورأزمةعلىالقابضونهمالوالةألنواالضطهاد<الطغيان
وكثيرأيشاؤون.وكيفيشاؤونمتىيستعملونهاالتيالقوةوبيدهم

الوحدهوالحقوالعدوان.العتوعلىصاحبهاالقوةتغريما
واليهاعلىخرجتبأمةالتاريخيعرفناوالالبغاة.جماحيكبح
التياألهليةوالحروبالشعبيةفالثوراتوالفتنة.الضالللمجرد
الدهربهاتمخضبلسبب.غيرومنفجأةتنشألمالتاريخعرفها
الخسفمنارتكبوهبماوالجبابرةالمسيطرونلهامهدأنبعد

المسؤولونهموالضاللالسوءفوالقالعذاب.منأممباوأنزلوه
والويالت.الشوورمنالتاريخبطونيمألعما

الرعاياواختالفالرعاياعلىالوالةجورتالفيإلىسبيلوال
وهيكل.علىلكلالمفروضةالحقوقبمراعاةإالالوالةعلى
إالبعضايستوجبوالبعضهاويوجبوجوههافي««تتكافأحقوق

إذاإالحقهالرعيةإليهتؤديأنيستحقالفالواليوبعبارةببعض<<.
المنصببحكموالواليبواجب.مقيدحقفكلحقها.إليهاأدى

الواجبات.وأداءالحقوقرعيفيأسبقاألشياءوضرورة

تمثلوهيلرعيته،الواليعلىالمفروضةالعامةوالحقوق
األحكامكتبعنبعدفيماسنخلصهاالتيهيواجباته،أعظم

اإلسالمية:



سلفعليه~جمعوماالمستقرة.صولهعلىالدين_حفظ6
كلمناألمةوتحرسخللكلمنالشريعةتصانبحيثاألمة
اإلسالمبتعاليمالمسلمينكافةيؤخذ.نيتزماوههعتل.

يحكموأنالصالح«السلفواجماعوالسنةالكتابمنالمستمدة
تبتدعهوماالجاهليةأعرافمنبشيآالاثهأنزلبمابينهم

األهواء.
ويحققاألحكامتنفيذيضمنأساسعلىالقضاء~تنظيم2
والعدالة.النسفة

الليلفيالعاماالطمئنانيسودبحيثالبالدفياألمن_بط3
فيواالنتشارالمعايشىفيالتصرفمنالناسويتمكنوالنهار
مال.أوبنفستغريرمنآمنينالبالد

والاثهمحارمتنتهكالحتىمستحقيهاعلىالحدودإقامة_4
الناس.حقوقتداس

الدافعةوالقوةالمانعةبالعدةاألمةوتجهيزالبالده_تحصين
األعداء.هاجمهاإنعنهاالذبوتستطيعالقاولمنتسلمحتى

فييدخلأوفيسلمعوةاللبعلاإلسالمعاندمن_جهاد6
الذمة.

إرهاق.والضغطدونشرعأالمفروضةاألموال~جباية7

العامةالمصالحوجوهفيالمالتبيتعليهيحتويما_صرف8
لذلك.المناسبةاألوقاتوفيتقتيروالإسرافدون

بالكفاءةاألعمالددلتكونالوالةفيواألمانةالكفاءة_مراعاة9
محفوظة<<.باألمانةواألموالمضبوطة



ددلينهضالمملكةأمووعلىبنفسهباإلشرافاإلمامقيأم_10
بحكمعليهمستحقاكانوانوهذاالملة<<وحراسةاألمةبسياسة
قالمسترعلكلالسياسةحقوقمنفهوالخالفةومنصبالدين
(ماورديرعيته.عنمسؤولراعوكلراعكلكمتينر:النبي
).63ص

الهحقأدىفقداألمةحقوقمنذكرماالخليفةأدىفإذا
مالموالنصرةالطاعةحقان:عليهمووجبوعليهم،فيمالهمتعالى

الوقوعيتالفيالوحيدةالوسيلةوأن).64ص(ماوردييتغيرحاله
عتاةبغاةالوالةيكونالفلكيبالتقوىالعمللهيالزيغفي

قبلواخالصإيمانمسألةوالتقوىثقاتأتقياءيكونواأنيجب
واقتباس.اكتسابمسألةتكونأن

وأحكاماإلمامةحقوقبه~ماعلىالفقهكتبنصتوقد
الشريعة:قوانينمنمستمدةقواعدوهوسبعاألمة

الملةأهوروتدبيرالنبوةخالفةفياإلمامةمنصب_حفظ6
منعنهاتفرعومامحفوظاإقامتهامنالشرعأوجبهماليكون
~وسا.الحقوق

فيهالعنادحكممعهاولينالتيالدينيةالطاعة.نهوو2
له.المباينةإثمبهاوينتفي

يدالمسلمونليكونوالتناصراأللفةعلىالكلمةاجتماع_3
سواهم.منعلى

قفية6وأواألحكامجائزةالدينيةالوالياتعقودتكون_أن9
عقودها.بخللتسقطو.عقودهابفسادتبطلالنافذهفيها



مؤديهاذمةبهتبرأبحقالشرعيةاألموالاستيفاءيكونأن_5
آخذها.ويستبيحه

فإنمستحقعلىقائمةبحقمستوفاةالحدودتكون_أن6
وحدودهاثهحقوقمنإالحمىالمؤمنجنب

يأمراثهمحارمعنورعأالدينحفظفياألميريكون.ن_7
).28ص(ماورديعصيإنطاعتهإلىويأعوأطيعإنبحقه

الخليفةعلىالواجبةالحقوقمنعددنأ،هاانيقولأنلقاثل
عصوفيأإلنسانإليهايصبوالتيالحقوقكلهيليستلرعيته
فيلهتضمنالالحقوقتلكإنوبعبارةنية.والملالرقي

النفسعلىاألمنشروطمنحياتهتستلزمهماالحاضرألمجتمع
الفكريةوالحرياتالشخصيةبالحقوقوالتمتوموال،9واواألمالك
تلكأنوالحقيقةالراقية.األممنظامفياليومالمعروفةوالسياسية
هيإنمااإلسالميةالخالفةبابفيعليهاإلمنصوصالحقوق
جزئيةحقوقعنهتتفرعمنهاواحدوكلعامة.ضروريةأساسيةحقوق
.نمثآلفلو.ردناالمقرر.العامبمبدثهوتلحقموفوعهفيتندرج
حتىمتمايزةأجزاءونجزثهاالعامةاألساسيةالحقوقتلكنفصل

العمليةهز»منلخرجناكامآلاستقصاءمسرلتهانستقصي
أنيصحوالواجباتالحقوومنمديدعريضبجدولالتقسيطية
يجاري0<دددستورأوأساسي<<قانون00لتحريرغزيرةمادةيكون
اواألساسية<<القوانين0دعليهاتقومالتيالمبادىء)همبجوهره
لناتضع.نهاالشريعةهنألفناوقداودقية.الدولفيساتيي<<ددالل

فيوفراغهاالفروعباستخراجالقياممهمةلناوتتركاألصول



الزمان.ظروفمنظرفكلفيالمصلحةتقتضيهاالتيالصيغ

االجتهادوهذاالملمين.اجتهادإلىموكولةالمسألةفهذه
تتطلبهاوأحكاماقواعدالشرعيةاألصولمننستنبطأنلنايضمن
التيالعصريةاالجتماعيةالحياةوتتلزمهاواالرتقاءالتطورسنة

المجتمعحياةعنالدينعداماشيآكلفيكثيراتختلف
وحاجاتعويصةمشاكلمنلهابماالعصرفحياةالقديم.

وتحتموتوابجمودكلالمسلمينعلىتأبىمتجددةوضرورات
التيالفكريةالحريةفضاءإلىالتقليدقيودمناالنفالتعليهم
عملياونظاماحيةوشريعةفطريادينابصغتهاإلسالمينصرها

إنأمامهمتنفتحوالرقيالنهضةأبوابفكلمماميا.ومذهبأ
بينللتوفيقويعملوااإلسالميةالشريعة)سراريدركواأناستطاعوا

الحوادثمنحياتهمعلىيطرأماوبينأصولمنقررتهما
علىتحرمالوالشريعةالمشاكل.منسيرهمفيلهمويعرض
التيالراقيةاألمممندنياهمفيينفعهممااقتباسالمسلمين
الشعوبأخذتفقدوفعآل.شتىبروابطبهمترتبط.وتجاورهم
منكثيراالحديثةالمدنيةعنالمتحضرةالناهضةاإلسالمية
السياسيةالحياةأصبحتحتىواالقتصاديةالسياسيةاألنظمة
فياليوماألمرعليهبماأشبهالشقيقةالشعوبتلكفيفثالالعامة
منهمناصالاالقتباسوهذاعامة.والمعمورخاصةالغربدول

الحياةطبيعةتستدعيهألنهوغرباشرقااإلسالميةالشعوبلبقية
االتصالكثرةمناألممبينأصبحماعليهويساعدالعصرية

بينالتداخلمنكلههذاعنينجموماللمخالطةواالستحكام
عمالببعضبعضهمالناسوتأثوالمصالحفيواالشتباكالعناصر



العتقادبالغالبأبدايشتبهالمغلوبأنوهيالمشهورةبالقاعدة
بالغيبالرجممنفليسالحياة.طبيعةأوقوةأولعلمفيهكمال
منالحديثةا~نيةعنالمشروأممأخذتهماإألنقولأن

وافرنصيبمنهميتسرباالقتصاديةواآلنظمةالسياسيةالقوانين
فيلهاقدوةخيوالشرقيةشقيقاتهاتتخذالتيالمغربأممفي

تحبطهاأنمنأقوىواالقتباسالتوروسنةواالرتقاء.النهضة
ميا~سنةا~برة.ا~اقيلوتعترضهاالمغرضةالمحاوالت

تبديال.اثسنة~ولنخلقه

الحكومة:فسادعناألمةمسؤولية

موقفهمعلىوشرعاعقآلمؤاحذونعامةالمسلمينحقيقة.أن
فيصريحةاإلسالميةالشريعةأنمعالجائريناألمراءمنالسلبي
المسلمينجمهورلكنالمنكر.عنوالنهيبالمعروفاألمرمسألة
منعليهجبلولماالجهلمنفيهفشالمابهذاالقياميستطيعال

منالخيريميزالمنفكل.العامبالصالحاالهتماموعدمالجبن
يعنىوالالتضحيةروحيملكوالءعليهومامالهيعلموالالشر،

علىودلواإلرشادالوعظيتولىأنيصحالالملةبمصلحة
المأموريةبهأهالملمينعامةفقيامالمنكر.عنوينهىالمعروف
تحماالماإلىحتمأيؤديأمرهموالةمعخصوصاا~ة
واالضطراباالختاللمنالشوورأفظنإلىومآلنىويفضيتقبا»

عنالظلمتغييرقلىوالسالماألمنحفظيخضلوالشارعوالفتنة.
والمحققةغيرالنتيجةكانتإنخصوصاوالشدةالعنفطريق

استعملولووأ~ااسمعواالشريف:الحديثفغيمحمودة.



فيليكموالهبعديآخريليكمحد~~وفىفاجرأميرعليكم
ماكلفيوأطعوالهمفاسمعوابفجور»الفاجرويليكمببر»البر
وعليهم.فلكمواأساءوانولهمفلكمأحسنوافإنالحقوافو
أولوقد9ريحكموتذهبفتفشلواتنازعواوالط:تعالىوقال
القوة.أوبالدولةالريحالفقهاء

الملوكنحوالعلماءواجب
فهمالعلماءهماألمراءإرشادبواجبعوممنفأحو
~~نأهةمنكمولتكنطمعالى:قالشرعأبذلكالمطالبون

وفي.9ا~عنونهونبالمعروفويأمرونالخيرإلى
واذ:النامىصلحملحواإذاأمىمنصنفان:النبويالحديث
مسملمالرسولون.والفقهاءاألمراءالناس:فمدفسدوا
يهدونألنهم9إالنبرهدرجهمنالناسوأقرباألنبياءورثةالعلماء
األسود:أبووقالالشرائع.منالرسلبهمهمجاءماإلىالناس
والعلماءالناسعلىحكامالملوكالعلم،منأعزشىءليس
الممالمنافيالحاللكنوالشويعههىهز»الملوك.علىحكام
منهمأحديهتمالوغدواالحىطريقعنالمسلمونمنكبفقد
ابنقولوخاصهمعامتهمجميعاعليهمصدقحتىبغيره

مأمرالمنالصالحيكونزمانالناسعلىيأتىالخطاب:
وانألنفسهمغضبواغضبواإنالمنكر،عنينهىوالبالمعروف

وجل.عزشهيرضونوالشهيغضبونالألنفسهمرضوارضوا

أنإحداهمامسألينهنافقررأناإلنصافمنولكن
منلهماثهفرضهبمايتمتعونكانوااألولالصدرفىالمسلمين

مالكلبالمرصادفكانواأمرهمولنعلىوالمراقبةاإلشرافحق
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بادرواشططاوأحسوازيغارأوافإذاعماله.أوالخليفةمنيصار
منبالحقوالباطلبالتقويماالعوجاجوتداركواالواجبأداءإلى
الدينالشريف:بالقولوعمآلالثملوعةاثهفيتأخذهمأنغير

الرسولآثاراقتفواالذينالراشدونالخلفاءوكانالنصيحة.
منالنصيحةيقبلونوالسياسةالحكمفينظمهاللملةوشرعوا
للحقإظهارأأمرهملوالقاثهاامدفيالمؤمنينويرغبرنمخلصيها
هوإذبالواليةأمرهيناطاأليالعامللصالحورعياللباطلوقمعأ
ويتعاونونيتفاصحونالمسلمونكانوهكذاوغاية.أصللها

كل.غلىلكلاثهفرضهالذيالحقإقامةعلىجهدهمبمبلغ
وتأيدتملتهمتوعنوخاؤهمواشتدوحدتهمتماسكتوبهذا
زمانهم.وصلحدولتهم

االنتهازيينالمسلمينعلماءمنالفئةتلكيعنيهذاوكأن
الذينيقولكماوهمنياهاللبعلماءالغزاليسماهماألين
ويستنبطونالرخصعلىفيدلونهمتلومهمإلىليتتربواخلونيل
إنماوط~أغراضهم.يوافقفيماالسعةطرقالحيلقائقبللهم

فلوالالعلماءبفسادالملوكوفسادالملوكبفسادالرعيةفسدت
إنكارهممنخوفاالملوكفسادلقلالسوءوالعلماءالسوءالقضاة
لمماوكنفهاهيلتحتاألمةهاهتزالالشر:قالولذلك
هوالغضبهالظلمةبغضأنيتبينوبهذاأمراءها.اؤهاقرتمالى،
إذإسراشيلبنيعلماءلعناهأنتير:النبيوعنءواجب~
وأماآمكن.مااالحترازوالورعمعاشهم.فيالظالمينخالطوا
أنالحقهنفليسللملوك.العلماءمراقبةفهيالثانيةالمسرلة
والرسولاهأوجبهفيماتصروااإلسالمعلماءجمحأنندعي

ىى(



تاريخففيالضالل.عنوالنهيالهدىعلىالداللةمنعليهم
بالسكوتالظلمةالملوكيؤازروالمأجلةعلواىاإلسالم
ربهمإلىداعينالحقونصرواالباطلأنكروابلواإلغضاء،
هيبالتيوأمراءهمإخوانهمومجادلينالحسنةوالموعظةبالحكمة
اإلسالمحجةاإلمامالعالمةفهذامثال.لذلكولنضربأحسن.
د«التبركتابالقيمةتأليفهبينللناسخلفقدالغزاليحامدأبو

ملكبنمحمدللسلطانكتبهالذيالملوك<<نصيحةفيالمسبوك
والترهيب.الترغيبكتبمسلكوتنسيقهتصنيفهفيوالذيشاء

الملك:الغزاليبهنصحماأهمومن

الواجباتمنبمنصبهيتعلقماكلالمعرفةحقيعرف_أنآ
منللواليةبماالشعوركلشاعرانفسهفييكونوأنولألمةشه

أعطتهإنماالتياألمةوأمامالهأمامألمسؤوليةوعظيمالقارجالل
يحفظبخاجماعتهاويسوسنظامهاويحكمأمرهاليابربيعتها
اثهعهدوبينهفبينهاالمقاصة.ويحققالمصالحويصونالحقوق
ووضاهااثهبرضىفازرعيتهسياسةالملكأحسنفإنوميثاقه.
صالحأعملمنطله.وشقاءللناسفسادهذافيكانأساءمران

.9فعليهاأساءومنفلنفسه

منتحتهمنجميعيكونأنعلىالحرصكليحرص~أن2
واجراءالحقإقامةفيمنهاجهعلىوالنوابوالعمالاألعوان
ظلمعنالملككففلوكافة»النامىمصلحةوتوخيالعدل
وعسفوابحقهافأجحفواوصغارأكبارالوالتهالتصرفأطلقثمالرعية
والسنةالسويالصراطعنألمورهاسياستهمفيوحادوابأفرادها
استقامتهعنبالرغموألهبحشيثآوعدلهحقهأفادهالماالعادلة

ررم



وأعنمالوزرأكبروبغيهمالوالةظلمعنيتحملالخاصة
ته9وجميعاستقامةحتمأتستلزمالملكفاستقامةالمسؤولية.

عنه.بالنيابةواألحكاماألوامرونوينفلباسمهيحكمونالذين
بصالحهؤالءوصالحخواصهابصالحيكونإنمااألمةوصالح
الرعاةأشقىوانرعيتهبهسعدتمنالرعاةأسعدد«إنالملك.
الخطاب).بن(عمررعيته<<.بهشقيتمناثعند

فردانفهويتوالتطاولاالستكبارمننفهيعممأذ.3
ترعاهاأمانةهيالتيبالواليةإالعليهميمتازالاألمةأفرادمن
علىويدأباألخالقبمكارميتخلقأذعليهيجبوبعبارةذمته.
لنسريحبالماإألألخيهيحبالالمؤمنوهوآذالمبداهذا

معوالقسرقاشدقارتكابلعدموسعهنيماكليبذلأذ.4
.لىاستطاعماواللينالرنتىسالكمعاملتهانييلكوأذالرعية
سبيال.ذلك

ماإاليعملفالحاشرعياسيراكلهاسيأستهنيييرأذ.5
ماكلويتجبالرعيةواألحكاماإلسالميةالقوانيننقيوا

ويبنيوالمفاسد.األمرارودنياهاأيهانيألمتهويجلبيخالفها
منكاثنسغطفيهكاذولوآشريعةونقاليرعلىيمرأذ

الواألمةاالس.منأحدلرضتوخيأعالشيخاففالكاذ.
الريعةبمقتفىساسهاهو.ذملكهاعنترضأذإاليصكها
مابكلوتمرفاتهأعمالهنيلهايسأذعليهيجبفايةوهذه
وتوة.حولمنيملك

اإلسعافمنيطعمابكلاألةعلىيبخلالذ1_6



بهانزلتإنعونهافيبمالهيكونأنعليهفواجبوالمعونة
أنمنللملكبدفال.وشقاءبؤسنالهاأوقحطأصابهاأوضائقة
ويزدادونوالؤهميتأكدوبهذاخزانتهمنيستطعماكلعليهاينفق
.وطاعةنصرةمن~لهماويتضاعفمودتهمفيإخالصاله

المسبوك>>ددالتبوالغزاليضمنهاالتيأألصليةالنصائحهيهذه
للحقائقوتمحيصأللمقاصدتوضيحامشروحةبهاأتيناوقد

الموطنفيلهتنعرضالظالمينالملوكمعاملةفيكالموللغزالي
.الرسالةهز»منالمناسب

بواجبهوقامالثهحقأدىالذيللعالمممثاآلالغزاليذكرناواذا
كانالذيللخليفةكمثالالرشيدهارونكذلكذكرناالملوكمع

القاضيسألفقد.والكفايةالعلمبأهلرعيتهسياسةفييترشا
خراجمناألموالجبايةبهيعملجامعأكتابالهيضعأنيوسفأبا

.ذلكوغيروجزيةوصدقاتوعشور

بهالمؤمنينأميرليعملد«الخراجددكتابهالمذكورالقاضيفوضع
د«إنماالخليفةأنيوسفأبولناويؤكدفيه.النظرعليهيجبفيما
الغزاليفاإلمامألمرهم<«والصالحرعيتهعنالظلمنفيبذلكأراد

تاريخفيوجلأنهمحلىيدالنمثاالنالرشيدهارونوالخليفة
والشريعةللعلمعليهميجببماقامواصالحونعلماءالمسلمين

خلفاءبينيو~كماالملوك،وارشادالناسوعظحيثمن
حقهايوقوهاأنوأرادواالواليةقدرجيداأدركوامناإلسالم
األجلة.والفقهاءاألكفاءبالعلماءالسياسية<«««مهنتهمفيفاستعانوا

اإلسالمعلماأعلىالحكمفغلوفيأنهذابعليصحفال



المؤمنينأمراءعلىفحيقأنوالفضل«كلفنسلبهماألقدمين
والخلفاءالعلماءفيكانفقد.يةمنكلمنفنجردهمليناألو

الصالحمنأكثركانالطالحأنأحدينكروال.والطالحالصالح
جرالذياألصليالسببهووهذا.أولشكفيوالهؤالءفيال

بهموحاقتدهورمننالهمماعصورهمأغلبفيالمسلمينعلى
اإلسالميهامالخطاب،بنعمرقال.بالءمنوعانوهفسادمن

إنوقال:.مضلونوأيمةالقرآن،منافقوجدالعالم،زلةبثالث:
ففي.وهداتهمأيمتهمبهماستقامتمامستقيمينيزالوالنالناس
.وزمانموطنكلفيالمسلمينلجماعةالشرأوالخيرمفتاحهذا



الحديةالسياسةوفلسفةاالسالم

اإلسالمقررهاالتيألفلسفةتاريخفيالباحثبحثلو
األصولغيرعلىعثرلماهذاوقتناإلىالعصورأقدممنللسياسة

وريلكلهالحديثالسياسيفالعلم.الرعيةبيروتلالدولةنظامفي
ولماألساسيةعلالقوامنيبتاعلم~األصولتلكمحورعلى
فياإلسالممذهبيفوقأنيمكنماالجوهريةالنظرياتمنيتور

ومانظريامنهأكثرعمليأسياستهفيكانقدواإلسالم.السياسة
هماإلسالمفيالسياسةعلماءوأعظمالفطرة<دينأنهإالذلك
الخلفاءمنبهايهماهتدىومنالراشدونخلفاؤهالرسولبعد

تعاليموأهملتالزمانوتطوراألحوالانقلبتلماوحتى.والملوك
بلبتاتاالحقوقإلىالدعوةتنقعلمواالستبدادبالجهلاإلسالم
لموانأفواههمفياألقلعلىبهاينادونواألمراءالخلفاءاستمر
كثيرهنفيكانوافالحكام.دولتهموسياسةأعمالهمفيبهايآخأوا
بالقولإماالعدلودعاةالحقأبطالاإلسالمالتاريخعصور
مثياللهانجلالميزةوهذهاألفعال.دونباللسانوامامعاوالعمل
.حديثاوالقديماوالغربا،والشرقاالاألخرىا_ممعند



والدستور:بالثورةالحقوقإعالن

األمرأوليحتاجوالمالمسلمينكونفيالسببنعلمهناومن
وتقريوهاءأإلنسانحقوقإلعالناألهليةوالحروبالثوراتإلى
المطالبةفيالجدإلىادواالستباالظلمعصورفياحتاجواوان

.والسنةبالكتابالحقوقمنلهماثهفرضهماباحترام
السياسيالعلمانتهىحيثمنالسياسةفيبدأواقدفالمسلمون
الحقوقأساسعلىالتحريرسبيلفياألمموثوراتالحديث
االفرنجيةاألممبهاامتازتمسألةوهناكلإلنسان.الطبيعية
تسجيلهيتلكاألخيرةاألزمنةهذهفيالمسلمينعلىالحديثة
القانونطريقعنوضمانهاد«مكوكددعورةفيالحقوتر
فالهذاعنوبالرغمءمحضةشكليةممالةهذهولكنوالدستور.

مصيروتقريرالحقوقحفظحيثمنالكبرىأهميتهاأحدينكر
األمةبينالنظامبأحكامالسياسيةالمشكلةوتسويةاألمة

والحكومة.

اإلسالمي:العالمحاضرفيالرتي

وتمكواالملمينبالدفيالحديةالهضةتأملتولما
لمالعامةاالجتماعيةحياتهمنيفسدماإمالحمنوالرتيبالعلم
الجديدة.المدنيةأنظمةمنالصالحاقتباسعنمحيدايجدوا
األمممنبغيرهاتقتديالشرقيةاإلسالميةاألممنرىفآمبحا
أنهذاواستلزمالسياسة.وتدبيرالدولةتطيمنيالقوةالراقية
حدعلىدستوريينأوشوريينالمسرةفياإلسالمملوكيعود
نعمةويمحوهاحقوتهابكامللألمةفيعترفواالحدثالتعبير



المقدسة.الحريةبحياةويغمروهاالدستور

تحسناالمسلمينأحوالتحسنةقدوالحريةالعلموبفضل
فييزالونالالهبحمدوهمالمواطن.منكثيرفيمحسوسا
بينالمتزايدالعلمبفضلإألذلكومامطردوتقدممستمرتحسن
الرقيأسبابمنالمسلمونبهأخذماوبسببالحاضرةاألجيال

حملةمنالعديدأنكثيرأالمسلمونلهيرتاحومماوالحضارة.
ويعملونوالجمودواالنزواءالعزلةحياةيفارقونأخذواقدالشريعة
اإلسالمية.القوميةالنهضةخدمةفيالقيمبحظهمللمساهمة

أمراءمنعدداأنكذلكاالنشراحعظيمالصدرلهينشرحومما
اإلسالميالمجتمعفيالتجديدحركةيتزعمونأصبحوااإلسالم
وتقتضيهالشرعيوجبهبماتدريجارعاياهمويسرسونوغرباشرقأ
تتمتعالرعيةنجدخاصةاإلسالميالشرقوفيالعصر.حياة

الراقيةالدولفياألممبهاتتمعكماوالسياسيةالمدنيةبالحقوق
فييتضافرونبينهمشورىتعالى،قالكماالمؤمنينأمرونلفي

األقوام،وصالحاألوطانخيرفيهماعلىالنيابيةمجالسهم
الذيالدستورظلفيوالحريةوالنظاماألمنبحياةوينعمون
الدولةبيناأللفةويحكموالرعيةالراعيبينثقالعالينظم
واألت

ألقومي:الواجب

المؤمنينسبيلتنهجأنمناإلسالميةاألمةلبقيةغنىوال
تفوزكيلالمةوكفالتهاوالحرياتالحقوقإعالنفيالنافضين

ويعدويرقىينهضكيفإذوسعادة«ورقينهضةمن0يدقبما



عمرينقالالكمام؟ويلجمهالسالسلوتخنقهالوثاقهيشلمن
وقال:حراراىأمهاتهمولدتهموقلالناساستعبدتممتىالخطاب~
منقيودفييوسفأرضبكلولكنهحرااإلنسانخلقروسو:
األفكارلتطورحتميةمنطقيةنتيجةالسياسيةالحقوقفنيليل.حل

فيوثباتوجاجهادمسألةوالمسألةالمدنيات.اخلوتلبالعلم
السبيل.قصلاثهوعلىاألمانيبتحقيقكفيلوالزمانءالمطالبة
باسمهذاتفعلالالحياةفيبحقهاتطالبمسلمةأمةوكل

الراقيةالعصريةالحياةوضروراتاإلنسانيةالطبيعيةالحقوق
الحقشريعةهوالذياإلسالمباسمذلكتنشدبلفحسب<
والحرية.والعدلوالمساواة

الذيالمنيالشهيرالقوميللفيلسوفالقولنتركأنهنانريد
الوطنأبناءمنفردوكلاألمةأعضاءمنعضوكلمخاطباكتب
تسعيهرأنفحووطنكعليكواجبأولإنالرعيةأيتهاقال:

تنصريكيأبداينقطعالاإلخالصفيوثباتيخمدالبحماس
فيالمطلقةالمساواةأمبلهوياللالصالحالعظيمالمنبأأذلك

جميعتصدرإالمبلهذاعنإذءكاملةتامةنصرةالحقوق
توانبدونالمحاربةعليكتجبكماوالخاصة،العامةالحريات

نهائيا.مبينافوزاعليهتفوزيحتىسياسيامتيازلكلفتوروال

التيالمشروعةالسيادةمنالنيلعناإلنسانأغضىمافإذا
ولومؤقتا،األمةمنبسلبهاورضيغيرهادونالشعبسيادةهي
ونكسالحر،االجتماعمحلواالستيالءالسيطرةتحلبأنوسلم
الحقلقداسةمنهخيانةكلههذاكانوذلة«خنوعامالسيلرأسه

التيفالحظيرةنفسه.الوطنالسمإنكارامنههذاوكانواإلنسانية،

،م،



أيتهاسمحتفإذاأبدا،بوطنليستالدوابفيهاوتنامتأكل
أعضاءمنيتخذبأنالصفاتمنصفةبآيةوذلكالرعة

تمتازوطبقاتطوائفسواء،شرعالحقفيوهمالجماعة،
منكهذايكونفإنماالشعببقيةمنسواهادونبامتيازاتوتتمتح
بهيستولونأثيماشريرااختالسأالسلطةاختالسعلن~ال«
تضحيةمنكذلكيكونكماالطوائف،تلكمثلاعابتلعلى
لكوانسالخأقومك،بنيمناألخوانوبحقحقكبذاتمخزية
أنقاضعلىمنكوجثوماالكاملة،الرجولةصفةعنولهم

والجبروت.الطغيانامأقلبينالحقالمجتمع

الوطن:أساسالحقوو

الحياةلذويبدالعباه:محمدالشيخالعالمةاألستاذقال
أقاثقاجتماععليهاويجتمعونإليهايرجعونوحدةمنالسياسية
المتناعالوطن،الوحدة:أوجهخيروانصلدا،حجراالرمل

الذيمكانكالسياسةأهلعندوالوطن..فيه.والنزاعالخالف
فيهوتأمنعليك،حقهويعلمفيه<حقكويحفظإليه،تنسب
معإالوطنالفيه:أقوالهمومنومالك.وآلكنفسكعلى

حالةفيوطنالنساوي:الفرالحكيميرالبرووقالالحرية.
الذيالمكانالرومانيين:قدماءعندالوطنوكان..االستبداد.

الاألخيرالرومانيالحدوهذاسياسية.وواجباتحقوقللموءفيه
الحريةفإنسيان،همابلالحرية،معوطنالقولهم:ينقض
وطنفالتوجدلمفإنالمعلوم،بالواجبالقيامحقهيإنما
منمعهابدفالوجدتفإنالسياسيةوالواجباتالحقوو.لعدم



باالموأ~تنتدىالتياألوطانشعأووهماوالحق،الواجب
النفوسفيحبهاويبلغوالخالن<اآلفلعلىموتقلواألاان،
ماألذك:السابقيرالبروقال..وإلهيمان.الوجدمقامالزكية
حقيراحزينأفيهكنتإنكبيراعظيمأوطنييكونآنمنالفائدة
فيأنالقول:وجملة...أميرأ؟خاثفآوالشقاءاأللفي.عيش
تكونأنتشبهثالثةوالغيرةوالحرصالحبموجباتمنالوطن
والولد،واألهلوالوفاءالغذاءفيهالذيالسكنآنه(األول)~ودأ

الحياةمدارهيالتيوالواجباتالحقوقمكانأنه(والثاني)
التيالنيةموضعأنه(والثالث)فئاهريان،حسيانوهماالسياسية
محض(~).معنويوهوويذليسفلأوويعزاإلنسانبهايعلو

وفي(»95>194صأدمنشآت،هذا:بعدوفيهالمؤلف.مغطوطينتهيهنا)8(
..المنى.الشهيرالفرنسيالفيلسوفكتبهذامعنى



1910يديري(المغرب)بفامىولد.

:والثانويةاثيةاالبتدواسته
الدهناتى(ساقيةخيارىمسرالقرآنىالكتابصفيروهودخل_
.بفاس)
اللفةويتعلمعصريأتكوينأليتلقىاللمطيينبمدرمةسجل_

.الفرنسية
إدريسموال.يثانويةدخلاالبتدائيةالشهادةفينجاحهبعد_
.منواتأربعبقيحيثبفاس
وانعقديةالدينيةمعلوماتهنمتخاصةعربيةوممأدويتا~كان_
بالرباطكوروبليسىالتحقفامىبثانويةدرامتهإنهاء~_ ._
.الفرنسيسكانيينبداخليةأثناءهمايقيمكانعامينبهومكث
البكالورياهيأحيثباويرإلىسافرالثانويةأراممتهإنهاءقبل_
.الذشارليسيفي

العليا:دراسته
التيالسياسيةللعلومألحرةالمدرسةفي1927سنةانخرط_
منها.مفربيخريج)ولكان



:يأرمركما
.ونراس0كوليج~
.الصحافةوبمعهد_
.الشرقيةاللغاتوممدومة.

بإقبالهالدوليةالسيامةفيمعلوماتهعمقبباريزمقامهأثناءفي_
كانتالتيالدوليوالقانونميالدبلوماالتاريخدوومىعلى

.للسالم»«كارنيجيمؤمسةتنظمها

والسيامية:الثقافيةنشاطاته

أفريقياشمالطلبةجمعيةتأسيسفي_شارك1_27
الجمعية.هز»مكتبفيعضووهوالمسلمين،

أفريقياشمالطلبةلجمعيةالعامالجمعانتخبه~(928
عامأأمينأ(928ديسمبر_6فيبباريزالمنعقدالمسلمين
قاموقده.1بخطوموقعمكتوبا~اوالتومحضرللجمعية.
المغاربأقطارشبابفيهادعاهامةدخلةبملالجمعهذاخالل
واالتحاد.التآزرإلىالثالثة

أولإرسالبباريزالعربالطلبةبعضمعبتعاون~نظم(928
فيالنجاحبمدرسةدراستهملمتابعةبةالمغارالشبانمنبعثة

فلسطين.

العربياالتحادجمعيةتأسيسىفيفعالةمشاركة_شاوك69ء9
الذيالدينصالح~هولهارئيسأولكانالتيبباريز
باشاالنحاسحكومةفيالخارجيةالشؤونوزيربعدفيما~صبح

.م_



التيفريقي»األالشمال«كوكبجمعيةفيعضوأ9وانخربمصر.
.(926سنةالحاجمصاليأسسها

عمرسيدنامسجدبهدمبفاسمقامهأثناءعلما(شقب_1929
فنظمالصهاينة،معبتعاوناإلنجليزيةالقواتطرفمنبفلسطين
إلىووجهتالتوقيعاتبآالفأمهرتعريضةثكلفياحتجاجا
العريضةلهذهالمحركبصفتهتعرضوقد.البريطانياألولالوزير
.االستعماريةالصحافةطرفمنحملةإلى

المدينةهذهغادرببرشلونة،مدةأقامأنبعد(نونبرلم_(929
.دراستهإلتمامباريزإلىمتوجهأ

.المغربإلىورجعبباريزالعليادرامته_أنهى(930

بفامى،بالتروينالجمعةصالةبعد«اللطيف»قراءةفننم_
ممدورعلىاحتجاجأالشوارعفيشعبيةمظاهرةزامىتلىوخرج
.()930ماي(6(البربريالظهير

وحكم،البغداديابنالباشاجلدهالمظاهرةهذهأثرعلى_
.تازافيقضاهاأشهرثالثةبالجنعليه

.بفاساإلجباريةباإلقامةألزمالسجنمنخروجهوبعد_

حضورمناإلجباريةواإلقامةالسجنبسببيتمكنولم_
المنعقدالمسلمينأفريقياشمالطلبةلجمعيةاألولالمؤتمر
.(930غشت20يومبتونس

~حصرأنبعدفرنساإلىمتوجهأالمغربغادر_1931
.شهرينصالحيتهمدةتتجاوزالسفرجواز



على«عاصفة:بعنوانكتأبابباريزأصدقائهمعبتعاوننشر_
الفرنسيةوماطاألمنبتأيياء<بربريةسياسةأخطاءأو،المغرب
.للحكومةاالستعماريةللسياسةالمعارضة

ا~«مواليعنبباريزمحاضرةألقىمارس)(4(~(932
.ء»المغربيةالنهضةآبي(األول)

،أرمالنشكيباألميرمعتعاونحيث~فيآقام__932
.»)»17.،ه،)«8ددءط«»العربية<<األمة0دمجلةفيمقاالتونشر

.السياسيةنشاطاتهبسببسويرامغادرةإلىاضطر_
_العربيةالجمعيةهتأسيسفيشاركحيثماريدإلىتوجه_

.)1932(جواناإلعالمية»

حيث)0932فونبرأكتوبر<(سبتمبر،وتطوانسبقةفياقام_
.للعملبرنامجأمعهمونقالشمالفيبةالمغاربالوطنييناتصل

فيلونكيجانووبيرمعبارينفيشارك(~)_آ932
.مهمةمقاالتبانتظامفيهاوكتب00~هبه0«مجلةتأسيس

حولتحادثحيثمدريدإلىتوجه(ديمبى»_(932
للجمهوريةالجادالقادةمعوالثقافيةالسياسيةالعالقات
.اإلسبانية

عبربرحلةفقامبطنجة.مارأفاسإلىرجع_(ينايرلم6933
فاس،فيومظاهراتاجتماعاتخاللهانظمالمغرب

البيضاء.واالاروالخميسات،

أدعملا~ةالجريدةفاسفي.صدرغشت)4_((933
بالقرنية.الشعب<<



الثالثالمؤتمر~ءفاسفيقامشتنبر)23»19_(1933
لحظة.آخرفيمنعالذيالمسلمينأفريقياشمالطلبةلجعيية

من18العددالمحكمةحجزتأنبعدلمديسمبر8_(6933
الشعب<<«أإرادةجريدةالوزانيحسنمحمدأصدرءالشعبعمل
>0الشعب«أعملجريدةبتأسيسالوزانيحنمحمدأعطىوقد
وفعاألخطيرأسالحأالمغربيةالوطنيةالحركة0الشعبإرادةهو
الجرائدهذهبفضلالمغربية.المطامحلتحقيقالوقتنفسفي

وبعضالحماية،إزاءحقوقهمأكتشافمنالمقاربةتمكن
لمبرراتها.الحقائق

مؤتمرفيبفامىالوزانيحنمحمدحضر(مارمي)_آ934
.والمواطناإلنانحقوقلجامعةبيالعفاالتحاد

الشغبعلىبالتحريضالشعب)(عملاتهام(ماي)_1934

.والقمعالخنقسياسةإلىرجوعأذلكفكانالصدورمنومنعها

االشتراكيالحزبفؤتمرالوزانيحسنفحمدحضر_1934
أشغالعنكامالتقريرأالفرنسيينأصدقاثهإلىووجه،اإلسباني

المؤتمر.هذا

الكبيرالجمعالوزانيحسنمحمدحضر~»18(_6934

فيالرامحبالضغطللتشهيراإلمبيرياليةضدالرابطةأقامتهالذي

.تونس

اثنينثانيالوزانيحسنمحمدكانلمديسمبر(فاتح_1934
فيالفرنسيةالحكومةإلىالمغربية»اإلصالحاتأدبرنامجقدما

ا8آ



البرنامج.لهذاالرئيسيينالمحررينوهو.~باريز.

ميالوزانيحسنمحمامحضرديسمبى/30»28_((934

ا_مبيويالية.ضلللرابةالعالميالمؤتمركسيلبرو

هامأتجمعأالوزانيحمنمحماحضرينايىالا_(اا935

بشارعمقوهافيالحمراء»«اإلغاثةنظمتهأفريقياشماللعمال
بباريز.مورو_تيرانما

عددجانبإلىالوزاني،حنمحمدأمبح_(مارس)1935
الموقتةاللجنةفيعضوألونكي.جانبينهممنالصحفيينمن

بيرطرن.أندريبرئاسةألمستعمرة،الشعوبلجامعة

إلىباويزهنيالوزانيحسن~حضرماي)2_((935
وملفاشيين،صينيين،وهندوسوريين،وتونسيينجزائريينجانب
درستحيثوالفاشية،الحربضدالشبابلجنةنظمتهاجتماعأ
أفريقيا.شمالفيوبخاصةالفرنسيةالمنتجاتمقاطعةمسألة

الوطنيالمؤتمرالوزانيحسنمحمدحضرماي)3((_1936
والصحفيينالمؤتمرينعلىفوزع)5.7(~.(.االشتراكيللحزب
المغربيالشعبد«نداءبعنوان:منشورينفيالمغربيةالمطالب

.الفرنسى>»ألشعبإلىاءدنل0والشعبية<<؟الجبهةحكومةإلى

علىبفاسالوزانيحسنمحمداستقبل(غشت)_1936
وروبيروليو.وايير،،لونكيبحانوروبير»روسيدافيدالتوالي
الحركةإعانةإمكانيةمعهليبحثواجاؤوااألينثوري)(نقابيلوزر
الوزانيفهيأفرانكو.ضداإلسبانيةللجمهوريةالمفر،ةالوطنية



الجليلعبدبنعمرمحبةوتوجهللمساعدةبرنامجأ.همدتاثهمع
وحاتأطالجمهوريةالمعكوسةإلىبجاحقدم~برشلونةالى

>ده~)ألدوليةالوطيةالجماعةمعوهيآ.بةالمغارالوعليين
.للتعاونمخططالة)أ)د»ةده8أ)»ه6ء)دأأه1أ)«««ء)«ده(ءاه

إالالعرمةاالتفاقاتتطبقأنالجمهوريةالحكومةتردلم
عارضلألعفلكنالشعبية،للجبهةالقرنيةالحكومةبرا~
.بلومليونذلك

باريزإلىتوجهبإمبانيامدةالوزانيحسنمحمدأقامأنوبعد
جدوى.بدونلكنالفرنسيةالحكومةإلقناعمحاولةفي

لهامؤتمرأولالوطنيالعملكتلةعقدتأكتوبى«25(~(936
.بالرباط

وألقىفرنسامنالوزانيحسنمحمدرجعفونبى»2_((936
نتيجةفيهاستعرضبفاسالوطنيالعملكتلةمؤتمرفيخطابأ
يخفولم.الشعبيةالجبهةحكومةلدىومساعيهفرنساإلىسفره
العملفيوفكرالحكومة«موقفأثرعلىالكبرىأملهخيبة

علىإالمعتمدواأألبةالمغارعلىبأناقتنعبعدمابالمغربالمباشر
العملكتلةطرفمنمظاهراتعدةحينثذوهيئت.أنفسهم
.الوطني

حريةحولالبيضاءالدارفيتجمعمنعفونبى»(4(_(936
المحرضكونهبتهمةالوزانيحسنمحمدواوقفالصحافة،

وقعتوقد.لونكيجانووبيرمنالمستوحىاالضطرابعلى
اعتقالعملياتتلتهاءبالمغربمدنعدةفياحتجارحركات



الحمايةسلطاتالجو~تتلطيفوألجلالمناضلين.منعدد
اإلجراءاتورفعورفاقهالوزانيحسنمحملسراحإطالقإلى

الوطنية.الصحافةعنالقمعية

العملكتلةحظيرةفيانشقاقالسنةهذهفي_وقعآ937
وبالبنياتالسياسيبالبرنامجتتعلقخالفاتإثرعلىالوطني
الحزبهحركتان:الخالفهذاعنوانبثقللمنظمة.المكونة
الديموقراطيالعصرياالتجاهذاتالقومية»و«الحركةالوهنيه،
«عملالصحف:منلهاكانالتيالوزاني،حسنمحمدبزعامة
العربية.باللغةو»الدفاعددالفرنسية،باللفةهالشعب

االحتجاجآعمالالملتزمتينبصحيفتيهاالقوميةالحركةماندت
مياهتحويلبسبب)1937شتنبر2(مكناسحوا«ثعنالمترتبة
آثارهاالتي()837شتنبر24(مراكشوحوادثءانبوفكروأدي
المدينة.هذهإلىفوكيىوالجنرالوهاديزيارةأثناءالبيان

الشعب»أعملمن52و51العادينحجروقعوقا
القمعمنموجةخضموفيالحدثين.~لهاينالمخصصين
بظهيرونفيالوزاني،حسنمحمدعلىالقبضالقيواالعتقاالت

سنوات.تسعلمدة1937فونبر

فيآابتالذيالوزانيحسنمحمد_نفي(946»6937
.1946مايمتمفيوانتهى1937فونبرمستهل

الشورىحزب0الوزانيحسنمحمد_أسس6946
أ~افألحزبهووضعللحزب.عامكأمينبزعامتهواالستقالل»

يلى:فيماتلخيصهايمكن



مواسمه،عليهيدلكماواالستقالل»الئمررىحزبن1>
دبموتواطيأاقامةبللوهوالعق»المنوبيالديموقراطيالحزب
اجلمنالرطنيالكفاحان.المنويالمثعبلفائدةبالمنوب
بنفصمالارتاطأمرتبألزالوماكانالرب»نظرفياالستقالل
ليبراليةملكيةاطارنيديموقراطيةاقامةاجلمنبالكفاح
حدنيغايةليرالحزبنظرفياالستقاللفمانلذلكأمتورية.
زماممالكةمجأيدمنوجعلهاالبالدلتحريروهيلةهروانمازانه»
حرمجتموبراسلةاالتحقبفهيمكنالماوذلكستقبلها،امر

ميادنلكلكالمحتوينظهرالديموقراطيةفانوهكذا.ديموتواطي
لها.وامتقالاألمنا

كعمليةالديمقراطيةالحزبرمالةأكدثاالستقالل«ومنذ
ومصيرالبالدلحياةوحاسمأمماسيملحوكعملوطني،خالص
شعبها.

فيالحيةالعناصرجميعجندبمهمتهالحزبيقومولكي
للشعبالديموقراهيالنضاللقيادةضروريالتجنيدهذااآلمة.

لهيالنضالهذافياألماميةالمحركةالقوى(نالمغربي.
والمثقفين<الفكر،وأصلوالفالحين،الكادحينطبقات

والجماعاتاألفرادجمعالعموموعلىالصغيرة،والبرجوازية
يضعونالذينالقومية،واألهدافالعليابالمثلالمقتنعين
شيء.كلفوقاالمةمصلحة

فيوعمالشهمتعماراالعنفضألاألساسيين،خصومناإذ

المهمةمانأشكالها.بجميعوالديكتاتوريةاإلقطاىلهيالبالد،



يموقراطياللالنضالتنيقفيلشمثارلحزبناواالولىالرثيية
كفاحمعمباشرة،غيرأومباشرةبكيفيةالوطنيالمستوىعلى

الشعبأفرادوجميع0والناوالشبانوالمثقفينوالفالحينالعمال
الواجهةعلىوباألساسالضرورية،الواجهاتجميععلى
االقتصاديةوالواجهةاالجتماعية،والواجهةءيولوجيةاإليل

المضهدالمغربيحترلآنهوللحزبالعامالمنطلقإن
فيمزد~سياستهفيحرمغربإلىاقتصاديأوالمستفلسياسيأ
المتأخرأوالجاهلالمغربيتحولآنكألكيجبكمااقتصاده.

بعينتؤخذأنيجبذلككلولتحقيقمتقدم،عالممغربإ~
االيموقرأطية،االستقالل،التالية:الثالثة0المبادىاالعتبار
ا~».سعادة

عنالمنفىمنرجوعهمنذالوزانيحسنمحملينقطعلم
«الرأيجريدةففيلحزبه.رسمهاالتيافاألهالتحقيقالكفاح
افتتاحياتهافيبانتظامكتبه،1947.بويلفياسستالتيالعام»
موضوعاتمختلففيهاتناول.ماسيةمقاالتبالغمرات»0الشهيرة
واالجتماعالسياسةيهمماسواءوالدولية،الوطنيةالساعة

علمفيحقيقيةدروسألتعدالطويلةمقاالتهوانواالقتصاد.
السياسة.

جميعالوزانيحسنمحمدرفضا_(غشت)946
خطابهفيالبونإيريكالعامالمقيماقترحهاالتياإلصالحات

فيبةالمغارالوطنيينمشاركةفيوعارض1946يوليو22يوم
الحكومة.ثورىمجلس



شتنبر23مذكرةانيالرنحسن~حررلم(شتنبى_(997
محادثاتموضوعكانتالتيالفرنسيةالحكومةإلىالمقدمة(947
منبالرباطالعاموالمقيمواالستقاللالشورىحزببينرسمية
الغاءأمامىعلىالمغربي_الفرنسيالمشكلتسويةأجل

تكونوطنيمجلسوانتخابالوطنيةالسيادةواسترجاعالحماية
ملكية.ساسعلىقائمأدستورأالمغربإعطاءاألولىمهمته

المحادثات.هذهفيالحزبوفترأسوقددستورية»

المؤسسينأحدالوزانيحنمحمدكان(إبريل)_6956
طرفمنطنجةفيميثاقهاوقعالتيالمغربيةالوطنيةللجبهة
.المغربيةالو~األحزابممثلي

عنالوزانيحنمحمدهاجرينا~»1957_(غشت_1956
القضيةلشرحالبلدانمنعددإلىفتوجهالخارجإلىطواعية
المتحدةالوالياتءاألوسط(الشرقعنهاوا~فاعالوطنية

الهند،باكتان،سويرا،البرتغال،إسبانيا،األميركية،
شايي»،(قصر(بباريز،ا~ةاألممدوراتوحضرإندونيسيا)،
وبنيويورك.

بالقاهرةالعربيالمغربتحريرللجنةمؤممسكعضوشارك_
.ا~ة~ىلهارئيسأالخطابيالكريمعبمحمداألميركانالتي

المربيةاالولجامعةالىواالستقاللالشورىحزبمثل_
.بالقاهرة

باندونكمؤتمرفيالمغربيةالوطنيةللحركةكممثل_حضر
).1955(ابريل



حزبوفأجراهاالتيالمحادثا~بتسييرلوزانمنقام_
لكوننظرأ)1955(غشتليبانيكسلمفيواالستقاللالشورى
عليه.محظورأكانالفرنسيالتراب

إلىيوسفبنمحماالملكجاللةرجوعبعدباريزفيأقام.
المغربية.الفرنسيةالمفاوضاتلمتابعةفرنسا

استقاللأنيعتبركانولمأذلك.بعدالمغربالى_رجع
إلقامةالحينذلكمنذاتجهفإنهذاته،حدفيغايةيكنلمبالده

تنتظرهكانتالتيالمهامنفسههوحددوقدءحقيقيةديموقراطية
المغربتحويرهوسنةثالثينمنأالوحيدهمناكانبقوله:
تحققالهدفهذااننقولأنويمكنءترابهوحدةعنوالدفاع
كانوقداستقاللنا.ونكملوحدتنانتم.نن9ابقيوقدجزئيأ.
أجلمنالكفاحجانبإلىدائمأ،يناديواالستقاللالشورىحزب

لهيتيسحتىديموقراطيةتربيةالمغربيالشعببإعطاءالتحرير،
بصفةوالوطنيةاإلقليميةشؤونهدفةيسيرأنالبالدتحويرعند
رمة.ه

أذ.الرزايحنمحمديتول_اآلذبهأهتمماأولددواذ
وذ.عاجلةبكيفيةستورية0ملكيةانظمةإقامةإلىبكليتيأتوجه
.العكممنالرع1هذيحبذاللطاذجاللة

المغربيالجمهورمعاالتصالأستأنفأذمنبدالثم
الجماهيرهذهتربيةهودوريوسيكوزحزبينيوالعاملين
.استغاللهافيالطامعينالىألنبهها

وتحريرهالمغربيالمواطنشخصيةابرازهياألولىرمالتاإذ



الشحمية،نمودونتحولالتيالنفسيةوالعقدالمركباتمن
عنوالتنقيبمطامحهلفهمالشعبإلىالتوجهوجبولذلك
ا~بح.العالجلهالنجدأمراضه

تتطلباآلنواالجتماعيةاالقتصاديةالمشاكلرنهذا
المالئمةالحلولعنالكشففيجبغيرها،منأكثراالستعجال

لها.

رفاهيةلخلقالبشريةوقواتهثرواتهيجندأنالمغربوعلى
نقرهأنعلينايجبالمغرب،سكانجمعصالحفيأقتصادية
فالعادال،توزيعاتوزيعهوضمانالوطنيموردنالرمعمجهودبكل
لماستعماريأاقتصادأكان.الحمايةفترة_خاللاقتصادناأنننس
معتحالفواالذيناالقطاعيينوبعضاألجانبإالمنهيتغد
المظالمتسويةينتظرزالماالمغربيالشعبانمالسالف.النظام
.البرنامج<<هذالتحقيقسأتجنأاآلنمنذوانيضحيتهاذهباتي

إلقامةيكافحيكنلمالوزانيحسنمحمدفإنوهكذا
ديموقراطيةإلقامةأيضأولكنفحسب،سياسيةديموقراطية
1957ينايرفيالبيضاءبالدارتجمعفييمرحألماجتماعية.
بقوله:

إلقامةواالستقاللالشورىحزبتأسيسمنذداثمآكافحنادلقد0
سياسيأنظامأليسالديموقراطيالنظامهذا.ديموقراطينظام

والعاملالفالححالةإن.اجتماعينظام.يضأولكنهفحسب،
توزيعابتكارأجلمناالجتماعيةمفاهيمنامراجعةعليناتفرض
وعادلة.حديثةطريقةوفقالبالدلثرواتومنصفجديد



ألنالعاملة،للطبقةكريمةلحياةمكانةإعطاءمنإذنبدال
والحرية،االستقاللأجلمنيكافحكانعندماالشغلعالم
العيش<».ورغدالعدالةالكفاحهذامنينتظركان

ا(طني،التحريرمعركةموازيةبكيفيةيتابعانيالرن_كان
وافني،ومليلية،سبقةفأراضيالبالد.أجزاء«أبوحدةويطالب
والطارس،والقنادسة،بشار،كولومبمثلالذهب،ووادي
أنويجبمغربية،أراضيترجعأنيجبوموريطائياوتيندوف
.00بالدظلتوحيدالوسائلكلنستعمل

فيالمغربيالوفالوزانيحسنمحمدآ_ترأمى957نهاية
فيعضواوعينءالقاهرةفيالمنعقداآلسيوييقياألفرالمؤتمر
المؤتمر.لهذاالدائمالوطنيالمجلس

وسط9االشرقمنكلفيعديدةمرات_آقام(959»1957
وسويسرا.

يحضرولمالمغربي،الدستورمجلسفيعضوأ_سمي_959
المجلس.هذاجلساتقط

المكتبأعضاءبعضانفصلشتنبى~_(غشت_0959
معليؤسسواالحزبعنواالستقاللالشورىلحزبالسياسي
متحوذينهالشعبيةللقواتالوطني«االتحادبركةبنيالمهل
حسنمحمدفجمعآمل.ومطبعةالعام»«الرأيجريدةعلى

حزباسموغيرآء960يناير2و1فيبفامىمؤتمرأالوزاني
الديموقراطي<الدستورحزبيسمىذمبحواالستقاللالشورى
باسمهالناطقة<0العامالرأي«شورىجريدةوأصبحت



ءلالولةوزيرأالوزانيحسنمحمدممي_(يوليوز)ا96ال

ترأسللدولةوزيرأوبصفتهاستقالته.~م.سابيحبضعةوبعا

االنحياز~مالولسيسيالتالمؤتمرفيالمغربيالرسميالوف
.العربيالمشتركادقاعمجلسوفيبالقاهرة»

فيوزاذمدينةعننابأالوزانيحسنمحمدانتخب_(9~
.مغربيبرلمان.ول

هدالياسةآ،962«الدستور»سياسيتين:جريدتينوأمدر•
سواءأنكاره،يترضكاذوفيهما.تحريرهماريسوكاذ،6967
.الدوليةأوالوطنيةبالمسائليتعلقفيما

فيبجروحالوزانيحسنمحمذأصيب_(يوليو»آ9اا
أمتالحينذلكومنذ.اليمنىيدهوبترتالمخيرات،حوادث
مراتعدةلالستشفاءاإلقامةإلىوافطرتتدهورالصحيةحالته

بكثيرأصابتهقدوأمراضهجراحهكانترازا.وبالخارجبالمغرب

علىوقدرتهونشاطهمعنويتهعلىإطالقأتؤثرلمفإنهاالضعفمن
أنحاءعبراجتماعاتبعقدالسياسيعملهتابعفقد.العمل
وقام.آنزاكالسائدةللوضعيةبالنسبةمواقفهفيهايشرحالمغرب

.المغربيةالتمريرةالوطنيةللحركةالسياسيالتاريخبكتابة

فيمكن197(منذالمغربيةالمشاكلتجاهالسياسيةمواقفه.ما
:يليكماتلخص.ن

الداخلي:الصعيدعلى•ا

قبلزيمنأكراليومالمغربيواجهالعامة:السياسةأ_



متوترةبلواإلفالمى.0الفسافيي0الترعميقةداخليةوضعية
باالنفجار.ومهددة

شعورأيلهمليسنوكيبدونواأسفاهالمؤولينلكن
البالد..لهاتتعرضالتيوبالتهديداتتخفيهاالتيباألخطار
كلكأنوسالمةصحةبأفضليتمتنءيروجونفيمامبتفالمغر
.يرأمماآحسنعلىيسيرفيهشيآ

الوممالالنهيار.وعرضةمتازمةتظلالداخليةالوضعيةأنغير
كانوذاباالنفجار.وقتكلفيتهددأزمةوضعيةآنهافيهشك

لهمنفذالمآزقإلىسائرةفهياليوموليدةليتأنهاصحيحأ
للجميع.بالنسبة

واجبأنرىالوهنيةالحياةمنالحاسمةالساعةهنوففيولذلك
األتلفعليكلهاهبالحقيقةيكنلمإنءالجميعنصارحانعلينا
كمعانها.اإلمكانفييقلمالتيالحقائقببعض

يزالماسنة،عشرةستمنذالمغرب،أنبهنمرحمافآول
فإنوهكذاوالخالص،اإلنقاذمسلكوعنطريقهعنيبحث
يسيرأينإلىمنزعجين:بلمهمومين،يتساءلونالمقاربةجميع

.العمل؟وماالمغرب؟

عدمبسببالحالةتخرجتكلمامتزايدةبحدةتثارأسثلةوهي
اإلتيانعلىمصممونونحن:الحكوميةوالمناهجالحالةتغيير
.عنهااإلجابةعناصرببعضاألسئلةلهذه
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منمريضأ»«رجأليشبهالمغربأنفيهشكالفمما
ملتتى»كجراحيةعمليةهبواسطةبإنقاذهالتجيلالضروري
علىقادرةجديدةقيادةهوماهره«طبيبيدعلىوتجرىالداء،
صحيحا.صالحأحكمأالبالدحكم

السياسيةالمشكلةمضىوقتكلمنأكثراليومتثاروبهذا
إالتسرتهاإلىسبيلالمشكلةوهيالمستقل،المغربفي

السياسيالجهازفيها~التياألزمةهنالبالدبإخراج
نيالمغربيستمرالجوهريةالمشكلةهذهحلبدونإذالراهن،
الالفراغوهذاالعامةالحياةبهتتصفالذيالكبيرالفرغمعاناة
تبرزمؤمسةأيةبإيجادأوالحكم»من«رهطأيبقيامملؤهيمكن
بالديموقراطيةأيوصائيةأواسميةديموقراطيةمسرحهافوة

سابقأعنهاالمتحدثالسياسيةالمشكلةفإنواحدة،وبكلمة
فيالمسيرةالطبقةإفالمىوعنالدولةأزمةعنحقأتعبر

تستطيعالالتيالقائدةالطبقة«إنبعضهم:قالالمغرب.
الوألتيالعملعنتحجمأنبشرطإالبانجامهااالحتفاظ
تقدرالوالتيالتفييرءعنتمتنعأنبشرطاالتدومأن0يمكن
الفتيةالطاقةأماستخاعلىوالاألحداثمجرىمسايرةعلى

منواالضمحاللنتراض9باعليهالمحكومالمدعاةلألجيال
.0التاويخ«

ألحقيقةلممالجتها؟ا~كيفهتساثلين:الوفصيةألىولنما
ألسياسيةا~بإعطاء9إأ:هأاإليسبيلمنليسآنههي
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ولزومأحتمأتتطلبهألذيالحلاليوملمغربالكبرى

الشعبيمكنأنهونفسهيفرضالذيالحلأنبهذاونعني
وهمانعمصيره،عنوالمسؤولننسه،قائديصيرأنمنالمغربي
القابلغيرالمطلق،الطبيعي،الحقهذاجاعفاسقمستقبله.
عنلفيبتهحدوضعإالللشعببالنسبةمعناهليسأأبلللتفويت
معكأنه،القوميتراثهتدبيرمنولحرمانهالعامة،شؤونهتسر

أخذفيحقهيترجعلمالكفاح،بضراوةانتزعهالذياالستقالل
راشدأ،شعبأبصفتهوذلكءبنفسهنفسهحكموتوليبيده،مصيره
وطنه.فيوسيدأ

هذافيالجوهريةالسياسيةللمشكلةهذاغيرحلكلان
لساثرالثمعبوممارسةالوطنيةاليادةتعنيمشكلة_وهيالبالد

الكليبالرفضنقابلهأنإأليمكنناالعنها_الناتجةالحقوق
الحلولأصحيكونالآخرحلكلعنبهذأممتنعينالمطلق
اإلطالق.علىوأفضلها

وذاتاألمامية،الوطنيةالمشكلةفإنهذاءأنتظاروفي
العالجمفتاحتعدالتيالرئيسيةالمشكلةهيفتثتهااألسبقية
كلحلأنإذنالبينالواضحفمنالمغرب.فيالراهنةللوضعية
حتمأرهنهوإنماأهميتها،كانتمهماأخرى،داخليةمشكلة
بكللنوضحبللها.حلوأفثلأفضلذاتهاالمشكلةتلكبإعطاء
حكمأالبالدحكمفيليمتثيسيةالالمشكلةتلكأندقة

وجرى،أتفقكيفماحلهايمكنالمشكلةوهيرشيدأ»مالحأ
فيو~مشكلةباعتبارها.مابها.تجدرالتيالجديةبكلبل

ومنمعهابلءمةاطخارجتسويتهاتباشر9أفيجبجو~ما



تزويدهوواحد~يقغيريو~9ألتسويةهذهنجازوطأجلها.
غيروعلىجديد،طرازمنبحكمأيممالحوطنيبحكمالبالد
المغرب.فيسابقمثال

الحكم؟.بهذاإذننعنيفماذأ
أبريل20فيالدولة،رئيسإلىمرفوعةسياسيةمذكرةفي
الحلإلىوأشارالمشكلة،نفسأثارأنلحزبناسبق«1965
طيمسألةرأينا،فيهي«كأمساليومفالمسألةلها.المالشم
ألبالدوتمتيننهائيأ،طيأالحظالسيئةالحكوميةالتجاربصفحة
األمة،باسموواقعأحقأالحكمتتولىأصيلةصحيحةبحكومة
فيسياسيةقيا«ةلهاتتوفروحد«وبهذاوبسندها.أجلها،ومن

عليهاالتيوألمهامكاهلها،علىالملقاةالرسالةمستوى
الصالحخدمةفيتتحملهاالتيوالمسؤوليات.بهاءاالضطالع
الوطني.

فإنلألمةواالجتماعياالساسيالمطمحهذاولتحقيق
وحد«هوالبالدفيالقائمالسياسيالجهازلكيانالكاملالتغيير
ذلك.إلىيؤديأنيمكنالذي

والسيامةورجالهاءاألجهزةتغييريتحتمأخرى،وبعبارة
تكونأنيمكنفالذاتهاالصالحةالوطنيةالحكومةأماومناهجها.

النخبةرجالمنتتألف.نيجبكماجديد،نوعمنحكومةإال
فهمومزايا.وجداراتمقدرات،منلهمبماوذلكالحقيقيين
وامتقامتهم،وكفاءتهم،ءتكوينهمبفضلواهليةقيمةذوورجال

التيوالثقةالعام،الصالحخدمةفيوتفانيهموفعاليتهم،
االمة.منيستمدونها



لالفطالعمؤهلةالصالحةالوطنيةالحكومةتكونوحتى
علىرسالتهابأداءجديرةجديدةكقيادةوتعملالقومية،بمهامها
التيوالوساثلالسلطبجميعمزودةتكونآنيجبالبالد،رآس
لحكومةواحدة،وبكلمةوفعالة.ونشيطةحقيقيةحكومةلكل~ن
وبجدوى.بالفلالحكمتتولى

رجال00منتتألفحكومةكلمعيتنافىالحكومةهز»وقيام
كيفية.بأيةشيآأيليعملواحد،أييدخلهاآيمسخرين»

الحياةيطبعالذيالفرغيمألأنالصالحالحكممجيآشأنومن
البالدشقيبينالحواريؤسسأنشأنهمنيكونكماالعامة،
واألمة.الحكومةبينأيوالحقيقيهالرسمي

الحلهوالوطنيةالحكومةتلكمجيآأناألعووخالصة
الحكمتنطيميثيرهاالتيالكبرىالسياسيةللمشكلةالوحيد
المغرب.فيالسلطةومعارمة

محاورونفيهيوجأأنيمكنالالذيالحلهذافانعدام
والمواطنين،والمحكومينالحكامبيننافعحواروالصالحون<
البالدفيهتنحبسالذيالسياسيالمأزقإنأخرى،وبعبارة

المقاهيمبتغييريتحققسياميأمخرجأبالضرورةيستوجب
كبرىمياسةنهجيعنيوهااالحكم،مجالفيواألساليب
جمعا،.األمةإليهتطمحالذيالتجديدنهضةتحقيقتستهدف
منباردةثورةبتنظيمالقيامرأينا،فيهذا،يعنيواضح،وبتعبير
وبرنامجكسياسة.،962منذلها.دعوفتثناماالتيهياألعلى
بمهمةوللقيامالبالد.وسندوثقة،بتقايي،تتمتعجديدةلقيادة



أنالجديدةالقيادةعلىفإنمهمتهاهيالتيالوهنيالتجديا
المطابقةالجريثةاإلصالحاتمنبرنامجعلىعملهاتبني

البرنامجوهذالألمة.المشروعةوللمطامحءالدعةلمقتضيات
المستعجل«أواالدنىالحدبرنامجمنأوألىءلفتالمزدوج
الوضعوتقويمللبالدالمعنويالجوإلىالصفاءإعادةوهدفه
بهذامحدثأالشعبالىالثقةوعادةالداخلية،مةاألنعنالناشىء
أواألقصيالحدبرنامجمنوثانيأ،الضرورية،النفسيةالهزةكله

قلبإلىالهادفةالجذريةاإلصالحاتعلىويشتملالمؤجل،
جديدوطنيتنظيموحاللعقب،علىرأسأواألجهزةاألوضاع
منظمواقتصادصالحةوحكومةعصرية،دولةعلىيشادمحلها
جديد.ومجتمع

الحاضرالمياسيللمأزقمنفذ،اياهنييوجد،الوهكذا
عنيفةثورةهيالتياألعلىمنالباردةرةباكنسميهماخارج
قيادةوتقادءمحكمنظامعلىوتقوممحيح،تفكيرمنتبعث
موفقة.

التيالداخليةأألزمةلحلوسيلةذلكغيرنوىلبنانعم،
األمةلخالصوطريقأعقباه،تحمدالماإلىالبالدبدفىتهدد
التاريخها،تحيأن(لىسيدةحرةبصفتهاتطمحالتيبيةالعف
فرضأ.عليهاويفرضتتحمله.ن

مرةفنرى،المغربفياصراربكلالمتأزمالوضعأما
قيامبغيةبتغييرهللمطالبةالصوتفرمعأنعليناواجبأأخرى،
حكمأيحكمأنفيالمغربيالشعبوبحقجايأ،وطنيوضع



ومالكأالسيادة،وصاحبراشدا،شعبابوصفهصالحأصحيحأ
لمصيره.

وأموال،وجهود،آرقات،منعليهضيعماالمغربفكنى
بشديدوسيادتهاستقاللهانتزعحركوطنبهعوملماوكفاه
كاملةحقوقهبممارسةجديركوطنآيالتضحية،وجسيمالكفاح
.بدا.حسيبوالرقيبوالعليهوصيالوالسياسةالحكمفي

علىمطروحةفتثتماالتيالجوهريةالمسألةإنوباختصار
الءألداخلفيلالوضاعكاهلجذريتغييرمسآلةهيالبساط
جوع،منيغني9ويسمنالللدستورجزئيتعديلمسآلة
دوناألعلىمنباردةثورةمسألةنظرنا._فيالتغييرومآلة
األيامتكونقدوأخرىمضت.حداثفرضتهاثورةوهيمواها،
طورينذاتاألعلىمنالباردةالثورةأنوبديهيحبلى.بها

والتغييروالبناء،الهدمهماءمتالزمينودورينمتزامنين،
واإلصالح.والتصحيحوالتطوير،

تستطيعالتياالنقالبيةالسياسةهياالعلىمنالباردةفالثورة
ومجتمعأدولةالجديدالمغربوتبنيجذوره«منالفادتقتلعأن

واإلمالح،التطهيرحيثالجديدةاالفاقنحوباألمةوتنطلق
سواه.طريقوالالطريق،هونظرنافيفهذاوالخالص،واإلنقاذ

كانماعلىكانماواستمرحالهاعلىلقمانداربقيتاذاآما
االستقرارعدمنتيجةعقباهتحمداللمامعرضأالمغربفسيظل
فادأ،األوضاعيزيدأنإآلهذاشأنمنوليىاألمن،وعدم
الشعبأنالقول:وخالصةتزايدا.واالنفجارتفاقمأ،واألزمة



والتعفنالفسادضاعأقمنفيههوماتحملميقيعدلمألمغربي
علىقلقجدقبلزيمنآكثرأصبحوآنهوالتدهور،واالنحراف
اإلتقادالتمامىالىبهيدفعهذاوكىومستقبله،حافره

(لىالوحيدالسبيلأنونعتقدالجمر.يناحرعلىوالخالص
بوساثلفعالةجديدةوطنيةبثورةالقيامهولناوخالصإنقاذكل

ماةفيوذلكوالتنظيم،التشريعوبوامعلةواإلصالح<الحكمة
األمةعناصرساثرتشملحماسيةشعبيةوتعبئةرا~،وطنيإجماع
جهامنكلفهامهماأحسنمصيرإلىالمتطلعةالمغربية
آولهووالطمأنينةواألمناالستقرارضمانكانواذاوتضحية.
القانوننطاقفي_مةتوفره.ندولةكلعلىيجبماوآفضل
التيحقأالسليمةوالديموقراطيةالصحيحة،والمشروعيةالعادل
الصالحخدمةفيإالتكونوالالشعبمنفعألوجودهاتستمد
فيهذاكلإلىالمؤديةالسياسةبنهجالتعجيلفيجبالعام

يجبحواركلآنبصراحةنعلنالمناسبةوبهذهوالوامع.الحقيقة
إقامةبغيةوذلكالبالد،فيالواعيةالحيةالقواتكلمعيكونأن
يشكلالذيالداخليالفسادأوقاعبدلالصالحالحكمنظام
علىكانمافبقاءومستقبلها.حاضرهااألمةحياةعلىخطرأعظي
أجلهمنالتحايلفيارواالمتمرءوالسياسةالحكمفيكانما

البالديعرضانإنماوالمراوغةوالمغالةوالدوراناللفبوساثلى
للجميعبالنسبةوالمصيرالمنقلبسوءإلىأخرىمرةوشعبها
وضعإلىيهدفأنيتحتمألمنشودفالحوارامتثناءءوبدون
لالمةالجديدةالعامةالحياةنظامعليهايشادأنيجبالتياألمس
والتجديدالتحولارا«ةوبمقتضىوميالتها،استقاللهاعهدفي



الظالمين.علىإ(عدوانوالللمتقين،والعاقبةلديها،

:لمانيةابالتجارب

مراجعةمثروعضاموقفأالوزانيحسنمحمااتخذولما
البرلمانيةبالتجاربالمتعلقةنظرهوجهةشرحآ)972(الدستور
التعسةوالمحاوالتالتجاربتلكد«ومنالموضوع:هأافيفكتب
اختالفعلىالتمثيليةومؤسساتهاالدستوريةالعملياتالحظ
مسختأنهاالحتميةالنتيجةكانتوقدودرجاتها،أنواعها

أنظمتها،وأفمماتسمعتها،وشرهتالبالدهذهفيالديمقراطية
زيغيرإالمنهاتجربلمالتياألمةففوسفيإليهاوأساءت
وجدوى.قيمة

هذافإناألساسيةمطالبنامنوالدستورالديمقراطيةكانتوذا
كماواالسترة»الدمقرطة«سياسةقليلوالكثيرفيمطلقأيعنيال

فيعليهامحكومسياسةألنهااليوم«حتىبالدنافيآلفناها
.0األريع<والفشلالتامةبالخيبةمهاها

االنتخابيةالقوائمفيالمواطنينتسجيلبعاميتعلقوفيما
:التاليالتفسيرالوزانيحسنمحمدأعطى

يااالنتخابيةالقوائمفيالمواطنينتسجيلفيالنقصكاند«إذا
إعراضإلىرجعذلكسببفإنالمغربيةالناخبةالهيئةفيثغرة

أالنتسابعنالمسجلينوفالمسجلينالمواطنينمنالماليين
جهةوهنءجهةهنهأأالمغرب،فيموةكليويبىبكما

فظا«إقأنةهيالغايةإذغاية«الوسيلةالتسجيلفإنأخرى»
وأا~«إرادةهنحقآوجود»يستمدسليمديمقراطي~



كماممى،بالاسمأيكونالبحيثءالشعبلصالح(اليعمل
الظرفية،وميأستهمالحاكمينلمصلحةومخرأملفقأيكونال

للمنهجطبقأالحكمشورىأمماسعلىيتحققأنينبغيماوذلك
األصيل.اإلسالمي

هوإنماالغايةلتلكوسيلةيكونالالذيالتسجيلأنوالخالصة
منمؤسساتوصنعالشعب،إرادةتزييفبهايرادعمليةمجرد
ءبصلةالديمقراطيالحكمإلىيمتالاأليالمألوفالنوع

أكثر»يكنلمإنسابقاتهالهسخرتلماالمؤسساتوتسخير
ومشموللمفهوممنافيتينونتيجتهااالنتخابعمليةتكونوهكذا

بدونإذءغشكلمنوسالمتهالتصويتحريةوهواالنتخاب
وسيلةويكونالمواطنين،لصالحمهمتهاالنتخابيؤديالهذا

مجردكونهعنيخرجوالودعايتها»السيامةأغراضلخدمة
الوقتنفسفيأنهبالذكروالجديرومضللة.مهرجةديماغوجية

لترغيبوذدعةصحفمنالرسميةالدعايةأبواقفيهتعملالذي
شتىبممارسةالسلطةأعوانينشطكماالتسجيلفيالمواطنين
ممارسةأننالحظءالغرضلنفسالمواطنينعلىالضغوط
وحقالرأيعنالتعبيركحريةاألخرى0الديمقراطيةالحقوق
الرقابةبواسطةعمليأتعرقلوغيرهاالصحه_بواسطةالمعارضة
العامةالحرياتلقانونخالفأالصحافةعلىالمفروضةالبوليسية
تحرصفلماذاخاصأ،بابألهايفردالذيالرسميوللدستور
لوائحفيالتسجيللحقالمواطنينممارسةعلىاللطة

السؤالومواطن؟إنانلكلالتيالحقوقبقيةدوناالنتخاب
<»....الجواب.طيهفييحمل
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الخارجية:السياسةصميأ.على2

الخارجية:الياسةموضوعفيالوزانيحنمحمدكتب
فيالمقدسبحقهالتمسكشديديزالماالمغربيالشعبإن

طقآاالستعماريدوعلىاالستعمارزمناغتصب،مااسترجاع
التيالسميمةالمغربيةاألراضيمنوالتراضي،التوسعليامة

الغاصبينقبضةمنتحريرهابدونوحدةوالسيادةتتمال
وتضحية،ثمنمنذلككلفهومهماالزمانطالمهماوالمحتلين

حقبغيروالتنازلبالتخليتتصفمياسةلكلمعارضتهأكدكما
لكلوكذلكاألراضي،تلكمنجزء)يعنمشروعةغيروبصفة
السيادةصاحبالشعبغيبةفيلهذاتبرمقدأوأبرمتمعاهدة
وبمناسبةاليوم.لحدالمغتصبأوالمحررالوطنيوالتراب

1972يونيوفيبالرباطيقياألفرالقمةمؤتمرفيالمبرمتفاتراال
احتفظالذياالتفاقهذانشرعامواستغرابدهشةبكليالحظ

يجهلزالوماكانبحيثواضح،غيرلسببالشعبعلىسرأبه
سنواتخاللوالجزاثرالمغربفيالمسؤولينبينجرىماحقيقة
الخفاء،طيفيكلهاظلتواتفاقاتومخابرات،لقاءات،من
الخارجفيالعاموالرأيالداخلفيالثمعبجعلالذياألمر

انمحتلة،واألراضيالحدودمشكلةفييتملموماتممايجهالن
الحقةبالدهمخريطةبةالمغاريعرفالشهريننحووبعدوهكذا
نطالبولهذاكثير.فيوالقليلفيمطلقأيقنيهمالأمرهاكأن

حتىالمغربيةالدبلوماسيةمخبقاتبكشفبالدنافيالمسؤولين
وبينة.خبرةعنعليهاالشعبيحكم

جريأوالتساهلالتهاونإلىتميلسياسةكلبشاةنستنكركما



منكم0»قاعدةأساسعلىالسهلةللحلولوطلبأالعواطفمع
المتسمةالسياسةتلكبنبذونطالببتركها»قضيناهاحاجة

أسسفيالتفكيربإعادةجديدةخارجيةسياسةوبلوكبالعجز<
مطابقةأكثرلجعلهاوذلكالمغربية،الدبلوماسيةواتجاهات
ماوهووا.مةدللوطنالعلياللمصالحومراعاةالوطنيةللمتطلبات

بالواقحتتقيدسياسةونهجمتساهلة،عاطفيةسياسةكلبتركيتم
والرجال،لألشياء،بالنيةالتجاربضوءعلىوتيرءوالحقيقة

وتتعرضهدىغيرعلىتسيرإنماهذهغيرمياسةوكلوالدول؟
والكارثة.الهزيمةإلىالبالدوتجروالخيبة،للفشل

الترابية:بالوحدةيتعلق~فيما3

فيالوزانيحسنمحمدكتبالترابية،الوحدةيخصفيما
:1975يونيو
التجزئة،تقبلالترابيةقضيةوالتوحيدالتحريرقضية~إنا
شماألاإلسبانياالستعمارعليهيبطرما~تشملفهي

تشملكماواألقاليم،والجزرا~نمنوالبحرالبرفيوجنوبأ
وسيطرتهااحتاللهاعهدفيفرنسااحتلتهاالتياألصقاعساثر

فيالمغربمعالتفاوضآرادتوالتيكلهفريقيأألبالشمال
نفهااعتبرتالتيالجزائرعليهاترامتهثمإليه،إلرجاعها1958
فرنسااقتطعتهفيماالفرنيواالستعماراألجنبياالحتاللوارثة
كذلكهيوالملحقةالجزائرفيبسيطرتهاوألحقتهالمغربمن

المنطقةوتقعاء830منذاحتاللها~ةالفرنسيبالتراب
بشاربينفرنسابعدالجزائردنمنالمغتصبةالصحراوية



حدودأقصىإلىوتمتدغربأتيندونوبينشرقأوالقنادسة
جنوبأ.التاريخيةالمغرب

أسبقيةيعدالمغتصبةواألطرافاألتاليموتوحيدتحريرإن_2
ألنهاءالمغربفيوشأنهانوعهاكانكيغمااألسبقياتجميع
بمعركةتتعلقهأابسببفهيإليه،بالنسبةموتأوحياةقضية
التضحيات.كلسبيلهافيتهونمصيريةوطنية

واألمةكله،المغربقضيةوالتوحيدالتحريرقضية.إن3
االستبداديحاولأنفردأليأوفريقألييجوزفالجمعاى،
للتهريجأوالحزبيةللدعايةثكلبأيلهاوامتغال)مرها

الغوغائي.

غيريعنيالالكاملةالوطنيةالوحدةقضيةفيالبتإن_4
المغربحقبإحقاقفيهاالفصلوانودولة،وأمةوطنأالمغرب
حكوماتومرتزقته،وعمالشهوحلفاشهاالستعمارباطلوابطال
كيفماخارجيةمنظمةأيةتملكهال.وأشخاصأ،أوجماعاتكانت
بجميعالمغربيالشعبهوإنماذلكفيالعمدةبلنوعها،كان
فالوحدةالوطني.الجيشىطليعتهاوفيءوقواتهووساثلهطاقاته
اتهولينصرناثه،عندمنإالالنصروماسبيلنا،والجهادغايتنا،
ينصره.من

فداإلسبانياالستعمارمعوموريطائياالجزائرتكتلإن_5
العربي<<«أبالمغربيسمىماسياسةفضحقاوعالنيةمرأالمغرب
أنعلىالبرهانفأقامإليه،المنسوبالتضامنالصميمفيوطعن
خاسرةوورقةفارغة،أمكلورةيكونأن~والالعربيالمغرب



الجزائرتتوسعأنوتحاولتوسعةالذيللمغرببالنبةخصوصأ
بعدأواالستعمارعهلفيمواءالمغتصبة~راضيهحسابعلى

االستقالل.

جهة،منبالتجارب،واالتعاظبالوقا~،االعتبارإن_6
منللبالدالعلياالمصلحةوضروراتالوطني،الواجبومتطلبات

جذريأالنظربإعادةالمغربيعجلبأنكلهاتقضيأخرى،جهة
والمجامالت»العواطفسياسةبنبذوذلكالخارجية،مياستهفي

مواقفهوبتقييموالتساهل،المرونةبدعوىوالخياالتواألوهام
إنوالمصلحة.والواجبامع،الومنوسليممحيحأساسعلى

هوإنماوالتنازالتوالتساهالتاألساطيرهميامةفيالتمادي
لحقوقه،واهدارالوطن،بقضاياواخاللءالخذالنفيامعان

عنبأنفنانربأالذيالسياسيالعمىوهوءبمصالحهوتضحية
به.يتصفموقفأياتخاذعنفضألفيهالوقوع

مضطرأ_أصبحلقضيتهووفاءبحقه،_تمسكأالمغربا_إن
العربية،الدولوبعضوموريطائياالجزائرمنموقفهمراجعةإلى

تجاهمنهاواحدةكلملوكنتيجةوذلكالعربية،الدولوجامعة
المحتل.المغربيالوطنيالترابكامل0استرجاعمسألة

لسان_علىتخلتمتيةاألالحقائقتقصيلجنةإن.8
بموريطانياوجودهاوأثناءللجزائرزيارتهابعدحيادهاعن_وثيسها
وجهةونواكشوطبباريستصريحاتفيعنهاالمسؤولتبنىحيث
معوقضيتهالمغربضدمعهوالمتواطئيناالستعمارنظر

اللجنة~مهمةحقيقةعنبذلكفحادوالموريطانيين،الجزائريين



منبطلبالدوليةالعدلمحكمةتحكيمفيطعناألمرانبهبلغ
صالحيةكلاللجنةفقدتالموقفوبذلكالمتحدة.األممهيشة

فيوفشلتاالستعمار،تصفيةلجنةباسموالتحقتللبحث
ماتضمنإنالمغربلدنمنالطعنإلىتقريرهامعرضةمهمتها
فيالمغربحقضاوعمالشهوحلفاشهاالستعمارباطليؤيد

المغتصبة.ائهصحراسترجاع

6975مايو31فيالصادرفيليالمكياالجزائريالبالغ_إن9
صريحبشكليثبت،الرسميةالجزائريةالصحافةوكالةباسم
.إرادةاإلسباني،االستعمارمعالسافرالجزائريالتواطؤووقح،
الترابيةالمغربوحدةحسابعلىجديدمنوالتوسعالترامي
المغرب،نحووالتحديالتهجمموقفعلىهذابكلمبرهنأ

إسبانيامعونزاعهالداخليةشؤونهفيالتدخلإلىوالتطاول
منالدوليةالعالمحكمةنظرعلىحاليأالمعروضالمتعسرة

والعملالمغرب،لطلبتأييدأالمتحدة،األممهيشةطرف
الباغي.االستعمارضدحقهفيإلنصافه

ويقويأمره«يحزمأذالمغربعلىيتقينكلهلهذاأفظ
يؤخذالحق.ذاالقتضاد،عدبالقوةحقهألخذعدتهويعدعزمه
مالحلبالمرصادالمغرب~أذيجببهذاوعمأليعطي،وال
رسميأوأعلتبههددتكماانحابمنإسبانياعليهتقدمتد
تلملمإنأراميهليكتعوذلكوالمغالطةالتدورسبيلعلى
محها.الجال>نورإليه

فيجبتتجزأالقضيةالوطنيةالترابيةالوحدةقضيةأنوبما



وبماوجد،حزمبكلالوقتنفسفييعملأنالمغربعلى
بالشمال.وجزرهوجيوبهمدنهالسترجاعفعالةوساثلمنيملك

العدائيموقفهاعلىالوحيدالفعلودفإنالجزائريخصوفيما
ضده،االستعمارمعالعلنيوتواطثهاالمغرب،منالمكشوف
ومراميهاالمغربيالوطنيالترابحسابعلىالتوسعيةوخطتها
ليسوالمستقبل،الحاضرفيوأمةوطنآالمغربضدوالبعيدةالقريبة
هوبلعقيمة،كالميةوحربسلبيلجاجفيمعهاألدخولهو

ورثتدولةبصفتهامعهاالترابيالملففتحعلىاإلقدام
وألحقهالمغربيالترابمناقتطعهفيماالفرنياالستعمار
الفرنسيالترابفيمندمجللجزاثركقطرمالكأكانوقتمابسيطرته
سنة.130منأكثرمنذ

وارثأخلفأالجزارتحتلهمااسترجاعقضيةوضعإلىوالسبيل
هو:صميمةمغربيةمناطقمنلالستعمار

تلمسانوبالغ69»(»15فيالمؤرخةإيفرانمعاهدةإلغاء_6
الرباطوأوفاقرالمحمديةومحادثات(970مايو27فيالمشترك

قط.المغربعليهايصادقلمالتي1972يونيو65في

وا~ودالمناطقجميعاسترجاععلىالمغربعزمإعالن_2
وبعده.االستعمارعهدفيالجزائرإلىضمتالتيالمغربية

والتاريخيةاألصليةحدودهفيللمنوبرسميةخريطة_نشر3
معهالتفاوضالمغربمن6958فيفرنساطلبتالتيالحقة

6اتفاقفيالجزائريةالثورةحكومةالتزمتوالتيإليهإلرجاعها
متقيدةغيرالترابيمشكلهابتسويةالمغربمعآ96ايوليوز



.الغرنياالستعمارعهدفيالمصطنعةبالحدود

منظمةأيةلتحكيممسبقأالمغربقبولبعدمالتصريح_4
الجامعةأواألفريقيةالوحدةمنظمةأوالمتحدةاألمم(هيشةخارجية
منليىتدخلهاألنالمغتصبة،أراضيهتحريرقضيةفيالعربية)
إليهتعوضتماإلىويعرضهااألجواءعليهايفسدأناألشأنه
وأخطار.آفاتمنالحافرفيإليهوتتعرضالعافينيقضاياه

ماإلجراءمحاولةكلسلفأرفضأنالمغربعلىيجبكما
انحيثكلهامنعامةشروطهألنالمصير،تقريربحقيسمى
واننزيهالصحيحتطبيقهتمنعأنتتطيعالمتصوفةالسلطة
للمغالطة،ومسرحياتمناورات،منبهتقومبماوالسليم
السيطرةتحت~اثنافيويقعوقعكماوالتضليل،والتزوير،
اإلسبانية.

منالمغتصبةالمناطقسكانبةالمغارإلىالناا،~توجيه5
التحريريةالمغربيباسةلتعريفهماالستعماربعدالجزائر
فيللمساهمةووساثلهمففوسهمتعبئةإلىولدعوتهمتجاههم
السيطرةمنأقوامهموخالصءاالحتاللمنأرافيهمإ~ذ

الفرنسية.االستعماريةالسيطرةبديلةالجزائرية

بكلذلكأجلمنالجديللعملمحكممخطط~تطبيق6
واإلعالم.والتوعيةاالتصالمجالفيالمجديةالومماثل

بموقفهويرتفعءالوطنيةمسؤولياتهالمغربيواجهكلهمتقه~
لترابهوالتوحيدالتحريربقضيةالخاصةاألحداثمستوىإلى

ساثروتترخصاالختيارات،كلسبيلهفيتهونالذيالوطني



.لكمغالبفالاتهينصركموإنءالتضحيات

وأثرفأكثر،آكثرالوزانيحسنمحمدصحةرتتدهو_(975

منكثيرألهايكنكانالتيكلثومآمالسيدةحرمهبوفاةالتأثربالغ
.معهتحملتهاالتيالتضحياتبسببواإلعجاباالحترام

حسبودفنءنحبهالوزانيحسنمحمدقضىشتس9(~(978

قلبفيأجداده،وبينزوجتهبجواربفامىأسرتهروضةفيرغبته

التيوالعدالةللحريةاألولىالدعواتشهدتالتيالحاضرةهذه
للشعبواألملالثقةفآعادتالثالثينات،بدايةفيبهانادى

حنمحمدتركوقدتاريخه.منقاتمةساعةفيالمغربي
منها:هامة،مؤلفاتالوزاني

وجهادحياةمذكرات(ا
مالمغربيةالتحريريةالوطنيةللحركةالسياسيالتاريخ

اإلعدادطورفيالسابع(الجزءأجزاء7_)955»6(~

.للطبع)

القلمحرب)2
مختلففيالوزانيحسنمحمدمقاالت(مجموعة
6978»(937»الموضوعات)

أبن~،ال

_الطبعتحت_وتأمالتدراسات)3
أجزاء6
.اإلسالمفيالحكمحقيقةآووالدولة،اإلسالم_
_ترجمة_الدولةوسلطةالفردحرية_



والبرلمان.الدستورفي~
االستقالل.بعد..والمجتمع.السياسةفي~
والمدنية.والمجتمعاإل~مه
وطنيات._

~جزأن~صحفهوثصريحاثحطب)4
للطخ)اإلعداد(شيد



5تقديم
7..والحكومةاإلسالم

10الرسولعهدعلىالعربيةالحكومة
64األخرىواألدياناإلسالمبينمقارنة
(6مونتكيومطاعنرد
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35اإلسالمفيالسلطةحقيقة
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