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ه ذ ا ااقذذا هذذو الاصذذع ا ذذاكت ع ذذر كذذج كتذذاب أكذذادميل إديذذد بع ذوا كذذد ع ىل
الاكر السياسل :رؤية سالكية أعده لطذالب العلذوا السياسذية الذدكتور حممذد وقيذع هللا أ ذد
ويسذتعرض هذ ا الاصذذع كعذذار ال لريذذة البذذاهرب الذذه قذذاا بصذذيايتاا الذذدكتور التيجذذاىن عبذذد القذذادر
حاكد عج دور العاكع السياسل يف جمتمعات الرساالت السماوية عرب التاريخ).
كقدكة:
الدكتور التيجاين عبد القادر حاكد (1951ا  ) -أحد كبار اجملتاذديج ااعارذريج يف
جمذا الاكذر السياسذل اإلسذالكل وقذد أسذامل لايتذر الراسذدة يف درل الالسذاة واا طذ
واالقتصاد والعلوا السياسية والقرآ وأرو الاقر واللغة العربية يف تعمي أتكالتر وشح
قدراتر الاكرية يف الاحذ وااقارنذة وال قذد والت لذق .وقذد أن ذد عذدب دراسذات تصذورية كتقدكذة
يف ال لريذذة السياس ذذية والعالقذذات الدولي ذذة والسياسذذات ااقارن ذذة وهذذل دراس ذذات إعلذذل ك ذذج
الذ القذذرآين أرذالر للمعرثذذة يذذه ي صذذي عليذذر التحليذذع الذذدقي سذوا اارداتذذر الذذه ي كذذي
ك ا ذذا أو للس ذذيا ال ذ ن ي ذذرد يف ال ذذاته وك ذذج ذذال االستك ذذا اات ذذدين ميك ذذج اس ذذتدال
ااعلوكات وااااهيم اله تايد يف حتليع وثام ونقد خمتلف اللواهر السياسية.
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وهبذ ا ااذ اا ا تلذف الذدكتور التيجذاين عبذد القذادر كذع يح ذع ك ذقيج إعلذوا كذج الذ
القذذرآين أداب لتعدذذيد نتذذارا الدراسذذات الذذه ثريذوا ك اذذا بذذدو أ يست ذذقوا القذذرآ كقذذدكار أو
أ ي طلقذوا كذذج أسذذال كااهيمذذر .كذذع كذذا ثعلذذوه هذذو أ انتدب ذوا بعذذا اتتت القرآنيذذة الذذه
تتواث ذ كذذع كذذا ورذذلوا ليذذر كذذج اسذذت تاإات أو أ ا ل ذوا أكذذر القذذرآ يلكليذذة ر ذذدوا ثيذذر
نصورار تدعم تلك االست تاإات.
ويستدداا ك اجيتذر البح يذة القرآنيذة انتبذر الذدكتور التيجذاين عبذد القذادر ىل طذد ان لذ
ىل كااوي ذذر ك ذذق ك ذذج اااكذ ذريج اإلسذ ذالكيع انس ذذياقار ك ذذع كا ذذاهيم واث ذذدب ك ذذج تلق ذذا ح ذذو ات
ااست ذذرقع الكب ذذار ك ذذج أك ذذا ي ذذا يول ذذد يار وك ذذونتجمرن وا وثرانس ذذيت هب ذذع وت ذذور
أندران ويقهم ممج روإوا لاكرب أ رسو اإلسالا ر ياتم ألو عاده بقدات السياسة و منا
انصر ىل ت كق ال ال ب ؤو العقيذدب والبعذه وال ذواب والعقذاب يف دار ااذ ب وأنذر ر يعذر
قدذذات السياسذذة اهتماك ذار ي ذ كر ال بعذذد أ هذذاإر ىل اادي ذذة اا ذذورب حيذذه وإذذد ناسذذر تلقاري ذار

رريسار للدولة.

حتليع اللاهرب االإتماعية:
ك ذذكلة البذذاح ع كذذج أسذذارع االست ذرا وكذذج ببعاذذم أظذذم :بعذذد أ الحل ذوا أ
السذذور ااكيذذة ذل احلذذديه ثياذذا كستايد ذار عذذج اليذذوا ات ذذر وعذذج ااسذذا لة ثيذذر وك ذذاهد
القياكذذة الذذه يتجسذذد ثياذذا ال ذواب والعقذذاب ثذذانم أ يالحلذوا أ اات عقيذذدب البعذذه ااب والذذة
يف القرآ ااكل هل األرع االعتقادن ال ن ترتك علير أرو الاكر السياسل يف اإلسالا
كم ذذا ترتكذ ذ علي ذذر قيم ذذر كلاذ ذا [ .]1ولذ ذ لك ثق ذذد اه ذذي ه ذذؤال للبح ذذه ع ذذج آتت أ ذذر
تتحذذدب كباشذذرب عذذج تلذذك اااذذاهيم السياسذذية واذذا ر ذذدوها ال يف القذذرآ ااذذدين عم ذوا أ
القرآ ااكل كرل يف جمملر :لإلن ار يلكارالة والتاديد ااستمر بدكار العار [ .]2ل ا ثإنذر
ال يص ذذلي لك ذذل يك ذذو  :ن ذ ذواب كتاارل ذذة وك اتح ذذة عل ذذا احلي ذذاب االإتماعي ذذة بغ ذذرض ت ليما ذذا
وتوظيااذذا [ ]3ثاحليذذاب االإتماعيذذة بذذع احليذذاب الذذدنيا مةعاذذا ال قيمذذة نذذا يف القذذرآ يف نلذذر
هؤال الدارسع ااتعجلع.
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استددا أولئك الدارسو ااست رقو ك لورهم الاكرن الغذر يف حتليذع الذديج كلذاهرب
اإتماعية ك لر ك ع اللذواهر االإتماعيذة األ ذر الذه دذع للدراسذة اا اجيذة القارمذة علذا
أسذذال اث اتذذات تصذذورية املاذذا الذذدارل يف اه ذذر عذذج ربيعذذة اللذواهر االإتماعيذذة الذذه ت ذذد
ك ذواب رذذغقب ط تتطذذور وثقذار لتذواع ااذؤالرات علياذذا كذذج كذذع إانذذي .و بتدكذذع هذذؤال الدارسذذع
للل ذ ذذاهرب اإلسذ ذ ذذالكية رأوا أظذ ذ ذذا بذ ذ ذذدأت يلقذ ذ ذذرآ ااك ذ ذذل ال ذ ذ ذ ن ر يكذ ذ ذذج :ال حماولذ ذ ذذة ت ميذ ذ ذذة
الستعدادات دي ية جلماعة رغقب [ ]4وأنر ر يكج لي ق ىل ديذج ا ربيعذة إديذدب ال
بع ذذد انج ذذرب حي ذذه تغ ذذق كس ذذار الق ذذرآ لك ذذل ي ذذكع دي ذ ذار ل ذذر نلاك ذذر االإتم ذذاعل والاقا ذذل
والسياسل .لقد حدب الك التغيق -يف نلر هؤال  -ب ذا ر علذا كذؤالرات اإتماعيذة ت لذل يف
رثا أهع ككة والطارف وكج إاورهم كج األقواا لإلميا مبحمذد ثاتذطر لالبتعذاد عذ ام ىل
قذذوا أسذذرعوا ياللتاذذا كذذج حولذذر واإلميذذا برسذذالتر مك ذذر ممذذا كذذا يتوقذذع ثد ذ تلقذذا تلذذك
ااااإذذدب يف ت ذذكيع نلذذاا سياسذذل دسذذتورن اإتمذذاعل يدذذب بذذر عالقذذات ال ذال الذ يج تبعذذوه
وآ روه.
أك ذذر اااك ذريج اإلسذذالكيع ر ل ذ وا يل لريذذة الذذه تذذوىل بلورنذذا كااست ذذر اجملذذرن
يولذذد يار والربيطذذاين كذذونتجمرن وا علذذا عالنذذا وكذذج أ ذ ال لريذذة ذ اثقها كعلذذل عبذذد
الذرا [ ]5ثإنذذر ر يصذذي أدىن أذذاث أو أتالذذق علذذا رذذعيد الاكذذر السياسذذل اإلسذذالكل .لكذذج
أتالذذر ك ذذق كذذج اااك ذريج اإلسذذالكيع مبذذا رشذذي كذذج ال ذذات تلذذك ال لريذذة كذذج اث اتذذات تقذذو م
القذذرآ ااكذذل ر ات ذذو علذذا أك ذذر كذذج عذذرض ع ذذاا للمبذذادن السياس ذذية اإلسذذالكية ينتل ذذار أ
يذذتمدا ال كذذا عذذج ثررذذة أثدذذع لتاصذذيع تلذذك اابذذادن وتطبيقاذذا وهذذو كذذا نيذذد للمسذذلمع
عقي انجرب ىل اادي ة اا ورب ونذ ا ثقذد تلذل ظذاهرب انجذرب ع ذدهم اهتماكذار كبذقار يعتبذار
أظا إ أساسل يف ك اا الديج ااتر ويف إوهر الرسالة ثاكتمذا اإلرذار انيكلذل التصذورن
يف ككذذة ي تلذذر االكتسذذا يلاعذذع السياسذذل ال ذواقعل يف اادي ذذة ليكتمذذع ب ذذا اإلسذذالا رذذورب
وكذادب وروحذار ودولذذة [ .]6أن نذذر لذذوال انجذذرب اذا اكتمذذع الذذديج يف نلذذر هذذؤال وال قذذاا لذذر
أن ب ذذا تصذذورن أو عملذذل علذذا رذذعيد السياسذذة .ويلتذذاع ثذذإ االهتمذذاا الاذذار ينجذذرب كذذج
ال احية السياسية أكر ال يسوير كربر او شد .
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الدكتور التيجاين عبد القادر ال يقف علا أرض ك كة كع أولئك ااست رقع بذع
نذذر ليدتلذذف كعاذذم إذ رتر كمذذا أنذذر عتلذذف ك ذقار كذذع كذذج أتالذذروا هبذذم كذذج اااكذريج اإلسذذالكيع
ال يج أشاعوا ثكرب أ كبذادن القذرآ السياسذية الذه ن لذل مبكذة ااكركذة ظلذل حبيسذة اإلرذار
ال لذذرن ينتلذذار التطبي ذ اتإذذع .وعلذذا ال قذذيا كذذج الذذك يذذر الذذدكتور التيجذذاين :أ تلذذك
اابادن كانل ب ا ر يت ابك يف نسجر اابدأ ااوحل بر كع اللر الواقذع وال اناصذا ثيذر بذع
اابدأ والاعع ال حيه ت عدا القدرب واحليلذة وهذ ا االناصذا حذع يقذع يعتذرب يف ك طذ الذديج
حرإ ذار وثت ذذة ي بغذذل تك يذذف اجلاذذد للدذذروك ك اذذا .وال ميكذذج أ يقذذا يلطبذذع كذذع اابذذادن
السياسذذية الذذه ن ذ هبذذا الذذوحل يف ككذذة تع ذ ر تطبيقاذذا ثطويذذل يف انتلذذار انجذذرب ىل ي ذذرب.
أوالر :أل هذ ه اابذادن ر ت ذ ةلذة واحذدب ور ي ذ ع ذد تطبيقاذا أ تطبذ كاكلذة أو تذ
كاكلة .واثنيار :أل كذ اا التذديج كذ اا سذعل ال كذ اا انتلذار .ثكذع طذوب يف اارحلذة ااكيذة
كانذذل حركذذة سذذو اسذذتكما القذذدرب واكت ذذا احليلذذة الذذه يذذتم هبذذا التمكذذع السياسذذل ال ذ ن
يذذدعو ليذذر القذذرآ الكذذرً .واثل ذار :أل الق ذرا ب ااتدنيذذة لسذذقب الرسذذو رذذلا هللا عليذذر وسذذلم
ت ق ىل أنر كاد يلاعع أ يسذتويف تطبيذ كعلذم اابذادن السياسذية يف ككذة اانذا قبذع هجرتذر
ىل اادي ة بذع ت ذق ىل أ هجرتذر ر تكذج هذدثار اسذ اتيجيار وال أكذرار ي ذدرك يف إذوهر الذديج
وأرذذلر و منذذا كانذذل إ ذرا يف رري ذ السذذعل السذذتكما التمكذذع الذذدي وال صذذرب السياسذذية
[ .]7وهذو انذذد الذ ن كذذا رسذو هللا رذذلا هللا عليذذر وسذذلم يتحذر حتقيقذذر ك ذ أ كذذا
يف ككة.
عار اا ع اإلسالكية:
لق ذذد أتس ذذت ا ذذتال ال ذذدكتور التيج ذذاين عب ذذد الق ذذادر ك ذذع أس ذذات ب االست ذ ذرا وك ذذج
ببعاذم علذا أسذذال كذج ربيعذة ال لذذر ىل اللذاهرب االإتماعيذة .ثبي مذذا اكذر أولئذك – تصذذراار
أو تدذذمي ار – أ اللذذاهرب االإتماعيذذة ميكذذج تاسذذقها علذذا أسذذال كذذج الل ذواهر االإتماعيذذة
األ ذذر اللصذذيقة هبذذا واا ذؤالرب ثياذذا .يذذر الذذدكتور التيجذذاين أ اللذذاهرب االإتماعيذذة حتتذذاك ىل
قاعذذدب وإوديذذة كليذذة (أونتولوإيذذة) لتاسذذقها .أل تلذذك القواعذذد تسذذام سذذااكار كبذقار يف توإيذذر
العالقات االإتماعية وت كيلاا علا أمنا كعي ة.
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وبعذذد أ راإذذع الذذدكتور التيجذذاين عذذددار كذذج القواعذذد الوإوديذذة الكليذذة ك لريذذة (اا ذذع)
األثالروني ذذة ونلري ذذة (اجل ذذوهر) األرس ذذطية ونلري ذذة (الق ذذانو الطبيع ذذل) لع ذذدد ك ذذج الاالس ذذاة
األوربيع عاد اراإعة القواعد الوإودية الكلية اإلسالكية مم لة يف قواعد (التوحيذد اإلسذالكل)
الذ ذ ن يد ذذع ااع ذذايق الك ذذرب جلمي ذذع العالق ذذات السياس ذذية ب ذذع احلك ذذاا واعك ذذوكع يف اجملتم ذذع
اإلسذالكل ثدكذذد أ القواعذد التوحيديذذة اإلسذالكية علذذا ذال نلريذذة اا ذع األثالرونيذذة تذذر
أ ااادب الذه يت ذكع ك اذا العذار الذ ن نعي ذر ون ذاهده هذل كذادب حقيقذة ك اصذلة عذج اا ذع.
ولكذج تلذف قواعذد التوحيذد اإلسذذالكل يف الوقذل ناسذر ا تالثذار كبذقار كذع ال لريذة اااديذة الذذه
تقرر أ ااادب هل األرع الوحيد للحياب والوإود.
قواعد التوحيد اإلسالكل  -كما يقو الدكتور التيجاين  : -تتدطا ااذادب والاكذر
رن أساسذذيار اذذا ندركذذر كذذج العذذار بكذذع جماليذذر
كعذار ىل سذذبي آ ذذر أبذذدن وال ظذذارل وًعلذذر كبذذدأ ر
اا ذذادن والاك ذذرن .هذ ذ ا الس ذذبي األ ع ت ذذرورن الوإ ذذود وه ذذو هللا س ذذبحانر .وكعرثت ذذر م ار ذذر
ورااتر وأثعالر كعرثة تتذدتا عذج رريذ نذس كرسذع وكتذاب ك ذ  .و اا لل ذال اعتقذاد يف هذ ا
اإللر الواحد ااتعاع وسذلمموا لذر يلسذيادب العليذا يف ا ذا والعذاا كذج ال ذؤو ثسذيكو هذ ا
االعتقذذاد التوحيذذدن هذذو ااصذذدر ال ذ ن ميذذد أرذذحابر مبااذذوا كلذذل للعذذار واحليذذاب وكذذا ي بغذذل أ
تكذذو لإلنسذذا كذذج عالقذذات وكذذا ي تذذي علياذذا أو ي ذذد ك اذذا كذذج حقذذو  .أن أ االعتقذذاد
التوحيدن اإلسالكل هو اعتقذاد يف نسذ كذج القذيم ااعياريذة الذه تكذو مب ابذة اايذ ا تذدر
بر الغاتت االإتماعية الكرب وتقوا بر ااؤسسات ويعتمد عليذر يف ادعذا اا ذروعية وتربيذر
السلطا واجلذ ا وتسذتوإي بذر الطاعذة .وسذتكو كامذة احلكذم والسذيادب العليذا – يف نلريذة
االعتقذاد التوحيذدن هذ ه – هلل وحذده .واشذ ال القذوانع لذذيت ث ذار عذذت بذر ثذذرد ثيلسذو كذذج
ال ال أو ثئة ك ام دو يقها كما اهذي ىل الذك أثالرذو يف ةاوريتذر [ ]8الذه أقاكاذا
علا أسال االك الايلسو .
ويعذ ض الذذدكتور التيجذذاين عبذذد القذذادر علذذا ثكذذرب االذذك الايلسذذو حيذذه ال يذذر أ
ه ال ذ ذ ذذك ثرر ذ ذ ذذة النب ذ ذ ذذا ثيلس ذ ذ ذذو واح ذ ذ ذذد ككتم ذ ذ ذذع الق ذ ذ ذذدرات ال ه ي ذ ذ ذذة يس ذ ذ ذذتوعي كاث ذ ذ ذذة
اال تصارات يف كذع ثذرول االإتمذال الب ذرن مبذا ميك ذر كذج اسذتحداب القذيم والت ذريعات:
منا يوإد اإلنسا الرسو ال ن يتوس بع احل وا ل يف ع الرسالة وتبياظذا وليسذل لذر
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سذذلطة ت ذريع وال أحقيذذة راعذذة ال كذذج حيذذه كونذذر رسذذوالر ممذذج ذذي لذذر التسذذليم وا دذذول.
وال ذريعة الذه لهب هبذا الرسذذو ليسذل كالقذانو الطبيعذل الذ ن يلذتمت يحلذدل أو يالسذذتقرا
والتجريي و منا هل أكر كباشر يلقا علا العقع واإلرادب اإلنسذانية لقذا ر ثيذ ع ا لذر أو يتمذردا
علي ذذر .ثال ذذرل ال ذذدي ل ذذيت أك ذ ذرار كس ذذت ار يف رب ذذارع األش ذذيا أو كس ذذتبط ار يف ربيع ذذة الذ ذذرواب
االإتماعيذذة .و منذذا هذذو قذذانو او كذذادب كوتذذوعية ولغذذة ثصذذيحة بي ذذة كعلوكذذة الداللذذة وكيسذذورب
الااذذم وهذذو ثذذو هذ ا واا ال يصذذدر عذذج إاذذة جماولذذة الصذذاات أو كبامذذة الوإذذود  -كعذذار
اا ع اله حتدب ع اا أثالرو  -و منا يصدر عج إاذة كعلوكذة االسذم والصذاة واات حدذور
ال ي قطع وكسلم نا يلسيادب وكدا نا يلطاعة والوال [ ]9و هل إاة ااقاا اإلنل.
هب ذ ا التحديذذد القذذارع ي تاذذل عذذج اإلسذذالا كذذا وإذذر كذذج نقذذد للم اليذذة اإلثالرونيذذة كذذج
حيذه يموتذاا و هباكاذذا وعذدا حتديذدها اصذذدر السذلطات .أكذا ال قذذد الذ ن ميكذج أ يوإاذذر
أتبذذال كدرسذذة التوحيذذد اإلسذذالكل ل لريذذة القذذانو الطبيعذذل ثإنذذر ال يع ذ أنذذر ال توإذذد ذذة أوإذذر
اتاذذا بي امذذا :ا أ ك ذ هي التوحيذذد اإلسذذالكل ال الذذر علذذا أحذذد أ يذذدعل أ ه الذذك
قذانوتر كاك ذار يف ربيعذة الذذرواب االإتماعيذة ميكذذج للعقذع الب ذذرن اكت ذاثر واالهتذذدا بذذر ا أ
ديذذج التوحيذذد هذذو ناسذذر ديذذج العقذذع ولك ذذر كذذع الذذك يذذرثا أ علذذع علذذا العقذذع اإلنسذذاين
رالحيات اإللذر كذد يوكذع ليذر كذ الر كامذة الت ذريع و منذا عذع الت ذريع والسذيادب أرذالة هلل
وح ذذده عل ذذا أ يك ذذو التكلي ذذف ال ذذرعل قارمذ ذار عل ذذا العق ذذع يس ذذق بس ذذقورر و يلعق ذذع
يست ب اإلنسا و تاد لتحقي كراد ال ارل ثيما ال ن ثير.
األرو السياسية ااكية:
لقذذد ك ذذا ي ذذرض ال ذذدكتور التيج ذذاين عب ذذد الق ذذادر ك ذذج البي ذذا الس ذذاب أ يؤك ذذد أ آتت
القذذرآ ااكذذل أرسذذل يف حقيقذذة األكذذر الركيذ ب األوىل الكذذرب للتصذذورات السياسذذية اإلسذذالكية.
وإلالبات الذك انتقذع كذج البيذا اجملمذع ىل نذول كذج التاصذيع الذدقي وركذ علذا اتتت الذواردب
يف حذذد رذوا السذذور الذذه أةذذع اااسذذرو علذذا ككيتاذذا وهذذل سذذورب (األعذرا )[ .]10ويف
أال ا ت او آتت تلك السورب الذتق بعذا اتتت كذج سذور ككيذة أ ذر لتعدذيد كذا ورد يف
سورب(األعرا ) وإعع تركي ه تبيا عدب أرو عرتاا القرآ ااكل وأ اا:
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األرع األو  :أ ال ال ةيعار خملوقو :
ث ذذإاا الب ذذل االع ذ ا بس ذذلطا أعل ذذا واح ذذد ق ذذادر عل ذذا ا ل ذ ث ذ لك اع ذ ا يتبع ذذر
اع ا آ ر إبس اد األكر والتوإير ن ا السذلطا أل كذج ق عذدر علذا ا لذ ق عذدر علذا األكذر
وأن حماولذذة للدذذروك علذذا سذذلطانر سذذتكو ظلمذار واسذذتكبارار بغذذق حذ ثدذالر عذذج أظذذا إحذذود
وكارا [.]11
األرع ال اين :ااساواب بع ا ل :
والذذك أل أرذذلام ةيعذار كذذج تذراب :ووحذذدب األرذذع اإلنسذذاين هذ ه ي ذ ثياذذا ح ذ
الرسذذع واألنبيذذا كذذع ال ذذال الذ يج أرسذذلوا لذذيام ثكذذو الرسذذو قذذد أوهب سذذلطاتر ال يعذ الذذك
راإر عذج رذار الب ذرية و منذا يعذ ثقذ أنذر قذد رذار ب ذرار رسذوالر ىل ب ذر واتباعذر حي ئذ
يكذ ذذو واإب ذ ذار علذ ذذا ات ذ ذريج ال لع صذ ذذره التكذ ذذوي ولكذ ذذج اتباع ذ ذار للمصذ ذذدر األعلذ ذذا ال ذ ذ ن
ارطااه [.]12
األرع ال اله :أ حالة الطبيعة هل حالة الاطرب السليمة:
أل ربيعة ال ات االنسانية كج حيه ا ل كالرمذة لطبيعذة األكذر اإلنذل ثلذو ر تكذج
ه الذذك قابليذذة ناسذذية و ككانيذذة لقيذذة لقبذذو احل ذ وا ذذق واالنصذذيال لذذر لتعذ ر أكذذر الذذديج أو
لص ذذار كل ذذر ل اكذ ذار قارمذ ذار عل ذذا اإلكذ ذراه .ي ذذق أ ال ذذديج ا ذذا ك ذذا يق ذذوا عل ذذا اال تي ذذار اإلرادن
الطذذوعل ثل ذ ا أ تكذذو الاطذذرب كطواعذذة اذذا ت عقذذد عليذذر اإلرادب وياذذدن ليذذر العقذذع ولهب بذذر
الرسع [ .]13وتبعار حلالة احلرية والربا ب األوىل اله اث تاا القذرآ ااكذل يف اإلنسذا ثذال
جما لتحميع أب ا آدا طيئة أبيام األو وهل ا طيئة اله يا ض علما الالهذوت تذوارب
الب ر نا ويعتقد هوب – يلريم كج ال دي يتر – أ اإلنسا قد ثطر علياا.
األرع الرابع :أ هللا تعاىل سدر ةيع كا يف األرض للب ر ةيعار:
وال ذذك ب ذذال تييذ ذ ك ذذج ل ذذو أو إذ ذ ت أو دي ذذج :ثطاا ذذا أ ال ذذال يتح ذذدو يف األر ذذع
اإلنسذذاين ويتحذذدو يف ااوقذذع وااوقذذف كذذج ااصذذدر األعلذذا للسذذلطة ثمذذج الوإاهذذة مبكذذا أ
مي مكج نم ةيعار يف األرض ألنذر ال قذواا لإلنسذا وال للذديج ال هبذا وثياذا [ .]14ولكذج رمبذا
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ا الك التسدق والتمكذع وسذيلة لالسذتعال يف األرض والتعذدن والللذم وقاذر ات ذريج:
الذك أل األرض هذذل كصذدر أساسذذل لل ذروب وكذذج اسذذتحوا علياذا واحتكرهذذا ثقذد رذذارت لذذر
السيادب علا ات ريج اا يتجمع لر كج أسباب القوب وكوإبات االتبال وكذج أبعذد ع اذا ثقذد
عذرض للااقذذة والتبعيذة واالستدذذعا [ .]15وقذد دارت بعذذا أع ذف كعذذار التذاريخ الب ذذرن
حو كسدلة كلكية األرض ودارت كباحه ك ق كج الاالساة السياسيع كج لذد هذقودوت
ىل إو لو علا تاصيع كغبمات الك الصذرال ونتجذل عذج الذك كبذادن ثلسذااية سياسذية

كتباي ذذة .أك ذذا يف الق ذذرآ ااك ذذل ث ذذإ هللا تع ذذاىل ق ذذد إع ذذع األرض دول ذذة ب ذذع ال ذذال – ةيعذ ذار
كسلمام وكاثرهم :وقد إعلاا كوتع اشذ ا بذع عبذاده ليبلذو بعدذام بذبعا ولذ لك حي مذا
قاكذذل لإلسذذالا دولذذة رذذارت ثياذذا ااذوارد الطبيعيذذة الرريسذذية كلكذار ك ذ كار ل كذذة ت ذذر عليذذر
احلكوكة ي اا [.]16
ويف اعتقذذاد الذذدكتور التيجذذاين عبذذد القذذادر ثذذإ كصذذطلي األكذذة ااسذذلمة ي ذذمع كذذع كذذج
يعذذيم كعاذذا ح ذ ولذذو ر يكذذج كسذذلمار :وكعذذي ه ذ ا أ ح ذ احليذذاب يف األرض واالنتاذذال هبذذا
ككاو لل ال ةيعار علا ا تال أدتظم ثإاا آ أكر األرض ل كة ااسذلمة وتك ذل ثياذا
ثلذيت يعذ الذذك أ ال ذذال يذذق ااذذؤك ع وإذذي علذذيام ا ذذروك كذذج أرض اإلسذذالا بذذع نذذم
حذ احليذذاب يف األرض اإلسذذالكية واالنتاذذال ىقهذذا علذذا أال يذذؤدن الذذك إلعاقذذة ااذذؤك ع عذذج
قاكة أكذر هللا يف األرض ثذإاا وإذد يذق ااذؤكج يف أرض ااسذلمع ثذال يكرهونذر علذا الذد و
يف دي ذ ام وال يكرهونذذر علذذا ا ذذروك ك ذذج األرض ال أ ه ذ ا ح ذ يقابلذذر واإذذي وه ذذو أال
يسذذعا يذذق ااذذؤكج ه ذ ا بذذدوره إلك ذراه ااذذؤك ع للتدلذذل عذذج دي ذ ام أو ذراإام كذذج األرض
وهذ ا هذو يف الواقذع كذذا يعذر يف ال ذريعة يلعاذذد أو ااي ذا الذ ن يتذذاث مبوإبذر لغذق ااسذذلمع
الوإذذود يف أرض اإلسذذالا واالنتاذذال هبذذا .ترعذذا كصذذاحلام وحتا ذ حقذذوقام وتصذذا امماذذم وال
يكرهو يف كعتقدانم علا شرو كعروثذة بيذ ام وبذع الدولذة اإلسذالكية [ ]17ثاذ ا هذو
عاد ااوار ة العاا يف اإلسالا.
األرع ا اكت :أ ال ال ةيعار خماربو مكر الرسع وككلاو بر:
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والذذك أل  :الذ ات الب ذرية األوىل و كانذذل كاطذذورب علذذا اإلسذذالا ال أظذذا ر ت ذ
لتستلام الاطرب وحدها و منا أتيال ىل الاطرب ال بوب ثكا الارد األو ال ن قاا علير كذع
الب ذذا االإتمذذاعل اإلنسذذاين وهذذو آدا كذذا نسذذاتر نبي ذار ا أ هللا تعذذاىل اذذا ل ذ أي الب ذذر
كركر وعلمذر حقذار األشذيا وكذا ثيمذا علمذر أنذر هذو ذال السذماوات واألرض وكذا ثيامذا
وأنذذر ذذال ال ذذال وأر اقاذذم وأنذذر هذذو كذذوالهم الذ ن ذذي راعتذذر وعبادتذذر وأنذذر سذذيعيدهم ليذذر
وااسذذبام علذذا ك ذذا قذذدكوا ط أك ذذره أ يذذورب عل ذذم ه ذ ه احلقيق ذذة ل ريتذذر ثاع ذذع وكانذذل ه ذ ه
العقيذدب هذذل كذقاب اإلنسذانية عذذج اإلنسذذا األو
أساسر كع األدت السماوية.

[ ]18وهذذو ااذقاب الذ ن ظدذذل علذذا

وب ا ر علا الك ميكج أ نست تا أ أو جمتمع نساين شذاده التذاريخ قذاا علذا أسذال
ال بذذوب وكذذا جمتمع ذار ي ذذاد بتوحيذذد هللا و ث ذراده يلربوبيذذة واأللوهيذذة .وب ذذا ر علذذا الذذك يسذذاع
دحذذا الذذدعو القارلذذة م الذذديج ظذذاهرب ن ذذدت كذذع تطذذور اجلذ ت الب ذذرن وأظذذا ا ذ ت يف
بعا أروار التاريخ كمجرد حيلة سياسية ادادعة ال عوب كما ادعذا السوثسذطاريو قذدميار
واااركسذذيو حذذدي ار أو أنذذر جمذذرد كرحلذذة يف تطذذور اإلنسذذا كمذذا ادعذذا أوإسذذل كونذذل وكذذج
إاروه يف ثلساتر الوتعية اا طقية.
األرذذع الس ذذادل :أ ال ذذال علاذذو الرس ذذع يف ت بي ذذل دعذذارم التوحي ذذد السياس ذذل عل ذذا
األرض:
ويف شذذد اإلسذذالا ثقذذد تكاذذع هللا تعذذاىل السذذتمرار تلذذك ا الثذذة مك ذريج اال ذذع :أونمذذا
حا الكتاب كذج التحريذف وال ذاين عصذمة األكذة كذج اإلةذال علذا الدذال  :ثذإاا كذا كذج
اامكذذج أ عطذذع ةيذذع أث ذراد األكذذة علذذا رالقاذذم يف درا وإذذر احل ذ ثذذال ميكذذج ا ذع ه ذ ه
األكذذة أ نذذدن يحلذ أو تعذذد بذذر .ثذذإاا تقذذرر هذ ا ثذذإ عصذذمة األكذذة عذذج الدذذال اجلمعذذل
سذذتكو كرتكذ ار قذذوتر إلل اكيذذة ال ذذور وحجيتاذذا كذذإإرا تذذرورن للورذذو للحذ ثباإلتذذاثة

ىل االعتماد علا آية ال ور ( :وأكرهم شور بي ام) وآية آ عمذرا ( :وشذاورهم يف األكذر)
ةاذذور ااسذذلمع ال ذ يج ن ذ علذذيام احل ذ أر ذالر وأكذذروا
يإلتذذاثة ىل الذذك ميكذذج أ يقذذا
إبقاكتذذر ي بغذذل أ يست ذذاروا ثيمذذا ا تلذذف ثيذذر كذذج احل ذ ثذذإاا أةع ذوا علذذا رأن ثذذإ الذذك ال
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ميكج أ يكو يرالر .وال ي بغل أ يصار ىل يقه أو يسد عما اا كا كل كار أا يق كلذ ا
لإلكاا ولدولتر .ألنر مبااا يتقيد اإلكاا اا ر يتقيذد يحلذ الذ ن أةعذل عليذر األكذة []19
ثإاا آالر احلاكم أ عالف رأن ال ور اجلمعل ثكدنر آالر أ عالف أكذرار ألذ ا الذ ال ذرعل
يتباعر.
التجارب السياسية للرسع:
وكذذج تذذدبر اتتت الط ذوا الذذه عرتذذل هبذذا سذذورب األع ذرا لتذذاريخ العقيذذدب والتجذذارب
السياسذية لرسذع هللا كذع أقذواكام انتاذا الذدكتور التيجذذاين عبذد القذادر ىل عذدب نتذارا نذا أ يذذة
كرب :
أونا :أ أو اارسلع وهو سيدت نوث علير السالا ر يبدأ دعوتر كذج كرحلذة (الصذار
الذدي ) :و منذا راذ يذ كر قوكذذر مرذو الذذديج الذ ن ورالذذوه وكذ لك ثعذذع كذع كذذج سذيدت هذذود
ورذذاو ولذذو وشذذعيي :وكذذع الذذك يذذوحل م هللا سذذبحانر ر عذذع الاذ ات بذذع الرسذذع كذذج
الطو

يه تديع أرو الديج وتحا كعاار ثيحتاك ىل تعريف إديد [.]20

واثنيا ذذا :أ الرس ذذع احتج ذ ذوا يف تك ذ ذرارهم ل ذذدعوب التوحيذ ذذد يلتج ذذارب التارعي ذذة ألق ذ ذواا
سذذلاوا :و اا ةع ذذا هذ ه اإلشذذارات ااتكذذررب للتذذاريخ والذذه يسذذتعع هبذذا األنبيذذا يف االحتجذذاك
لقدية الديج أكك ا القو ه الك شرورار اإتماعيذة للتمكذع يف األرض يالحلاذا الرسذع
وهذم يقوكذذو إبحذذداب التغيذذق كمذا أ ه الذذك أرذرادار يف سذ ج هللا التارعيذة يت ذذايم كذذع اإلياذذا
هب ه ال رو  .ثاهلل تعاىل قد إعع األرض لل ال وأرلحاا إبن ا الذوحل وبعذه الرسذع ثمذج
ذذرك عل ذذا ال ذذوحل أو عطل ذذر ثق ذذد أثس ذذد األرض .و ثس ذذاد األرض ه ذذو ذذال مح ذذد ش ذذرو
التمكع ثياا واله كج أ ع هبا إذرت عليذر سذ ة هللا إب احتذر واسذتدال قذوا آ ذريج يكونذو
أك ر عمارار ل رض و رالحار [ ]21وكؤد الك أ عدا االنتاذال واالهتذدا يلتجذارب
اإلميانية التارعية أحر أ يقود ىل الاساد العاا يف األرض.

واثل اذذا :أ رذذور ال ذذر والاسذذاد يف األرض تت ذذول و تتاذذاوت تاذذاوب كب ذقا :ثقذذوا نذذوث
تذذلوا بعبذذادنم ل سذذال وقذذوا هذذود رغ ذوا رغيذذاتر عسذذكرتر وقذذوا لذذو ثسذذقوا يف العالقذذات
اجل سية وقوا شعيي ثسدوا يف العالقذات االقتصذادية :ولكذج هذ ا الاسذاد منواعذر اادتلاذة
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يرإذذع ألرذذع واحذذد هذذو الاصذذع بذذع األرض والذذوحل واالعتذذدا علذذا سذذيادب هللا وسذذلطانر
[ ]22أن ا روك علا كااوا التوحيد مبع اه اإلسالكل الكبق.
ورابعاذذا :أ الالالذذة رسذذع ثق ذ ر يذذرد يف القذذرآ أ قذذوكام ذوا إب ذراإام كذذج األرض:
وهذم نذوث وهذذود ورذاو والذك بعكذذت كذا حذدب لرسذذع آ ذريج ك ذعيي ولذذو وكوسذا .ورمبذذا
كا الك راإعار ىل أحد ه ه األسباب:
أ)

أ اتبذذال الرسذذع الذ الب األوارذذع كذذانوا كذذج القلذذة يذذه ر ت عقذذد ك ذ ام أكذذة اات

قدرب سياسية تؤالر يف كوا يج الصرال بع الكاار وااؤك ع.
ب) أ األرض ر تكذذج ت ذذكع ع ص ذرار كذذج ع ارذذر السذذيادب كذذا لوثرنذذا ال ارذذدب أو
ل حا ال ال ااستمر يف أساراا.
ت)

أ من اإلنتاك كا كقتصرار علا الرعل وا .

و اكسذذاا :أ اكذذر القريذذة ورد كتذذد رار يف القذذرآ ااكذذل :ممذذا يايذذد أ أو ال ذذال كذذانوا

رع ذذاب ط ر ذذاروا ىل اإلس ذذتقرار وال راع ذذة :وحي م ذذا تك ذذو ه ذذا قري ذذة أو تل ق ذذارو وأرض
راعيذذة ي ذ ال ذذال يف االنتاذذال هبذذا ثذذال بذذد كذذج ك ذوا يج تعذذر هبذذا احلقذذو وتقذذال علياذذا
احلذدود وال بذد حي ئذ كذج وإذود إاذا سذلطاين اذتكم ليذر ال ذال حذع تتدذارب كصذذاحلام
لي ا ثيام األحكاا ث د االار وحتا احلقذو ال أ احلكوكذات ب ذكلاا ال لذاكل ااعذرو
ه ذ ا ر توإذذد يف تل ذذك احلقذذي ك ذذج التذذاريخ و من ذذا وإذذد يف كذذع قري ذذة (ك ذ ) ك ذذج أكذذابر الق ذذوا
يقوكذو كقذاا احلكوكذة ويتذدلاو ال ذال علذا شذيع كذج الذديج والعذر واا اعذة ااتبادلذة ثيصذذق
الك (كلة) للقوا أن ك هبار واعتقادار تدعمر وتست د علير حكوكة ااذ ثذإاا بعذه رسذو ىل
قريذذة بذذدعوب التوحيذذد ث ذ لك يع ذ أنذذر سذذي ا ل هذذؤال اا ذ يف سذذلطاظم لذذقد السذذلطة هلل ال ذ ن
يتحدب ي ر وإبانر [ ]23أن ليكمع التوحيد يلاام اإلسالكل الكبق.
وسادساا :أ ه ا تطورار كا يطمرد لصاو ااؤك ع :ثبي ما ر يذ كر القذرآ الذ يج آك ذوا
كذع نذذوث ال ع ذذدكا اكذذرت أذذاب نذذوث ثذذإ اجملموعذة اإلميانيذذة التوحيديذذة قذذد أرذذبي يطلذ علياذذا
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عبذذارب ال ذ يج (استدذذعاوا يف األرض) ممذذا يع ذ  :أ ااذذؤك ع قذذد رذذار نذذم وإذذود يف شذذبكة
العالقات االإتماعية [ ]24اله أربحل ات تدم اجلميع.
وقد كا كصق كج ك بوا سيدت نوث وهود وراو وشعيي االستئصا التاا ويف الذك
كذا ثيذذر كذذج الداللذذة علذذا أ البقذذا ال يسذذتحقر ال أرذذحاب التصذذدي واإلميذذا  .ط كيذ القذذرآ
راراة كعي ة كذج الرسذع مظذم (أولذوا العذ ا كذج الرسذع) وهذم الذ يج أكذروا يجلاذاد علذا ذال
الرسع األوارع ال يج توىل هللا تعاىل ع ام الك العي يإلث ا واإليدب التاكة للكاار.
أقاكة الدولة يكرار:
و ال التطور ال ن اررد لصاو ااؤك ع بدأت تتكو الذدو السياسذية اإلميانيذة .ويف
هذ ذ ا االً ذذاه اس ذذتعرض ال ذذدكتور التيج ذذاين آتت س ذذورب (األعذ ذرا ) وحل ذذع حمتوتن ذذا اإلمياني ذذة
وااعرثيذذة ليذذدلع علذذا رذذحة نلريتذذر الذذه رذذاياا لتصذذوير التذذاريخ السياسذذل ألحذذد الرسذذع الذ ن
عذذر بك ذذرب االن ذذغا يلعم ذذع السياس ذذل ااباش ذذر وهذذو س ذذيدت كوس ذذا علي ذذر الس ذذالا وتق ذذو
ال لريذذة كامذذة سذذيدت كوسذذا كانذذل تتجذذر سذذو قاكذذة الدولذذة يف كصذذر أرض ثرعذذو وأ
روإذر ك اذذا ر يكذذج ال اتذذطرارار ألنذذر كذذا يريذد أ ي ذذا ثرعذذو ناسذذر ويسذ د ك ذذر كااذذوا
السذذيادب ال ذ ن عمذذر ل اسذذر حيذذه ادعذذا ناسذذر رير و ن ذار .وهك ذ ا كانذذل التجربذذة السياسذذية
لس ذذيدت كوس ذذا علي ذذر الس ذذالا اات دالالت ًع ذذع ك ا ذذا :منواإ ذار كلي ذار لص ذرال الس ذذيادب ب ذذع
الرسو واا [ ]25أو بع الرسو و ال دبة احلاكمة.
ولكيم ذذا يدذ ذذع ال ذذدكتور التيجذ ذذاين عب ذذد القذ ذذادر التجرب ذذة السياسذ ذذية ااوس ذذوية يف سذ ذذياقاا
التذذارعل يقذذو  :لقذذد ر ذرأ يلاعذذع كذذج بعذذد نذذوث تطذذور برعذذل كبذذق يف إانذذي الاكذذر ثقذذد
حتولذذل القريذذة ىل حاتذذرب كبذذقب وحتذذو ااذ ىل مملكذذة وحتولذذل األع ذرا وااصذذاو ىل ديذذج
كتبع .كما تطور إاني اإلميا ك لك ك قار ثقد حتو ااؤك و ىل أكذة ولك اذا أكذة ك قورذة
السيادب يالستعباد العسكرن واإلكراه السياسل [ ]26ال ن كذا ثرعذو يسذوا بذر القذب
وب سراريع.
وهك ذ ا إذذا سذذيدت كوسذذا عليذذر السذذالا لذذق أ ثرعذذو قذذد اعتذذد علذذا السذذيادب
العليا ليت علا سبيع االش ا كع هللا ثياذا و منذا ادعذا الربوبيذة اانذا وأنكذر أ يكذو ثوقذر
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لذذر .وكمذذا اعتذذد ثرعذذو علذذا السذذيادب ثقذذد اعتذذد علذذا األرض وإعلاذذا كلكذار كقدسذار لذذر
واعتذذد علذذا رقذذاب ال ذذال ثجعلاذذم عبيذذدار ثاكتملذذل لذذر ب ذ لك ع ارذذر السذذيادب السياسذذية
االستبدادية كلاا :األرض وال ال والسالث والاكرب.
أكذذا األرض ثقذذد كانذذل الصذذة للملذذك بذذال ك ذذا ل .والقذذرآ اكذذل عذذج ثرعذذو قولذذر:
ألذذيت ع كلذذك كصذذر وهذ ه األظذذار ًذذرن كذذج حتذذه أثذذال تبصذذرو [ ]27ليذذد علذذا كذذد
حتكمر يف كوارد الطبيعة وكا تايا بر األرض كج ذرات .يدذا ىل الذك كذا اكذره ااؤر ذو
واااسرو أ ثرعو كا قذد أكسذك بذ سذراريع كعمذا لذ رض والب ذا كمذا ياعذع يلرقيذ
ممذذا وثذذر ثيوتذذات كاليذذة هارلذذة يكاذذل للتذذدليع علياذذا كذذا اكذذره القذذرآ عذذج أكذوا قذذارو كم ذذا
منواإل لل را الااحم.
وقذد كذذا ثرعذذو اتكذر بذذال شذذك السذالث واجل ذذد لذذدعم سذلطتر اارك يذذة وحراسذذة كلكذذر
ثرعذذو وهاكذذا وإ ود ذذا كذذانوا ذذارئع [.]28
ولقذذد اكذذر إ ذذوده هذذؤال يف القذذرآ :
وكذذا يذ ق ثرعذذو يف نلاكذذر اا العتيذذد ال شذذع واحذذد هذذو إانذذي اابذذدأ والاكذذرب واا ذذروعية
حي ذذه كانذ ذذل الاكذ ذذرب كلاقذ ذذة كذ ذذج بقذ ذذات أدت واعتقذ ذذادات سذ ذذابقة رذ ذذاياا الكا ذ ذذة والسذ ذذدنة
والس ذذحرب وأق ع ذ ذوا هب ذذا بع ذذا ر ذذغار األح ذذالا :ثاس ذذتدف قوك ذذر ثدر ذذاعوه ظ ذذم ك ذذانوا قوك ذ ذار
ثاسقع [.]29

أكا سيدت كوسا يف رر الصرال ات ر ثلم يكج ميلك ال كا كا ياتقر لير ثرعو
وه ذذو إان ذذي ااب ذذدأ واا ذذروعية احلق ذذة وبق ذذل كاتق ذرار ىل األرض وال ذذال والس ذذالث .حرك ذذة
التوحيذ ذ ذذد قذ ذ ذذد ندذ ذ ذذجل وًذ ذ ذذاو ااؤك ذ ذ ذذو هبذ ذ ذذا كرحلذ ذ ذذة ال ذ ذ ذذتات ولك اذ ذ ذذا كانذ ذ ذذل كاذ ذ ذذددب
يالستدذذعا  .س ذذيدت يوس ذذف علي ذذر الس ذذالا ه ذذو ال ذ ن أد ذذع ب ذ س ذراريع يف كص ذذر
حي مذذا ك نعكذذج لذذر ثياذذا :وكذ لك كك ذذا ليوسذذف يف األرض يتبذوأ ك اذذا حيذذه ي ذذا []30
وبذ لك انتاذذل دورب االستئصذذا لتبذذدأ دورات (ااداولذذة) بذذع ااذذؤك ع واا ذذركع علذذا األرض
وأربحل :ثلساة التذاريخ الذدي كلاذا قارمذة علذا ثكذرب ااداولذة بذع ال ذال يف األرض ثذال
تبقا صورية ألرض بعي اا ال يقاا الديج ال ثياذا (كذدرض اايعذاد) وال صورذية ل ذعي
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بعي ذذر ال يقذذوا الذذديج ال ثيذذر وبذذر (ك ذعي هللا اادتذذار) و منذذا تكذذو األرض كذذع األرض هلل
وأنر قد إعلاا كداولة بع ال ال كع ال ال وثقار ل رو التمكع السياسل واحلدارن القذارم
علا االلت اا (يلوحل ااسلمي) إلقاكة الديج يف األرض .ثا ه هل عذربب التذاريخ الذدي والذك
هو كغ ثراد القرآ لتجربذة كوسذا وقوكذر كذج بعذد ًربذة الرسذع السذابقع واإلشذارب ااتكذررب
ىل أ كوسا قد إا كج بعدهم :ط بع ا كج بعدهم كوسا آبتت ا [.]31
وهك ذ ذ ا دارت إ ذذوالت احل ذ ذوار والص ذ ذرال ب ذذع كوس ذذا وثرعذ ذذو ح ذذو كس ذذدلة التوحيذ ذذد
وانب ق ذذل ن ع ذذة (الك ذذربت يف األرض) ثق ذذد أدر أتب ذذال ثرع ذذو أ دع ذذوب التوحي ذذد تقتد ذذل أ
يتدلذذا ثرعذذو وحاشذذيتر عذذج السذذيادب والكذذربت ي كواربذذة وأبلغاذذم ب ذ لك ااقتدذذا ول ذ لك
قالوا لر :أإئت ا لتلات ا عما وإدت عليذر آي ت وتكذو لكمذا الكذربت يف األرض [ .]32ور
يؤك ذوا ووإذذد كوسذذا ناسذذر أكذذاا يذذاريج :كذذا أ عذذرك كذذج األرض حذذاكالر دي ذذر ىل حيذذه
ي ذذا و ك ذذا أ ع ذذرك ك ذذج ال ذذديج ليبق ذذا يف األرض كم ذذا ي ذذا [ ]33وك ذذال ا ي ذذاريج ال
يسذذتقيم :أل أسذذال دعذذوب الذذديج هذذو الذرب بي ذذر وبذذع األرض واالسذذتيال علذذا السذذيادب ثياذذا
يسم هللا [.]34
ور ي ذذد كوس ذذا علي ذذر الس ذذالا أ ي ذذد ع يف ر ذذداا ح ذذر ي ذذق كتك ذذاثع ك ذذع ثرع ذذو
وإي ذر ولذيت ثيذر كصذلحة للذديج .وه ذا اقذ ث كوسذا أ يسذمي لذر مبغذادرب كصذر مبعيذة قوكذذر
كج ب سراريع .ولكج ثرعو ثطج طورب االق اث ألنذر :ال يتدذمج االنسذحاب كذج كصذر
هدار ثياا أو ليار ع اا لارعو كما قذد يااذم الذبعا .ثذالتدلل ال اذارل عذج األرض ذع عذج
الرسالة اانا ولو كا روك ب سراريع هو عن ظارل ع اا لارعو اا رثا ثرعو الذك
ولرحي بر ولكج ا روك اجلماعل لب سراريع كع نس يقودهم يع أظم قد راروا أكذة بعذد
أ ك ذذانوا رقيق ذار كم ذذا يع ذ أن ذذر ر يبذ ذ بي ذ ام وب ذذع الس ذذيادب الكاكل ذذة ال أ ذذدوا كك ذذاتر ك ذذج
األرض وقذد يكذو هذ ا ااكذذا اذوار كصذر اانذذا .وقذد يسذتعي و يلبذذدو يف شذر الذدلتا ك ذذع
ال يج أو ليام كوسا كج قبع حي ما هرب كج كصر ربيار ىل (كذديج) وقذد ي قدذو علذا
كصذذر حلاذذا كذذع أو عذذدو نذذا وقذذد كانذذل كصذذر ذذوض حذذروير كتتاليذذة يف ال ذذما وال ذذر .
ه ا ثدالر عج أ ا روك اجلماعل لبذ سذراريع قذد يقذوض الب ذا االقتصذادن ااصذرن الذ ن
كا يعتمد عليام ا كانوا مي لو اجل األساسل يف األرض بع كانوا إذ ر كذج األرض وثقذار
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للعذر اإلقطذذاعل الذ ن كذذا يسذذود .ورمبذذا يكذذو قذذو كوسذذا لارعذذو الذ ن حكذذاه القذذرآ :
وتلذذك نعمذذة ت اذذا علذذا أ عبذذدت بذ سذراريع [ ]35شذذارب ىل الذذك االرنذذا يألرض.
لكع الك ثقد رثا ثرعو رثدذار قارعذار ثكذرب ذروك بذ سذراريع كذج كصذر وشذدد احلصذار
عليام وأحكم الرقابة وأكر مبداعاة األعبا واألعما ال اقة عليام كعاتر يف الع ل والرهذ
[.]36
و ا كواإاذة ثرعذو لقذوا كوسذا هبذ ا العسذف والت كيذع وهذم بعذد تذعا وكتارقذو
ور نع
يكونذ ذوا إ ذذيم ااواإا ذذة بع ذذد ر ذذد س ذذيدت كوس ذذا أكاك ذذر ك ذذج س ذذالث ال س ذذالث الص ذذرب
والصذذمود حذ يقذذو عذذود بذ سذراريع ويسذذتجمعوا شذذرو التمكذذع ثدورذذا قوكذذر قذذارالر:
أستعي وا يهلل وأرربوا األرض هلل يورالاا كج ي ا والعاقبة للمتقع [ ]37وأربي البقذا
مبصر هدثار ر عاد ع ذر كوسذا ال بسذبي تدعدذع قذو بذ سذراريع :قذالوا أواي ذا كذج قبذع
أ أتتي ذذا وكذذج بعذذد كذذا إئت ذذا [ ]38وع ذذدها دعذذا هللا تعذذاىل أ يطمذذت علذذا أك ذوا ثرعذذو
وآلر وأ ي دد علا قلوهبم ثال يؤك وا حذ يذروا العذ اب األلذيم .ثذدا لذر ي ذروك ور يسذدلر
ابتدا ر.
وهك ذ اكانل ًربذذة سذذيدت كوسذذا السياسذذية تقذذوا علذذا االرتبذذا يألرض ليقذذيم علياذذا
كبادن دعوتر وأركا دولتر ور عرك ع اا ال ليعود لياا لي ج تلك ااااا.
التجربة السياسية ااكية:
وكج حتليع التجربة السياسية ااوسوية انتقذع الذدكتور التيجذاين لتحليذع التجربذة السياسذية
لرس ذذو اإلس ذذالا حمم ذذد علي ذذر الس ذذالا ثق ذذد اثتتح ذذل س ذذورب األع ذرا بتق ذذدً الع ذذربب اإلمياني ذذة
التارعيذذة ألهذذع ككذذة ثقذذا تعذذاىل :أاذ  .كتذذاب أنذ ليذذك ثذذال يكذذج يف رذذدر حذذرك ك ذذر
لت ر بر واكر للمؤك ع .اتبعذوا كذا أنذ لذيكم كذج ربكذم وال تتبعذوا كذج دونذر أوليذا قلذيالر كذا
ت كرو  .وكم كج قرية أهلك اها ثجا ها مس ا بيابر أو هم قارلو [.]39
وهذ ذ ا ط ذذاب ل ذذر وق ذذع ذذا ع ذذد أه ذذع كك ذذة .ألن ذذر اا وعنإ ذذر لق ذذوا ن ذذوث كذ ذ الر ث ذذإ
سجالت التاريخ كا كانل تقذدا نذم أك لذة وعذربار ك ذقب ع ذر .أكذا أهذع ككذة ثقذد علمذوا كصذارل
الاراع ذذة واجلبذذابرب كذذج قبذذع ول ذ لك ثقذذد كذذا الذذك ا طذذاب إذذديرار م ي ذذق القل ذ الاكذذرن
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والتساؤ والبحه السيما :يف كسدلة السذيادب يف األرض والاعذع السياسذل والذوال ات العليذا
يف اجملتمع والعالقات بع ال ال والقذيم الذه تذرتب هبذا وااؤسسذات الذه تقذوا علذا أساسذاا
وثو ه ا واا ًرهم ىل التسذاؤ عذج ااعذايق ال ابتذة الذه اكذم هبذا علذا األحذداب التارعيذة
اااتذذية والعالقذذات االإتماعيذذة الراه ذذة [ .]40ه ذ ا ثذذو أ الذذك ا طذذاب القذذرآين ك ذذا
يستاد ت مية احلت التارعل والقدرات التحليلية ااوتوعية اج ياتدو يإلسالا ثيوظاو
عقونم يف دكة اند السياسل.
وقذذد قذذدا الذذدكتور التيجذذاين عبذذد القذذادر شذذروحار كتدذذا مكة لعذذدد كذذج ال صذذو القرآنيذذة
ااكيذذة ط يعذذود لقك ذ علذذا سذذور بعي اذذا هذذل (ال كذذر) و (يذذاثر) و (ثصذذلل) و (ال ذذور ) و
(ال ذذر ) و (الذذد ا ) و (اجلااليذذة) و (األحقذذا ) وكذذج أتكذذع ث ذواتي تلذذك السذذور الح ذ :
أظذذا ةيعذار تبذذدأ بعبذذارب حذذم .ت يذذع الكتذذاب أو ت يذذع الكتذذاب أو حذذم .والكتذذاب ثاذذل علذذا
عموكاذذا وبذذال اسذذت ا تبذذدأ يحلذذديه عذذج الكتذذاب اا ذ وتكذذو كلمذذة (الت يذذع) هبذ ه الطريقذذة
الك ياذذة واش ذ ا ه ذ ه السذذور يف ال كي ذ علذذا كااذذوا أ الكتذذاب ك ذ ولذذيت كوتذذوعار هذذو
األكر ال ن يلال انتباه ا ل قدا سؤاالر :هع تود ه ه السور أ تتعرض ابدأ السيادب العليا يف
اجملتمذذع وك ذذروعيتاا ثتقذذدا الاكذذر الت يلذذل يف كقابذذع الاكذذر الوتذذعل كإإابذذة علذذا
سؤا اج تكو الكربت األرض [.]41
وح ذ

يذذي ااؤلذذف علذذا ه ذ ا الس ذؤا الكبذذق يق ذ ب أك ذذر كذذج نصذذو

ه ذ ه السذذور

والع ك قار كج كاردات وكااهيماا كست تجار كج الك أ كع سااا ب رن قذ نعدا علذا هذد
الذديج اإلبراهيمذل أو يف رذاره ال قذذايف ثذإ الذديج اعمذذدن أحذ بذر بذذع سذيتغ بذر إلقاكذذة
ال ذذديج بع ذذد أ ي ا ذذل ع ذذر ك ذذا ألص ذذقر ب ذذر ك ذذج ش ذرا و ث ذذك [ .]42وه ذذو ك ذذا يع ذ أ دي ذذج
اإلس ذذالا اعم ذذدن وارب و ذذا يف نا ذذت الوق ذذل .ويس ذذت تا أيد ذار أ اتي ذذة ااكي ذذة :وأك ذذرت
ألعذد بيذ كم منذا تتدذمج أكذرار ال ا الت ايذ وإذر لرسذو هللا رذلا هللا عليذر وسذلم لكذذل:
يتذذوىل القيذذادب السياسذذية يف اجملتمذذع القرشذذل وه ذ ا ااعذذي ر لت عرت ذار يف ال ذذات اتتت و منذذا
قصد علا وإر التحديد أل اتتت اله تلل ه ه كباشذربر تركذ عليذر لتؤكذده ثاياذا عارذي
الرسذذو رذذلا هللا عليذذر وسذذلم بقذذو هللا تعذذاىل :هللا الذ ن أنذ الكتذذاب يحلذ واايذ ا وكذذا
يدريك لعع الساعة قريي [.]43
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ولكل يقيم رسو هللا رلا هللا علير وسلم العد حسي شرارع اإلسالا ثال بد كج
أ يقذذيم دولذذة اإلسذذالا علذذا أسذذال ثكذذرب ااداولذذة يف األرض وااغالبذذة علذذا حيا نذذا ولذذو يف
ككة وس تلك األيلبية اله ر تلت ا بعد يإلسالا وهل كداولة وكغالبة تستمر حذ تتكلذع
إا ذ ذذود ااس ذ ذذلمع ببسذ ذ ذ س ذ ذذيطرب اإلس ذ ذذالا عل ذ ذذا األرض ثتك ذ ذذو األيلبي ذ ذذة العاك ذ ذذة ع درذ ذ ذ
للمسلمع.
األرو الكرب للدولة اإلسالكية:
وهك ا ثقد أ تطذور وتكاكذع التجذارب السياسذية التوحيديذة األوىل رذورتر يف التجربذة
السياسذذية ااكيذذة وهذذو كذذا يايذذد يف ةلتذذر بعذذدب استدالرذذات اات رذذابع أرذذوع أتسيسذذل
أ اا:
-1

الدولة اإلسالكية هل دولة توحيدية حتريرية:

ع
ذيوحد وال هذذم لذذر واذذررهم عذذج الذذوال ات األ ذذر
والذذك أل توحيذذد الب ذذر لإللذذر سذ ن
اات اكسة .قا تعاىل :ترب هللا ك الر رإالر ثير شركا كت اكسو ورإذالر سذلمار لرإذع هذع
يستوت ك الر احلمد هلل بع أك ذرهم ال يعلمذو [ .]44وهذ ه اتيذة تصذور وتذع :العبذد
ال ذ ن تكذذو يف رقبتذذر حقذذو ك ذذقب ل ذذركا كت اكسذذع ثتتعذذدد وال اتذذر تبع ذار لتعذذدد أسذذياده
ثتدذذطرب وثق ذار ل ذ لك س ذذارر أوإذذر حيات ذذر ث ذذال يصذذيي ذقار .وقذذد إ ذذا ت ه ذ ه اتي ذذة ك ذذاالر
للمقارنة بع حالة التوحيد وحالة ال ر لتع أ توحيد الوال هلل يسق الذوال ات األ ذر
ثيتح ذذرر اإلنس ذذا ثيك ذذو عب ذذدار إلل ذذر واح ذذد ث ذذال ي ذذتحكم يف رقبت ذذر س ذذيد وال يف عقل ذذر ك ذذاهج
[.]45
نلذذرتت العق ذذد االإتم ذذاعل – كمذذا يعتق ذذد ااؤل ذذف – ر حتذذرر اإلنس ذذا الغ ذذر كم ذذا
ي بغذل بذذع أوقعتذر أسذقار لل لذر اتحذذادن ااذذادن للوإذود وهذذو ال لذر الذ ن ي صذر تاكذار عذذج
اا األ رون و عع ر االستمتال ااادن الدنيون ال ن لكل ااث عليذر ثإنذر يذربا عقذدار
كع الدولة ويت ا ألإا نا و إرا انا عج إ كج حريتر كج أإع أ حتمير الدولذة .ولكذج
دارذذرب الدولذذة تتدذذدم وحتذذي يلاذذرد كذذج كذذع إانذذي وهذ ا السذذلطا الدذذدم هذذو الذ ن تعمذذع
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عقيدب التوحيد اإلسالكل علا حترير الب ذر ك ذر بتكليااذا للدولذة يلعمذع علذا ت ميذة اجلوانذي
الروحية األ روية يف حياب ال عي وك ع االرنا لعوار ااادب وحدها.
-2

الدولة اإلسالكية هل دولة لكع ال ال:

وال ذذك أل الق ذذرآ نذ ذ لك ذذع ال ذذال حذ ذ اك ذذم بي ذ ام يلع ذذد ور ي ذ للمس ذذلمع
وحذدهم .قذذا تعذذاىل :ت أن ل ذذا عليذك الكتذذاب لل ذذال يحلذ ثمذج اهتذذد ثل اسذذر وكذذج تذذع
ثإمنا يدع علياا وكا أنل عليام بوكيع [ .]46والدولذة اإلسذالكية ال تطذرد عذج دترهذا كذج
ر يذذؤكج يإلسذذالا وال ًذذربه علذذا اعت اقذذر .وكذذج ط ثقذذد أرذذبحل دولذذة لكذذع ال ذذال .وحذذاكم
الدولة اإلسالكية كدكور أ يعد بع ال ال ةيعار وليت بع ااسلمع وحسي.
-3أ الدولة اإلسالكية هل دولة قانو :
والك أل ال ال اتكمو ثياا ىل شريعة نا قواعدها اعددب ووإودها ااستقع .قذا
تعاىل :ط إعل ا علا شريعة كج األكذر ثاتبعاذا وال تتبذع أهذوا الذ يج ال يعلمذو [.]47
وه ا تلف ثكذرب أرذع القذانو ع اذا يف التجربذة الغربيذة .حيذه كانذل التجربذة الروكانيذة تعتذرب
اإلكربارور كصدرار للقانو ح إا الايلسو الروكاين (شي رو ) باكذرب القذانو الطبيعذل
حيه يتطاب القانو كع حكم العقع الطبيعل ال ن هو كستمد بدوره كج هللا ب عمام.
وعلذذا هذ ا اا حذذا سذذار آي الك يسذذة قذذارلع يحلذ االكذذل ااقذذدل الذ ن يلذ ا الاذذرد
اتباعذ ذذر ح ذ ذ ولذ ذذو كذ ذذا قذ ذذانوتر سذ ذذيئار .ثالقذ ذذانو الغاشذ ذذم ب ذ ذ عم هذ ذذؤال اتي هوعقذ ذذاب ريين
للمدطئذذع وإذذي االكت ذذا لذذر .وقذذد ظذذع الت ذريع الغذذر يقذذوا علذذا هذ ا األسذذال حذ إذذا
(كارس ذذيلو) ليق ذذو بد ذذرورب انتد ذذاب احلكوك ذذات واس ذذتمدادها ا ذذروعيتاا ك ذذج ال ذذعوب وأ
تتقيذذد يلق ذوانع ط إذذا (وليذذاا األوكذذاكل) لي ذذادن باصذذع الذذديج عذذج الدولذذة والت ذريع وهذذو
الوتع ال ن دعمتر نلرتت العقد االإتماعل.
لكج القرآ الكرً كا قد سب الغرب ك ذقار يف هذ ا اادذمار حيذه قذرر :ابتذدا ر أ
الرسذذو وااؤك ذذو ةيع ذار يقعذذو حتذذل دارذذرب التكليذذف وااسذذا لة واتكمذذو ىل ال ذريعة كمذذا
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يق ذذرر بص ذذاة حا ذذة أ ال ذ ذريعة (ك ل ذذة) وليس ذذل كوت ذذوعة ا أ وت ذذع ال ذ ذرارع ل ذذيت ك ذذج
ا تصذذا الب ذذر و من ذذا هذذو هلل وح ذذده وال ذريعة اا لذذة تل ذذف عذذج الق ذذانو الطبيعذذل ال ذ ن
تستلامر العقو اسذتلااكار ثتصذيبر أو طئذر .و منذا هذل نصذو وقواعذد حمكمذة ًتاذد العقذو
يف ذذاد ر ذذيل عملي ذذة لتطبيقا ذذا ال يف البح ذذه ع ا ذذا [ ]48ثا ذذو أك ذذر ق ذذد كا ذ ذوا ك ذذقتر
الاادحة.
-4

الدولة اإلسالكية دولة يق اليوقرارية:

والك أل السلطة ثياذا ليسذل لطبقذة كا ذة أو رإذا ديذج و منذا لل ذرل ناسذر ط تلذل
األكة أكر احلكم والتطبي  .قا تعاىل :والذ يج اسذتجابوا لذرهبم وأقذاكوا الصذالب وأكذرهم شذور
بي ام ومما ر ق اهم ي اقو وال يج اا أراهبم البغل هم ي تصرو [ .]49ثا طاب القرآين
كتوإر ه ا جلماعة ااسلمع كلام ليستجيبوا ألكر هللا تعاىل ويعبدوه وا نعكموا ال ذور بيذ ام
وي اقوا أكوانم ويتصذدوا للللذم والبغذل .ثاذ ه اجلماعذة الت اي يذة هذل األكذة بكاكلاذا وليسذل
رارا ذذة ياكد ذذة كغلق ذذة ت ذذتحكم يف ال ذذال إبس ذذم ال ذذديج كم ذذا ه ذذو كاا ذذوا ال يوقراري ذذة يف الاك ذذر
السياسل الغر .
ه ه اتية ااكية عذج ال ذور وآتت أ ذر كذج تلذك السذور ااكيذة ال مانيذة ت ذق ىل
أ ااسلمع مبكة كانوا قد راروا ةاعة نا عاكة ك لما كذا للقرشذيع اا ذركع عاكذة .ثقذد
كذذا ا ذذركل ككذذة دولذذتام اات :الوظذذارف الذذه كذذا يقذذوا هبذذا ك ذ ق ذريم وت ذذبر وظذذارف
الدولة هل الرائسذة الدي يذة وكذا يتبعاذا كذج رثذادب وسذقاية وحجابذة ط يدذا ىل الذك رسذا
الوثذذود و قاكذذة العالقذذات ا ارإيذذة كمذذا تدذذا أيد ذار دار ال ذذدوب الذذه تقذذرر ثياذذا السياسذذات
وتاا ثياا ال اعات ط كج ثو الك اإلككاتت االقتصادية اله ميكج أ تعذد هبذا اجليذو
وحتما هبا القواثع [ ]50وهل وظارف قوية وكتكاكلة.
أكا يف الطر ااقابع ثقد أن د :ال يج استجابوا لرهبم دولذتام أيدذار و كانذل نذم
الرائسذذة الدي يذذة الذذه تذذدهم يل ذذرعية اابدريذذة وقواعذذد السذذلو احلياتيذذة .وكانذذل نذذم كذذج حيذذه
الت ليم اإلكارب السياسية ال ورية الذه توحذد جماذودانم وتعصذمام كذج الارديذة والت ذتل .و اا
ت كرت أ ه ه اتتت ن لل بعد هجذرب احلب ذة وواثق ذا أ اااذاإريج للحب ذة ر يكونذوا جمذرد
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أثراد ثاريج كج االتطااد لسلمم ا م ااسلمع يف ككة كانل نم القدرب علذا رسذا الوثذود
ىل ا ارك و قاكة العالقات الدولية بصورب ر تالي قريم يف يقاثاا أو قطعاذا .وتبقذا كسذدلة
العدد والعتاد وهل ااسدلة ااالية اله يتاو ثياا أهع ككة [.]51
لقد ن لل تلك السذور ااكيذة ال مانيذة بعذد انجذرب ىل احلب ذة وقبذع رحلذة الطذارف أن
حع كانل ااواإاات علا أشدها بع ااسلمع واا ركع .ويف آتت كذج تلذك السذور أبطذع
القذذرآ ااك ذذل ال ذذرعية السياس ذذية للم ذ القرشذذل اجل ذذربوهب واتس ذذعل ط ذوات ااس ذذلمع س ذذو
استكما ع ارر السيادب وال ااا عج احلصار االقتصادن الذ ن تذرب علذيام وه ذا نذر :
أ حتركذات الرسذو رذلا هللا عليذر وسذلم يف الاذ ب التاليذة سذتكو حتركذات رإذع دولذة يسذعا
السذتكما ع ارذذر السذذيادب وعذذرك كذذج التطويذ االقتصذذادن الذ ن تتاذذو بذذر قذريم .وسذذو
نذذر أ ثكذذرب االنسذذحاب ك ذج ككذذة وتركاذذا للم ذذركع ر تكذذج واردب أر ذالر يف ك ذ اا الرسذذو
رذذلا هللا عليذذر وسذذلم السياسذذل و منذذا يقذذوا ك اجذذر علذذا سذذحي األرض كذذج حتذذل أرإلاذذا أو
ندي ذذد كص ذذاحلاا التجاري ذذة يف الط ذذارف واحلب ذذة أو عل ذذا تطويقا ذذا يلقبار ذذع العربي ذذة ك ذذج ي ذذق
قريم .وك اا االسذتيال علذا السذيادب هذ ا لذيت هذو كذ اا حتذو ليذر الرسذو رذلا هللا عليذر
وسذذلم حتذذوالر كااإئ ذار كمذذا ظذذج بعذذا ال ذذال وال هذذل سذذيادب حمليذذة تقذذاا يف ق ذريم كمذذا تو ذوا
[ .] 52و منا هو ك اا أريع يف الديج ولر تراب عريذ يف رسذاالت الرسذع السذابقع وهذو
اا اا ال ن يقود ااسلمع يف كع عصر وكصر إلقاكة دولة ككي ة للديج.
اتة:
هبذ ا التحليذذع الذ ن اقتصذذر علذا ال صذذو القرآنيذة ااكيذذة وتذع الذذدكتور التيجذاين عبذذد
القادر حاكد يده علا إذ ور اابذادن السياسذية اإلسذالكية وأي عذج عمذ تغلغلاذا يف بريذخ
األدت السماوية و ك ف عذج اتسذال كذداها و احتاذا يذه ت ذمع يف ظلاذا كذج آكذج هبذا
وكج ر يؤكج هبا وأعرب عج اناتاحاا علا ًارب الاكر الب رن يذه تسذتدل ك اذا و
تستصحي كع كا ي سجم كع أرونا وكقاردها وكايايد ال ال يف كاثة أنوال ا ق.
وأكذذد أ ال ذذال ةيذذع ال ذذال ككلاذذو مب ذذا كلذذف ب ذذر الرسذذع ك ذذج اقاكذذة الع ذذد أل
العذذد والاطذذرب الب ذرية س ذوا  .ط اإلسذذالا قذذد أتذذا ال بذذوب ىل الاطذذرب ث ادهذذا هذذد ىل
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ه ذذد وتكا ذذع اذ ذ كتاب ذذر الك ذذرً ك ذذج التحري ذذف والت وي ذذر وعص ذذم األك ذذة يف ةاعد ذذا ك ذذج
الدذذال  .وأعطذذا العذذربب بذ اب سياسذذل وثذذق كذذج جماهذذدات الرسذذع عذذرب التذذاريخ كذذاثحوا ثياذذا
رذذور ال ذذر والاس ذذاد السياس ذذل اات ذذول وإ ذذاهبوا الطغذذاب وأق ذذاكوا ال ذذدو عل ذذا ااب ذذدأ والاك ذذرب
واا روعية .ور ت رل نم انجرب هروير و منا حيلة ووسيلة كج أإع التمكع.
وهك ا انتاا الذدكتور التيجذاين عبذد القذادر كذج ذال حتليذع كعذاين ال صذو والوقذارع
التارعيذة للاذ ب ااكيذذة ط اعذادب تركيباذذا ىل االبذذات أ التوإذذر السياسذل الراكذذل ىل ان ذذا دولذذة
سذذالكية كذذا توإا ذار أرذذيالر قذذدميار ور لهب كتوإذذر انتاذذا ن ارارعذذل رذذارن كمذذا تصذذور بعذذا
أقطذذاب حركذذة االست ذرا وكمذذا ظ ذذج بعذذا ااسذذتغربع ك ذذج أب ذذا ااس ذذلمع .وهب ذ ه ال تيج ذذة
البح يذذة تكذذج الذذدكتور التيجذذاين عبذذد القذذادر كذذج ا الذذة وهذذم كبذذق يف كوتذذول عالقذذة اإلسذذالا
يلسياسذذة والذذك كذذج حيذذه التصذذور األرذذوع اابذذدرل والتجربذذة التارعيذذة التطبيقيذذة .وقذذد ثذذتي
الذذدكتور التيجذذاين عبذذد القذذادر مسذذلوبر البح ذذل ن ذ ه ااسذذدلة ظج ذار علميذار ممي ذ ار لدراسذذة اللذذاهرب

السياسذذية انطالق ذار كذذج آن القذذرآ الكذذرً وهذذو ظذذا حذذرن م يعطذذل نتذذارا أقذذو وآكذذد يف
دراسة العلوا السياسية كج وإاة ال لر اإلسالكية.
------------------------------------------------------------------------------[ ]1التيج ذذاين عب ذذد الق ذذادر حاك ذذد أر ذذو الاك ذذر السياس ذذل يف الق ذذرآ ااك ذذل ااعا ذذد
.21
العاال للاكر اإلسالكل ثرإي يا الوالتت ااتحدب 1995
[ ]2ااصدر الساب

.25

[ ]3ااصدر الساب

.23

[ ]4ااصدر الساب

.23

[ ]5علذذل عبذذد ال ذرا شذذيخ أ هذذرن أرذذدر كتذذاير بع ذوا ( اإلسذذالا و أرذذو احلكذذم )

عذذم ثيذذر أ اإلسذذالا ال رذذلة لذذر البتذذة مببذذادن السياسذذة واحلكذذم أنذذر ال يوإذذد أن ن ذ دي ذ
سالكل لر رلة يرو احلكم وا الرسو كا يتوىل احلكم بصاتر حاكما كذدنيا ال دي يذا..
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انل ذذر األرروح ذذة وال ذذرد عليا ذذا يف :عل ذذل عب ذذد ال ذرا اإلس ذذالا و أر ذذو احلك ذذم نق ذذد وتعليذ ذ
الدكتور ممدوث حقل دار ككتبة احلياب بقوت  1978ا.
[ ]6التيجاين دراسة أرو الاكر السياسل ااصدر الساب
[ ]7ااصدر الساب

.25

[ ]8التيجاين دراسة أرو الاكر السياسل كصدر ساب
[]9ااصدر الساب

.24
.34

.35

[]10ااصدر الساب

.36

[ ]11ااصدر الساب

.64

[ ]12ااصدر الساب

.65

[ ]13ااصدر الساب

.66

[ ]14التيجاين دراسة أرو الاكر السياسل كصدر ساب
[ ]15ااصدر الساب

.69

[ ]16ااصدر الساب

.70 – 69

[ ]17ااصدر الساب

.71

[ ]18ااصدر الساب

.76

[ ]19ااصدر الساب

.70

.69

[ ]20ااصدر الساب .80
[ ]21ااصدر الساب
[ ]22ااصدر الساب

.81
83 – 82
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[ ]23ااصدر الساب

.83

[ ]24ااصدر الساب

.85

[ ]25ااصدر الساب

.85

[ ]26ااصدر الساب

.85

[ ]27سورب ال ر

اتية رقم .51

[ ]28ااصدر الساب

.86

[ ]29سورب ال ر

اتية رقم .54

[ ]30سورب يوسف اتية رقم.56
.87

[ ]31ااصدر ااصدر الساي
[ ]32سورب يونت اتية رقم .78
[ ]33ااصدر الساب

.90

[ ]34ااصدر الساب

.90

[ ]35سورب ال عرا اتية رقم .22
[ ]36ااصدر الساب

.91 – 90

[ ]37سورب األعرا

اتية رقم .128

[ ]38سورب األعرا

اتية رقم .129

[ ]39سورب األعرا

اتتت.3-1

[ ]40ااصدر الساب

.98

[ ]41ااصدر الساب

.103
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[ ]42ا ااصدر الساب
[ ]43ااصدر الساب

.106
.107

[ ]44سورب ال كر اتية رقم .29
[ ]45التيجاين

.108

[ ]46سورب ال كر اتية رقم .41
[ ]47سورب اجلاالية اتية رقم .18
[ ]48ااصدر الساب

.115

[ ]49سورب ال ور اتييتا .39 -38
[ ]50ااصدر الساب

.122

[ ]51ااصدر الساب

.122

[ ]52ااصدر الساب

.124 – 123
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