
 

 

  
 
 

 

 
           

                        

ملعرفة درجة التناقض يف فكر الداعني إىل دولة دينية ، وملعرفة درجة احلاجة للدولة  ..
 لقيام دولة دينية رينواملزم  على املطبلنيأبدأ هذا البحث بطرح التساؤل التايلاحلرة ، 

عادي كأي جمتمع نساين اإل كميف جمتمع:  حسب أهوائهم املذهبية والطائفية ، فأقول هلم
 ونهل تكفِّر.. وثقافات خمتلفة خمتلفة وأديان خمتلفة  وطوائفخمتلفة يتكون من مذاهب 

ين أو الد،  املختلف مع مذهبكم املذهب الفالين أو، املختلفة مع طائفتكم الطائفة الفالنية 
بسوية عقدية واحدة  –يف معتقدكم  –وهل هم .. ، أم ال ؟  املختلف مع دينكم الفالين

املذاهب  مبنية على معتقدات تلكن تنقادوا هلم يف دولة دينية أوهل ترضون  ..؟  ممعك
أمام  منكون يف إجابتهسوعندها  ...؟ ، أم ال والطوائف واألديان اليت ختتلفون معها 

  :احتمالني 
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 نعتقدوال ،  ونكافر معتقد أنهنال  حنن:  لنا واويقول كاذبني واإما أن يكون – ١
مبنية م مبستوى أقل منا يف العقيدة ، وال مشكلة عندنا يف أن ننقاد هلم يف دولة دينية أنه

وهنا  ..ديام اليت خنتلف معها على مبادئ مذاهبهم وطوائفهم وأبدستورها وأحكامها 
ينية املبنية على خصوصياتكم املذهبية من دعوتكم هلذه الدولة الدإذاً ما الفائدة :  منسأهل

ة والدة ؟والطائفيها السادة بإجابتكم هذه  .. !!!ينيتدعون لدولة ) غري الصادقة ( أنتم أي
نهم ليسوا أبعدم النظر إىل اآلخرين على  نكم صادقونأولو فرضنا جدالً .. مدنية حرة 

 تضمنون لنا أنَّ فهلينية ، لو فرضنا ذلك جدالً ، وترضون بدولتهم الد، أقلَّ منكم عقيدةً 
بالقوانني  سيلتزمونمن أبناء وطنكم ذاهب والطوائف واألديان األخرى اآلخرين من امل

  !!! ..؟ ينيةداملذهبية والطائفية والاملبنية على خصوصياتكم 
أو على األقل  ، ونكافر معتقد أنهن حنن :لنا  واويقول وا صادقنيوإما أن يكون – ٢

:  موعندها نسأهل.. ، وأنهم ليسوا بسويتنا يف اتباع منهج اهللا تعاىل  أنهم أقلُّ منا عقيدة
ا ستكون يف وطن واحد ، وهن ن لكمموازي ين كشركاءاآلخر هؤالء ونستقبل إذاً كيف
  :أمام احتمالني  مإجابته

يف  ممعه ناكتابشر نظرتنا هلم يف ذلكم ول ملعتقدناال عالقة : أن يقولوا لنا  –أ 
ين عن السياسة اجلميل هذا إىل فصل الد مأال يؤدي كالمك:  موهنا نسأهل.. وطن واحد 

  ..!! !!!!!؟ م أبشع حربه أنتون، ذلك الفصل الذي حتارب
يف وطن واحد ،  م معناكتهابشر نانعم هناك عالقة ملعتقد: ولوا لنا أو أن يق –ب 

، ي ذلك إىل تقسيم أبناء الوطن الواحد إىل درجات يف املواطنة أال يؤد:  موهنا نسأهل
حبيث تكون درجة املواطنة تابعة لدرجة ي يف النهاية إىل تقسيم الوطن الواحد تؤد ،

  !!! ..االقتراب من معتقدكم ؟
ينية حسب مقاسات قامة دولتكم الدإل رونلون وتزمتطب كيف: د فنسأهلم ونعو

من أتباع مذهبكم (( سكّاا  كونيأهوائكم املذهبية والطائفية يف اتمعات اليت 
مدنية  ةن إقامة دولفيها ، يف الوقت الذي ال متانعون فيه م غالبيةً)) وطائفتكم ودينكم 
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يف تفرضون على غريكم ما مل وك !!! ..ليت يكونون فيها أقلية ؟حرة يف اتمعات ا
   !!! ..وماذا نسمي ذلك ؟ !!! ..نفسكم ؟أل تقبلوه

ضرورة و، ين عن السياسة ضرورة دينية االحتماالت نرى أنَّ فصل الد ففي كلِّ.. 
،  ينيةمو الدولة الدكما ينظِّر زاع ين بالسياسةربط الدإنَّ .. إنسانية ضرورة و، وطنية 

، ال خيتلف عن ربط الوطن بالنظام  السذّجحتت مظلة شعارات براقة ختطف أبصار 
  ..، كما تنظّر الشموليات السياسية ورأس هرمه السياسي 

يتم ربط النظام ورأسه بالوطن ، وبالتايل فإنَّ أي نقد سياسياً ففي األنظمة الشمولية 
.. النظام هجوماً على الوطن ، ويتم اتهام الناقد باخليانة والعمالة للنظام السياسي يراه 

وباملقابل كلُّ دفاع عن الوطن عرب ساحته احملكومة ذه الشمولية وبشكلٍ جمرد عن 
  ..السياسة ، تنظر إليه املعارضة على أنه تأييد للنظام ونفاق له 

ات احملسوبة على الدنقد النظام السياسي ورأسه يف هذه  ين ، فإنَّكذلك يف الشمولي
ه هجوم على الدات ، يراه النظام ورأسه على أنالشموليين ، ويهم الناقد بالكفر والزندقة ت

واخلروج على احلق ه ضد الدين وبأن ..ين عرب ساحة الوطن وباملقابل كلُّ مدافع عن الد
  ..للنظام السياسي  ياسية نفاقاً، تراه املعارضة الساحملكوم ذه الشمولية 

هو سياسياً  يف األنظمة الشمولية من هنا نرى أنَّ ربط النظام السياسي بالوطن.. 
ة موازية متاماً لربط السياسة بالداً ين قضياً وطائفية مذهبيويف كلتا .. يف األنظمة الشمولي

يف احلقوق والواجبات  ريك وكموازٍخر كشبر عن عدم قبول اآلعمام حالة تأاحلالتني حنن 
  ..، سواء يف االنتماء الوطين أو يف املشترك اإلنساين 

يف اإلنسانية ، وعدم االستعالء عليه ، مهما كان دينه  إنَّ قبول اآلخر كموازٍ.. 
ا األديان ، وبالتايل فإنَّ عدم فصل الد ين ومذهبه ، هو من أهم القيم النبيلة اليت جاءت

  ..السماوية سياسة هو عملٌ تنقضه أهم املبادئ اليت حتملها األديان عن ال
يف املواطنة ، وعدم االستعالء عليه ، مهما كان  ل اآلخر كموازٍوكذلك فإنَّ قبو.. 

فكره وانتماؤه السياسي ، هو من أهم األهداف النبيلة اليت تسعى إليها السياسات الصادقة 
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الوطن هو عملٌ تنقضه أهم مبادئ املتاجرة بم السياسي عن ، وبالتايل فإنَّ عدم فصل النظا
  ..املواطنة 
وتتجلّى هذه احلقائق حينما يقوم باحث بنقد آليات تسليم السلطة يف األجيال .. 
، كيف استلم السلطة عمر من أيب بكر ، وكيف استلم السلطة  بعد موت النيب األوىل 

قسري األمر ليحول املسألة إىل نظام ملكي  معاوية على عثمان من عمر ، وكيف التف ،
هذا الناقد مع أنه يتحدث بأدلة من كتب التاريخ اليت  ..........وكيف وكيف وكيف 

ه يسيء للدهمونه بأنسها ناقدوه ، إالَّ أنَّ هؤالء الناقدين يتما يقدين بطريق أو بآخر ، ورب
ية ال عالقة لتة ومذهبيا ال من قريب وال من بعيد هم بتهم طائفي ه..  

ين ، فهؤالء الرجال متّ ربطهم وربط أعماهلم كلُّ ذلك سببه ربط األشخاص بالد
نقد هلم بالد نظَر إليه من قبل عابدي أصنام  –مهما كان بناًء  –ين ، ولذلك أيسي

جلوهر الد ه نقدين التاريخ على أن ..سياسة ن عن اليوكلُّ ذلك سببه عدم فصل الد ..
حكموا الدولة األوىل كبشر خيطئون ويصيبون ، ومن اجلرمية  فهؤالء الرجال هم رجال

ين الكربى حتميل أخطائهم على جوهر الد..  
ي حتماً إىل جتزئة املواطنني إىل درجات حسب عدم فصل الدين عن السياسة يؤد

م الدة ، وذلك انتماءاة والطائفيينية واملذهبيين عن عند الداعني إىل عدم فصل الد
صبح ظالالً لالنتماءات الدة ، السياسة ، فمعايري االنتماء الوطين تة والطائفيينية واملذهبي

ي حتماً إىل جتزئة الوطن انتماًء وإخالصاً وهذا يؤد..  
ين عن السياسة هو دعوة إلتباع سياسة القطيع  ، وبأبشع صورها عدم فصل الد ..

يين واملذهيب ين عن السياسة يعين دعوة لالصطفاف الدعدم فصل الد! .. يف ؟ك
فإن كان أبناء الوطن الواحد هلم ذات االنتماء  .......والطائفي بني أبناء الوطن الواحد 

الديف ( ين بالسياسة ، ألن أبناء الوطن الواحد يين واملذهيب والطائفي فال داعي لربط الد
  :بني أمرين ) هذه احلالة 
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إن اختاروا عدم فصل الدتهم ، ين عن السياسة فهذا اختيارهم الذي اختاروه حبري
وإن أرادوا اختياراً آخر بعد فترة فهذا أيضاً اختيارهم ، ويف كلتا احلالتني مل خنرج عن 

ة ةمفهوم الدولة املدنية، ألن الدولة  احلراعتبار ، إمنا متنع من  تعادي األديانال  احلر
ة والدة والطائفيات املذهبية اخلصوصية ينيتمع ألبعض والفكريدستوراً ال جتوز بناء ا

خمالفته ، مبعىن متنع مصادرة اختيار أبناء الوطن الواحد ، ومتنع حشرهم كالقطيع مدى 
ين مجلة وتفصيالً احلياة وفق مفاهيم ينقضها الد..  

فإنَّ ، ذات املذهب الفقهي بين وذات الدبناؤها يف اتمعات اليت يعتقد أبو.. 
مع الزمن –ين واملذهب ال ميكن إلغاؤه ، وسيكون االختالف الفكري بينهم يف فهم الد 

بينهم خالف ال يقل عن اخلالف بني املذاهب املختلفة ، وربما بني األديان املختلفة ،  –
فصل الد دعلذلك ية االعتقاد ، وهذا من أهم ، ة الفكر ين عن السياسة ضمانٌ حلريوحلري

ين احلق ما جاء به الد..  
فإذا  ..اختيارهم الذي اختاروه حبريتهم ين عن السياسة فهذا وإن اختاروا فصل الد

ين ذاته ال إكراه فيه كان الد               ]رة البق :

االنصياع وال إكراه يف الدخول إليه أو اخلروج منه ، فكيف إذاً يكره الناس على ،  ] ٢٥٦
  !! ..ين منها براء كما بينا ؟ين والدب على الدحكام تارخيية تحسكالقطيع أل

هو االنتماءات املختلفة ، فحىت يف ذات بشكلٍ عام السائد يف معظم اتمعات إنَّ .. 
ة خمتلفة تعود للمفاهيم البشرية لواحد نرى اجتاهات فكريين اوالطائفة يف الد املذهب

أحياناً  –يصل االختالف بينها إىل درجة ال تقل  ين واملذهب ، وقداملختلفة يف تفسري الد
املذاهب والطوائف داخل  وهذا أمر طبيعي فكلُّ ،عن االختالفات املذهبية والطائفية  –
ة القت دعماً فتحولت مع الزمن إىل دين ين الواالدة وسياسيحد أصلها اختالفات فكري

بعيها عند مت..  
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 ..م الدينية واملذهبية والطائفية املختلفة ، وإن كان أبناء الوطن الواحد هلم انتماءا
تمعات اليت  أكثر ضرورةن السياسة يصبح أمراً ين عفإن فصل الدوأكثر حاجة منه يف ا ،

  ..دين أبناؤها بدين واحد ومذهب واحد ي
ين عن السياسة هو دعوة لسياسة القطيع حبيث يحشر اتمع عدم فصل الد.. إذاً .. 

وحبيث ال جتوز خمالفة هذه الرؤى ، وحبيث يتهم من خيالف هذه ، خلف رؤى معينة 
ه يكفر بالدين ، وبالتايل رفع املذهب والطائفة فوق االرؤى بأنة .. ين ذاته لدوهذا هو قم

ين ، ويعين الشرك اخلروج على ما جاء به الد..  
             

        ] ٣٢ – ٣١: الروم [   

املذهب والطائفة  لُع، وج احلق ينمصونة يف الد –كما رأينا  – حرية املعتقد.. 
ة على الدحجه يضع تعاليم املذهب والطائفة  ين هو شركواليت هي ( باهللا تعاىل ، ألن

فوق كالم وتصورام ، وبالتايل يرفع من رؤى البشر ين ذاته حجة على الد) رؤى بشرية 
  ..اهللا تعاىل 
،  ين احلقهو فهمهم اخلاطئ للد ين احلقاب إعراض الناس عن الدمن أهم أسب.. 

باع األعمى للمذاهب والطوائف ولقول فالن سباب هذا الفهم اخلاطئ هو االتأومن أهم 
 فانكشافين ، وبالتايل عني الد –عندهم  – ولقول عالن ، حبيث تصبح هذه األقوال

فساد  من هذه األقوالأي مع الزمن سيحمل على أنه فساد ين يف الد..  
وعندما ال يتم ة فصل الداليت يرتكبها ( ين عن السياسة ستتم حتميل األخطاء السياسي

ين املتاجرون بالد (هو ين ، وهذا على الدة اإلساءة للدقمة تشويه حقيقة الدين ين ، وقم
احلق ..  

ينية ختلفة متاماً عن االصطفافات الدطفافات السياسية هلا حدودها املاالص.. 
ة هلا حدودها املختلفة عن االختالفات الدة ، واالختالفات السياسية والطائفية واملذهبييني
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ينية واملذهبية عن املودة الداملختلفة واملذهبية والطائفية ، واملودة السياسية هلا حدودها 
  ..يين واملذهيب والطائفي عن الكره الداملختلفة حدوده والطائفية ، والكره السياسي له 

 ..وبالتايل فإنَّ عدم فصل الدحدين عن السياسة سيث خلطاً جير ين وبال على الد
يين واملذهيب والطائفي ، السياسي ، وجير على السياسة وبال االختالف الد االختالف

ة الدة يوستتداخل األمور حبيث تطفو العصبية واملذهبيةنيوالطائفي هتوج فوق أي سياسي 
ين ي توجه منطقي سليم يف فهم الدأالسياسية فوق  العصبيةسليم ، وحبيث تطفو 

تمع يف حالة فساد نتيجة اجلحود باحلقائق الدة واملذهب والطائفة ، وبالتايل سيدخل ايني
ين وبالوطن ى السطح كلُّ املنافقني املتاجرين بالدوالسياسية على حد سواء ، وسيطفو عل

ين والوطن معياراً للوصول إىل املراد ، وستصبح املزايدة يف ساحيت الد..  
وكلُّ ذلك ال يدفع أبداً يف بناء اتمع اإلنساين بشكلٍ سليم ، وسيتحول التعدد 

فالتعدد الذي هو ضرورة  الفكري والثقايف والعقدي إىل أسافني يف جسد هذا اتمع ،
يقول تعاىل .. ولإلنتاج احلضاري ، سيصبح وباالً على اتمع  يللتعارف وللتلقيح الفكر

..  
              

            ] ١٣: احلجرات [   

فكلُّ ،     اهللا تعاىل خياطب كلَّ الناس على اختالفام الشتى .. 

  كلُّ الناس خلقوا من ذكر وأُنثى و ..خياطبهم اهللا تعاىل بذات السوية الناس 

     ،  وهم متساوون يف ذلك.. علوا شعوباً وقبائل وكلُّ الناس ج

      وذلك هلدف هو     ..الناس يف  فاختالف
 شعوب وقبائل جعله اهللا تعاىل هلدف هو التعارف ، وبالتايل فمحاولة إلغاء هذا االختالف

  ..تعارفهم هو حماولة إللغاء هدف اهللا تعاىل يف ، شعوب وقبائل ك بينهم
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ق ، ( فهذه الكلمة من اجلذر اللغوي  ،    كلمة وهنا أود أن أقف عند.. 

        لة هي مست التوجه ب، والق) ب ، ل 

             ] لُ ، ] ١٤٤: البقرةبقو 

ه الشيء جهت           ]١٧٧: البقرة [ 

 ) القبائل( اجلذر اللغوي مبفهوم  لدالالت هذا –يف كتاب اهللا تعاىل  –وال عالقة  ،
 :       كلمةف .. والنسب الدمويالعائالت بكمصطلحٍ وضعي الذي متَّ ربطه ، الوضعي 
   ٍما يكون اإلخوة من أبة املختلفة بني الناس ، فلربجاهات الفكريتعين االت 

جاهات ومعتقداتمنتمني لقبائل خمتلفة ، مبعىن  وأمة خمتلفة  التفكري..  
 عظيمٍ إهلي ، هو هلدف     اهللا تعاىل للناس  لَعجإنَّ .. 

        يتعلَّق جبعل اإلنسان خليفةً هللا تعاىل يف األرض 

      ] ٣٠: البقرة [  ،وبالتايل فإنَّ حماوالت جبعينه ب در الناس على فكرٍ حمد
وعلى مذهبٍ حمدد بعينه ، هي ، ، وعلى معتقد حمدد بعينه ، وعلى دينٍ حمدد بعينه 

فخالفة .. عن مراد اهللا تعاىل الذي يبينه لنا يف كتابه الكرمي  حاملها اإلعراضحماوالت 
ي حرية املعتقد والفكر واالختيار ، وعدالة االمتحان اإلهلي اليت ال اإلنسان هللا تعاىل تقتض

  ..تنفك عن هذه اخلالفة تقتضي حرية املعتقد والفكر واالختيار 
، وذلك  السذّجختطف أبصار شعارات براقة بعضهم لاستعمال  من هنا نرى أنَّ ..
عارات األممية ، والطائفية ، وكالشينية واملذهبية عارات الدلتمسك بالسلطة ، كالشدف ا
ة ، وكالشولكلِّ القيم النبيلة والفطرة  هو خمالفة صرحية ملنهج اهللا تعاىل ،عارات القومي

مع الزمن هذا االستعمال وهذا يتحول ولذلك  ..الطاهرة اليت فطر اهللا تعاىل الناس عليها 
رويداً من قبل من يرمون أنفسهم يف  إىل صنم يتم االستيقان به رويداًالتمسك بالسلطة 

، وال تنفع مع هذه احلالة كلُّ األدلّة والرباهني وكلُّ حماوالت مستنقع هذه العصبيات 
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يف رمز الشموليات اليت يصورها كتاب  وقعوهذا هو عني ما .. انتشاهلم من هذا املستنقع 
  ..اهللا تعاىل 
                

              

             

    ] ١٤ – ١٢: النمل [   

لذلك نرى مع الزمن كيف أنَّ هذه الشموليات تصبح مستنقعاً للفساد ، وسجناً .. 
  للناس اخلاضعني لسلطتها ، واستبداداً حيرق األخضر واليابس ، فاحلالة 

     ال تنب  ج إالَّ الفسادتعليه من عواقبوما يترت    

    ..  
وخدمة  ين والسياسة ، مبعىن االصطفاف جانب احلقالفصل بني الدمن هنا ندرك أنَّ 

وبشكلٍ جمرد ، وطائفته بشكلٍ جمرد عن دينه ومذهبه ،  كإنسان والوقوف جبانبهاإلنسان 
د حقيقة تقوى ألنها جتس ، هو مسألة يأمر اهللا تعاىل ا، اسياً سيعن القرب والبعد عنه 

  ..اإلنسان هللا تعاىل 
            

                  

    ] ٨: املائدة [   

ين عن السياسة يؤمن ذه العبارات الذي ال يريد فصل الد املتدين: وإن قال قائل .. 
ن إليه مالذي دفون ، وبالتايل سيحصل املطلوب  سيلتزم مبضمواالقرآنية ، وبالتايل 

ين عن السياسة فصل الد..  
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 اليت ال هو سيطرة العصبيات املذهبية والطائفية) إالّ ما رحم ريب ( الغالب : نقول 
ولو فرضنا جدالً أنَّ األمر كما طُرح يف السؤال وأنَّ املعين ..  تنظر لآلخر كشريك وموازٍ

ة ، فإنَّ فصل الده ، ألنَّ  ين عنيؤمن بدالالت هذه العبارات القرآنيالسياسة سيكون مطلب
انتمائنا عن وله  حبناعن ومن اآلخر بغض النظر عن قربنا ، العبارة القرآنية تدعو للعدل 

  .. ملذهبه العقدي والفكري
النهاية يدعون لدولة ين عن السياسة هم يف كلُّ الذين يدعون لعدم فصل الد

 نينائبفيها  ونويكونتعاىل باسم اهللا  حيكموناعتقاداً أنهم ين رجال الد هاكمحيثيوقراطية 
ولذلك نراهم يف خطابام  ..نعم هم هكذا يعتقدون  .. يف حكم اتمعتعاىل عن اهللا 

اليت يدعون إليها خبصوصيام الضيقة اليت ال يدركون هم ( دولتهم ن ويصور السذّجعلى 
 اهللا تعاىل ال يسود إالَّ بإقامتها ، شرع وأنَّ على أنها دولة منهج اهللا تعاىل ، )دهاليزها 

الفها هو خمالف ملنهج اهللا تعاىل ، وبالتايل عليه ما يستحق كمخالف ملنهج خي وأنَّ كلَّ من
  ..اهللا تعاىل 
كون الديانات قد هي ، حقيقة قتضيها هو ضرورة ت السياسةين عن فصل الدإنَّ .. 

وتكفريه تضخيم األنا وتقزمي اآلخر يتعلَّق ب ، وكون هذا التلبيس الكثري عليهالُبس 
  ..وقدر بينا ذلك سابقاً  ..واحتكار اخلالص 

وحقيقة ،  كحرية عقدية احلق ينتقتضيه حقيقة الد ين عن السياسة أمرفصل الدو
ين مبين على فالد ...خمتلفني يف اجلوهر  ، وذلك كمبدأين الدميقراطية كحرية سياسية

بالنسبة ملتبعي هذا ( املتعلِّق خبصوصية العقيدة ، وبالتايل فاآلخر دينياً لن يكون  املقدس
ين الد (بشكلٍ كاملٍ  بالنتيجة قبول اآلخر كشريك وموازٍين ، ومبستوى املنتمي هلذا الد

ين يف مبدأ العقيدة ال وجود له يف ساحة الد..  
ين الواحد ، وصحيح أنَّ متبعي الدصحيح أنَّ األديان ختتلف يف نظرا لآلخر 

يف ..  ولكن ..، حسب طبائعهم وثقافام ين داخل هذا الدخيتلفون يف نظرم لآلخر 
س عليه(  ينالنهاية مبدأ الددت بروايات مبا لُبسات جال يقبل اآلخر  ) مكذوبة من عصبي
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مبنية ين يف الداملعايري ذا إضافة إىل أنَّ ه .....املعايري ، بكلِّ كامالً موازياً   –كعقيدة   –
  .......اخلداع عدم الكذب و الصدق والشفافية وعدمك روحيةقيم على 

على  هذا املعيارقوم ويفإنَّ املعيار هو املواطنة ،  سياسي كمبدأالدولة احلرة بينما يف 
للوطن هو اإلخالص هلذا يف املواطنة ، ومعيار االنتماء  خر كموازٍ كاملٍمبدأ قبول اآل

ة الوطن بغض النظر عن االنتماءات الدةينية والطائفية واملذهبيويف . ...... والسياسي
حامالً هلا ، املعايري فيها مبنية على التحالفات وفن كأداة السياسة اليت تعترب الدميقراطية 
املراوغة من و، دات ن املزايميف الكثري من حاالت ممارستها التعامل مع الواقع ، وال ختلو 

  ..والكذب أحياناً أُخرى 
 ..أين عن السياسة هو من هنا نرى أنَّ فصل الدمر ة  ضروريللحفاظ على الشفافي
  ..وصالح األنظمة السياسية ، وسالمة العمليات الدميقراطية ، والصدق 
 ..ة بني اإلنسهو ين كعقيدة ومبدأ الدة فردية عمودين وخالقه سبحانه وتعاىل اقضي
 تابع للعالقة العمودية مع اهللا هو،  األفقية يف العالقة بني البشرباالتجاهات  ها، وتشعب

اليت تصل يف الكثري من  املفاهيمين ، تلك املختلفة للد باملفاهيم هتعلّق سبحانه وتعاىل ، وله
وعصبيام ، وجعل هذه  تصوراملنتيجة فرض البشر ، جوانبها إىل درجة التناقض 

  ..العصبيات حامالً ملذاهبهم وطوائفهم املختلفة 
جتماعية بينما السياسة وأدواا الدميقراطية هي قضية أفقية مبنية على تفامهات ا

  ..ينية واملذهبية والطائفية ن الواحد على خمتلف انتماءام الديتقاطع عندها أبناء الوط
تداول واا املتطورة مع الزمن وضروراا ، فمن هذه الضرورات وللدميقراطية أد

االحتقان يف اتمع ، ومتنع احلروب الداخلية  واالنتخابات الدورية ، فهي متتص، السلطة 
بانتخابات جديدة تأيت بنظام سياسي جديد حياول  صفكلُّ احتقان يمت ..يف اتمعات 

هنا نرى أنَّ الدميقراطية هي شكلٌ من أشكال تنظيم احلريات  من ..تنفيذ متطلّبات اتمع 
  ..يف اتمع وتقوميها 
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، بني السلطات  الفصلُ ، ومن ضروريات الدميقراطية كعالقة أفقية بني أبناء اتمع
 األغلبية الدميقراطية هي أغلبية سياسية وليست مناطقية أووأن تكون والتمثيل النيايب ، 

ة دينية أو قوميفهي ، دوات ليست ثابتة وكلُّ هذه الضرورات وهذه األ. ..ة أو مذهبي
ر مع الزمن نتيجة تطوتمعات ، وتتغير اة  ر حاجة اإلنساننتيجة تطوته السياسيلفاعلي

باتجاه ر الدميقراطية من هنا نرى أنه مع الزمن تتطو ..الذي يعيش فيه داخل جمتمعه 
، وحتفظ حقوقَه وحرياته ، واليت تعطي حرية الفرد مساحةً أوسع طية الليربالية الدميقرا

  ..، يتناسب مع التطور احلضاري للبشرية بشكلٍ أكرب 
واإلميان حبريته ، إنَّ اإلميان مببدأ الدميقراطية وقبول اآلخر على أنه شريك كامل 

هي  ساع الثقافة الدميقراطية يف اتمع ،ووجود دميقراطيني يؤمنون ا ، وات كاملة ،
ال بد منها إلجناح العملية الدميقراطية ، وإالَّ ستصبح العملية الدميقراطية جمرد  ضرورات

من هنا نرى أمهية تداول السلطة ، وعدم املكث يف السلطة فترة . ..واجهة لنظام فرعوين 
  ..فترة طويلة  فيها البقاءتكار السلطة واحفمن مسات األنظمة الفرعونية  ..طويلة 

 ه البشربشر ، فال بد أن يحملال قراطية وضعياً من وصفوملَّا كان مصطَلَح الدمي
ة عتتناسب م دالالتتمع اإلنساين لكلٍّ الرؤية اخلاصوذلك جتاه عالقة  ، منهم داخل ا

م ، وعالقة احلاكتمع بالفرد ، داخل  الفرد بالفرد ، وعالقة مالفرد باحلاكولذلك. ....ا 
ليس خالل التاريخ يف اتمعات البشرية واملساواة  القتراب من تحقُّق العدلنرى أنَّ ا

رتبطاً بنظامٍ سياسييف النهاية يتعلَّق باملستوى احلضاري للمجتمع ،  م هد ، وأنحدم
   ..احلق  وبدرجة امتالكه لروح التماسك وااللتفاف حول

وكلَّما توسعت طرق االتصال بني أبناء اتمع ، وازدادت مساحة املشترك الثقايف .. 
 والفكري بينهم ، وتقلّصت مساحة جهل بعضهم ببعض ، كلّما ارتقت أدوات املمارسة

 ، وكلّما تعلّق بِها اتمع وارتقى إىل سوية أعلى من العدل واملساواة وتكافؤ ةقراطيالدمي
  ..، وبالتايل االقتراب أكثر من مثار هذه الدميقراطية الفُرص 
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على معيار منوذجٍ فكري محتكرٍ من  قراطيةنرى أنَّ احتكار املمارسة الدمي من هنا.. 
 ، وفرض وفق رؤاهم الفكرية اخلاصة املختلفة مع رؤى اآلخرين اتمع قبل بعض أبناء

  ..ا قراطية ذاقفز فوق حقيقة الدميقراطية ، باسم الدميو اآلخرين ، ههؤالء ذلك على 
فكلُّ .. زمان ومكان  لِّه لكبعين دد للدميقراطية صاحلحم وجد منوذجال ي.. إذاً .. 

كلَّ التصورات  لذلك فإنَّ.. حضارة تفرز أدواا الدميقراطية ، وتنتج آلياا املناسبة لذلك 
اليت يقدمها ها ، وحتقيقوآليات  قراطيةوجيات املسبقة الصنع عن الدميولاليت حتملها األيدي

..  يكتب هلا االستمرار يف احلياة أصحاا على أنها وصفةٌ صاحلةٌ لكلِّ زمان ومكان ، لن
  ..دليلٍ على ذلك  أكرب –اليت اارت  – يوعيةالش ويف املنظومة

ه قراطية على أساسٍ تارخيي محدد بذاتالدمي شاءمن هنا نرى أنّ الدعوة إىل إن.. 
بالتايل و، املاضي  إىل حضارياً اتمع إرجاعها ، هي دعوةٌ إىل موافقٍ ملرحلة تارخيية بعين

، غري سليم وهي دعوة مبنية على أساسٍ فلسفي  ...عدم االعتراف بتطوره احلضاري 
 للتصورات األيديولوجية اليت يعتقدها أصحابحتمية  يجةال يكون إالَّ نتقع الوا أنَّ مفاده

  ..هذه الدعوة 
لنا  بينت ومع قوانني احلركة التارخيية اليت ، التاريخ وكلُّ ذلك يتعارض مع فلسفة.. 

وأنَّ القُوة احملركة لقوانني ..  الواقع واملاضيهي من مادة  االختالفات والتناقضات أنَّ
تكون  النتائج ال هذه االختالفات والتناقضات ، وأنَّ حصلةمب تتعلَّقية ، تارخيال احلركة

  ..وفقها البشر كمقدمات  اليت يعمل دائماً موافقة لأليديولوجيا
من أدوات التغيري يف أي زمان أو مكان ة قراطيالدمي ومهما محلت أيديولوجيا.. 

لوجيا جديدة يوأيد بإنتاج ، وذلكمن اية  له دهلا عمراً ال ب والتبديل مع الزمن ، فإنَّ
إىل التاريخ لرأينا هذه احلقيقة  ولو نظرنا. .. فلكلِّ منهجٍ وضعي أجل ،ديدة بروحٍ ج

  ..كلَّ األمم دون استثناء  قانوناً تارخيياً حيكم
صاحلٌ لكلِّ زمان ومكان ، وحيمل ) القرآن الكرمي ( صحيح أنَّ منهج اهللا تعاىل 

الت وأحكاماً لكلِّ زمان ومكان مبا يكفي حللِّ املشاكل احلضارية يف كلِّ زمان دال
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رون إلقامة لون واملزموهو ما يدعو املطب ((ومكان ، ولكن فهم السابقني لكتاب اهللا تعاىل 
اليت وليس يف ساحة شعائر العبادات الثابتة (( يف ساحة السياسة ) )دولة دينية على أساسه 

املتناسب مع حضارة عصرهم ، هم  همهو فهم ))السابقني والالحقني  مفاهيمفوق  هي
، وال يعد هذا الفهم إطاراً لدالالت كتاب اهللا تعاىل كما  حبدود مشاكلهم هموهم ، 

  ..يزجمر عابدو أصنام التاريخ 
، ال من هنا نرى أنَّ الفكرة األيديولوجية السليمة والقابلة للحياة يف عصرها .. 

نتجت فيه ، يف العصر الذي أُوفقط تصلح هي بذاا وجبزئياا للتطبيق إالَّ مرة واحدة 
ينية حسب أهوائهم املذهبية والطائفية رين للدولة الدلني واملزمفإنَّ دعوة املطب وبالتايل
مادته ين لتطبيق منهج فرعوهي دعوة لوقف تطور اتمعات البشرية ، وهي دعوة الضيقة 
  ..ين احلق وللمجتمع رين ، ونتيجته اإلساءة للدلني واملزمهؤالء املطبأهواء 

ين هي يف احلقيقة دولة ليها باسم الدكون الدولة اليت يدعون إوهذا نتيجة طبيعية .. 
ولوجيا أنتجها رجاالت ذلك يف عصرٍ سابق ، وفق أيديتارخيية حكمت اتمع املسلم 

ولو فرضنا جدالً أنها كانت متثِّل  ..فكرهم ورؤاهم وثقافتهم يف عصرهم  وفق العصر
 ..الرؤية السليمة يف ذلك العصر ، فهي بالتأكيد ليست صاحلة على اإلطالق يف عصرنا 

ن تعطي أال ميكن لرؤية أيديولوجية أن تطبق على أرض الواقع و: من هنا نعود فنقول 
يف عصرها ، ألنَّ اتمعات البشرية تتطور ، وثقافة البشر ، وة نتائج سليمة إالَّ مرة واحد

  ..وفكرهم يتطور ، واحلياة بإنتاجها احلضاري تتغير من عصرٍ آلخر 
 –مرةً أُخرى  –ين ليذروا رون لدولتهم التارخيية باسم الدلون واملزمسيقف املطبوهنا 

يف عصرٍ من الفكرة األيديولوجية السليمة  إنَّ: ا قولنزاعمني أنَّ ، الرماد يف أعني الناس 
نَّ هذا القول هو أزاعمني غري صاحلة للتطبيق إالّ مرة واحدة وفقط يف عصرها ، العصور 

  ..أنه غري صاحل للتطبيق إالَّ يف عصر نزوله ي إىل ، ويؤدإساءة ملنهج اهللا تعاىل 
على أنهم حيسبون ما وصلهم من روايات  نام هذا هو دليلُقوهلُ: نرد على ذلك فنقول 

هو عني منهج اهللا  –كما رأينا  – وفق رؤاهم املذهبية والطائفية الضيقة تارخيية متناقضة
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فمنهج اهللا تعاىل عندهم ال يتجاوز قول فالن وقول علّان من السابقني ، وهم تعاىل ، 
تايل حيسبون كلَّ ما خالف وبال.. يريدون دولة على مقاس ما وصلهم عن فالن وعلّان 

  .. خمالفاً ملنهج اهللا تعاىل قول فالن وعلّان 
) القرآن الكرمي ( وال يعلمون وال توجد عندهم إمكانية العلم بأنَّ منهج اهللا تعاىل 

حيمل لكلِّ جيلٍ من الدالالت واألحكام ما يكفي حللِّ كلِّ املشاكل احلضارية هلذا اجليل 
من أسالفهم السابقني الذين جعلوا منهم ( أنَّ قول فالن وعلّان  ال ميكن أن يعلموا.. 

كتاب اهللا كان صحيحاً وموافقاً للدالالت اليت حيملها  فرضنا جدالً أنه حىت لوو) أصناماً 
تعاىل يف عصر فالن وعلّان ، ال ميكن أن حييط بدالالت كتاب اهللا تعاىل اليت حيملها 

  ..للعصور الالحقة 
نَّ دالالت أفيحسبون سقوطهم يف مستنقعام املذهبية والطائفية ،  نوهنا مكم.. 

هلا يف عصره ، وحيسبون دالالت لة ما ال تتجاوز فهم فالن وعلّان أكتاب اهللا تعاىل ملس
عباءات السابقني ، وبالتايل فالقول بأنَّ الفكرة األيديولوجية  داخلكتاب اهللا تعاىل 
ة واحدة وفقط يف عصرها ، يسحبونه على منهج اهللا تعاىل ، ألنهم إالَّ مرالسليمة ال تطبق 

وال ميكنهم أن يعلموا أن منهج .. يعتقدون أنَّ منهج اهللا تعاىل هو قول السابقني ليس إالَّ 
يديولوجية السليمة إنَّ الفكرة األ: املقولة اهللا تعاىل حيمل من الدالالت واألحكام ما يؤكِّد 

ق إالّال تة واحدة وفقط يف عصرها  طبهم  ،مركتاب اهللا تعاىل ال ميكنهم أن يعلموا أن ألن
  ..حيمل التاريخ وحييط به ، وليس حمموالً بالتاريخ كما يتخيلون  ) القرآن الكرمي( 

ن يفهموا ذلك على الرغم من أنهم حيفظون عن ظهر قلب أحكام أال ميكنهم .. 
  ..دون أن تالمس دالالته وأحكامه قلوبهم يف شيء التجويد لقوله تعاىل التايل ، 

                

      ] ١٠٩: الكهف [  
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           ] ٢٧: لقمان [   
ليست  ، ولذلك نرى أنَّ كتاب اهللا تعاىل جاء مبسألة الشورى بصيغة عامة ..

جيلٍ صة خمص بأيدمأيدي حد دةوال بأية حمدولوجيا تارخيي         

ويف استخراج الرأي ، االشتراك يف تداول األمر  والشورى تعين ..... ] ٣٨: الشورى [ 
  ر رأس اهلرم السياسي باملشاورة يؤم يف كتاب اهللا تعاىل لذلك.. واستنباطه 

             ] ١٥٩: آل عمران [ ..  
 دالالا باستنباطإالّ سليماً ، ال يكون  الشورى يف اإلسالممسألة واحلديث عن .. 

أي تصورٍ تارخيي على هذه  ني التاليني ، وبعدم فرضالنصني القرآني منوأحكامها 
  ..الدالالت 
               

                 

      ] ١٥٩: آل عمران  [   
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        ] ٤٣ – ٣٦: الشورى [     
، يف تعامله مع الرعية   ص األولُ يصور لنا توجيه اهللا تعاىل وأمره لرسولهالن.. 
 .. وهو خطاب لكلِّ حاكمٍ يف كلِّ زمان ومكان ،، وكقائد لَهم ، أي كحاكم  كرسول

  .. تعاىل  ريدها اهللاه املطلقة عالقة احلاكم مع الرعية كما يفهو يصور لنا يف دالالت
ترد يف قلب نص قُرآينٍّ        : أنَّ العبارة القرآنيةونرى فيه 

  ..م للحاك وعة من األوامر اإلهليةجمم يصور
                   

فوروده بصيغة .. ة احلاكم للمحكومني أمر إهلي من جوهر اإلسالم شاورم.. إذاً .. 
، ألنه ال داعي  لحاكمزِمة لملْ وهذه املشورة..        ليس عبثاً األمر

ص اهللا تعاىل.. مة زِلْهلا إن مل تكن ماً بصيغة يف  فهل من املعقول أنْ خيصكتابه الكرمي نص
    !! ..!!!!!ها ؟، نتيجة تنفيذه كعدم األمر

على ذلك ،  ، واألخذ بنتيجتها ، وعزم األمروبعد مشاورة احلاكم للمحكومني .. 
ناسبة للسوية احلضارية اخلاصة بكلِّ م من خالل آلية تركها اهللا تعاىل مفتوحة ، لتكون

 أن يأخذ احلاكم مبشورة احملكومني ، يأمر اهللا تعاىل احلاكم أي بعد..  ذلك بعد.. جيل 
   :  كنتيجة لتلك املشورة عليه تعاىل يف تنفيذ ما متَّ العزم على اهللا بالتوكُّل

             ..  
كومني ، نرى نصاً مجمالً حيمل كليات هذه املسألة احمل يف عالقة احلاكم مع .. إذاً.. 

تمع بآليدة، دون تقييد افو عنهم للمحكومني ، والع ، فالثابت هو مشاورة احلاكم ة حمد
يكون ، اليت يأمر اهللا تعاىل ا هلذه املشورة  ر كنتيجةاألم وبعد عزم ..، واالستغفار هلم 

  ..عليه  لتعاىل من خالل التوكُّ ا يرضي اهللالعمل مب
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ابتداًء من رأس اهلرم  هذا يف عالقة احلاكم باحملكومني عرب نص يصور لنا األمر.. 

  ..السياسي باتجاه القاعدة 
عرب وصف اهللا ، لقاعدة ابتداًء من ا مسألة الشورىفيصور لنا النص الثاين أما .. 

   ، منها يوردها النص صفات عديدةنهجه ، واملتصفني بامللتزمني مب تعاىل لعباده

   ، على هؤالء العباد  تعاىل وأوامره اليت جيبمع توجيهات اهللا بعوها أنْ يت
..  

فإننا نرى أنّ العبارة  –كومني اً وحمحكَّام –مع بعضهم  ويف عالقة أبناء اتمع.. 
 على اهللا لنياملؤمنني املتوكِّ تصف جانباً من حال      :القرآنية 

صفات أولئك املؤمنني ،  تبين ذه العبارة القرآنية وسط عباراته ودويف ور..... تعاىل 
كون ي      تعاىل الشورى املعنية بقوله حتقُّق مسألة إشارةٌ إىل أنَّ

ا  الصفات اليت تبينها العبارات القرآنية احمليطةوها بصف فاعلحينما يت على أكمل حال
  :هي  الصفاتوهذه  ...

-       

-       

-           

-         

-         

-      
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-         

-       

-            

ناً أنَّ بياىل مفتوحاً ، بل قيده ، متع وانتصارهم حينما يصيبهم البغي ، مل يتركْه اهللا.. 
 مثْلها ، وأنَّ العفو واإلصالح والصرب والغفران على هو أن تقابل السيئة بسيئةاحلد األ

  ..تعاىل  يسمو باإلنسان عند اهللا
                

              

              

            ] ٤٣ – ٤٠: الشورى [     
 ،ها على أكمل وجه ي مسألة الشورى مثار، تعط تمع يتصف ذه الصفاتففي جم

ما ها ، وكلَّالشورى روح ما فقدت مسألةهذه الصفات ، كلَّعن  وكلَّما ابتعد أبناء األمة
  ..ها قدة للحياة اليت فُرِضت مسألة الشورى من أجلفا بحت جمرد آلية ماديةأص

لكلِّ ها ، كوصفة صاحلة ما نراه أنَّ اهللا تعاىل مل حيدد هلذه الشورى آلية بعينو.. 
جزئياا  الشورى ، وآليات إنَّ أدوات تنفيذ: وبذلك يقول اهللا تعاىل لنا .. زمان ومكان 

.. ة آخر املُعطيات احلضاري –ها يف ممارست –كم ، لتواكبوا احلضارية ، مفتوحةٌ أمام
فبمقدار ما تقترب الشورى من العدل واملساواة وتكافؤ الفرص بني أبناء األمة ، مبقدار ما 

 :ه تعاىل ، ويف قول       :تعاىل يف قوله  تكون أقرب إىل مراد اهللا
      ..  
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االتجاهات الفكرية والثَّقافية  ة واملذهبية الكثري منفيالعصبيات الطائ وقد قادت.. 
اا وآلياا حبيث أدو مسألة الشورى ثياب التاريخ ، وإىل حتديد إلباس، إىل األمة  بني أبناء

العبارتني  فدالالت..   النيب ال تتجاوز واقع الشورى يف العقود األوىل التالية لوفاة
متَّ أسرها  ]]      ...       [[ القرآنيتني
القفز فوق حقيقة  –هم عند –وبذلك متَّ .. التاريخ  يف إطار –عندهم  –وسجنها 

  ..ه فوق التاريخ ورجاالتاليت هي اتني العبارتني القرآنيتني ه دالالت
  كانت لسلطةإىل  بن اخلطّاب أنَّ آلية وصول عمرلرأينا ،  التاريخولو عدنا إىل .. 

   ..ويل العهد للسلطة بعد موت امللك  تسلّم أقرب إىل آلية) )بالنسبة آلليات عصرنا  ((
إىل السلطة كانت نتيجة عثمان بن عفّان  لرأينا أنَّ وصولتاريخ الولو عدنا إىل .. 

كآلية وصول للحكم و، ل موته قب ر بن اخلطّابحددهم عم رجال اختيارٍ من ستة
قرب ما يكون لتعيني البديل من أوصول عثمان للحكم أنَّ بالنسبة آلليات عصرنا ، نرى 
  ..قبل احلاكم قبل موت احلاكم 

كانت أقرب إىل آليات للسلطة علي  وصوللرأينا أنَّ آلية تاريخ الولو عدنا إىل .. 
ية حمدودة مل تشمل كلَّ االتجاهات يف األمة ، ولكنها كانت آليف عصرنا ،  االنتخاب

نتج تشرذماً وقتاالً ما زلنا نعاين من نتائجه حىت اآلن ، أولذلك تربص ا الكثريون ، مما 
  .. كمعركة اجلمل ومعركة صفّني وغريها من اازر اليت نتجت عن ذلك 

كانت للسلطة بن أيب سفيان  م معاويةاستال لرأينا أنَّ آليةتاريخ الولو عدنا إىل .. 
وبعد ذلك حول معاوية احلكم يف  ..البات العسكرية يف عصرنا إىل آليات االنق أقرب
ه دالالت قول –دون اكتراث بأحد  –قارئاً ، قسري اإلسالمي إىل حكمٍ ملكي  اتمع
، ودالالت  )شوربة بينهم  وأمرهم (: ، على أنها      : تعاىل 

ومنذ  ..... )عهم يف األمر تعتو( : ، على أنها       : تعاىل  قوله
ويف الدولتني  ..الشوربة هذا ، ومنهج التعتعة  منهج ذلك احلني أصبحت األمة تعيش
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رى ، فأمري املؤمنني هو أمري األموية والعباسية مل يكن هناك شيٌء له ذرة تعلّق بالشو
  ..احلكم لنفسها من أسرته اليت احتكرت  ألنه مولودللمؤمنني 
أنَّ آليات استالم احلكم يف اجليل األول مختلفةٌ ما بني خليفة وآخر ،  وما نراه.. 

تنا للتاريخ أنّ هذه اآلليات مل تكن مقنعة للكثريين من رجال ذلك دراس ونرى من خالل
  ..كربالء وغريها أكرب دليلٍ على ذلك  ، ويف معركة اجلمل وصفّني وجمزرة اجليل

ليات كانت مقنعة جلميع أبناء ذلك اجليل ، وحىت لو فرضنا جدالً أنَّ هذه اآل.. 
لو فرضنا ذلك جدالً ، فمن املستحيل أن تكون مقنعة يف  ها ،يف وقت وكانت ضرورية
، أو أنْ خيتار ستة  احلاكم أنْ يعين من خيلُفُهعلى فإنْ كان .. عصرنا ل جيلنا أو صاحلة

كراً ، ليستويل على م رك احلكْم لألدهى واألقوى واألكثرتاحداً منهم ، أو يو هم تارونخي
باسم اإلسالم ، فحني ذلك ، تكون كُلُّ  حيكم قسري ملكي احلكم مثَّ حيوله إىل نظام

الذي يقَدمه ، التارخيي  الواقعهذا معيار ةً يف أنظمةً شرعي يف العامل األنظمة الديكتاتورية
  ..اإلسالم شريعة على أنه من صلب  عابدو أصنام التاريخ

 ،الدينية اليت يطبلون ويزمرون هلا بناء على منهج السلف الصاحل  دولتهميف .. 
لسلطة والتمسك ا ، ا سبيلستنتهي الصراعات السياسية يف هل  كنموذج يسعون إليه ،

 كتب التاريخ ، ومنها النص التايل من نصوص ، كما نرى يف عثمان بن عفّان كنهاية
  .. !!!؟ تاريخ الطربي

 عثمان على دخل فلما ومروان الزبري ابن بكر أيب بن حممد وتوعد...........  [[
 يكن فلم حلييت أرسل فقال بلحيته فأخذ عثمان على بكر أيب بن حممد ودخل هربا
 وجاءه يلكزه وآخر سيفه بنعل جيؤه من فمنهم عليه ودخلوا فأرسلها ليتناوهلا أبوك
 يف يهابون ذلك يف وهم املصحف على الدم فسال ترقوته يف فوجأه معه مبشاقص رجل
 برجله جروا عليه مغشياً رأوه فلما آخرون ودخل عليه وغشي كبرياً وكان قتله

 يدها فقطع نائلة فوقته بطنه يف ليضعه سيفه خمترطاً ييبالتج وجاء وبناته نائلة فصاحت
 ونادى الشمس غروب قبل عنه اهللا رضي عثمان وقتل صدره يف عليه بالسيف واتكأ
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 الرجالن فألقى املال بيت تبادروا مث شيء كل فانتهبوا ماله وحيرج دمه حيل ما مناد
 عبد أن عمر بن حممد روذك القوم طلب ما هذا اهلرب اهلرب وقالوا وجنوا املفاتيح
 على تسور بكر أيب بن حممد أنحممد بن الرمحن عبد عن حدثه العزيز عبد بن الرمحن
 وعمرو محران بن وسودان عتاب بن بشر بن كنانة ومعه حزم بن عمرو دار من عثمان

 البقرة سورة يف املصحف يف يقرأ وهو نائلة امرأته عند عثمان فوجدوا احلمق بن
 عثمان فقال نعثل يا اهللا أخزاك قد فقال عثمان بلحية فأخذ بكر أيب بن حممد فتقدمهم

 وفالن وفالن معاوية عنك أغىن ما حممد قال املؤمنني وأمري عبد اهللا ولكين بنعثل لست
 عليه قبضت ما على ليقبض أبوك كان فما حلييت عنك دع أخي بنا يا عثمان فقال
 قبضي من أشد بك أريد وما عليك نكرهاأ األعمال هذه تعمل أيب رآك لو حممد فقال
 يده يف مبشقص جبينه طعن مث به وأستعني عليك اهللا أستنصر عثمان قال حليتك على

 حىت فمضت عثمان أذن أصل يف ا فوجأ يده يف كانت مشاقص بشر بن كنانة ورفع
  ]] ........... قتله حىت بالسيف عاله مث حلقه يف دخلت
 ..ينيف هذه الدولة الدة اليت يطبيبناء على منهج السلف الصـاحل  رون هلا لون ويزم ،
..  حممد بن أيب بكرانتهت به حياة السياسية حسب النموذج الذي  احملاسبةكون هل ست

  .. !!!؟ البن األثري ،الكامل يف التاريخ  كما نرى يف 
ريق فأوى فانتهى إىل خربة يف ناحية الط فخرج حممد ميشي يف الطريق ....... [[
وخرج معاوية بـن حـديج يف    ، وسار عمرو بن العاص حىت دخل الفسطاط إليها ،

: فانتهى إىل مجاعة على قارعة الطريق فسأهلم عنه فقال أحدهم  طلب حممد بن أيب بكر
فـدخلوا   هو هـو ، : دخلت تلك اخلربة فرأيت فيها رجالً جالساً ، فقال ابن حديج 

فوثب أخوه عبد  ، وأقبلوا به حنو الفسطاط ، ت عطشاًعليه فاستخرجوه وقد كاد ميو
 ! أتقتلُ أخـي صـرباً  : الرمحن بن أيب بكر إىل عمرو بن العاص وكان يف جنده وقال 

قتلتم كنانـة  : ابعث إىل ابن حديج فانه عنه ، فبعث إليه يأمره أن يأتيه مبحمد ، فقال 
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، ! أم لكم بـراءة يف الزبـر    ، أكفاركم خري من أولئكم! بن بشر وأخلّي أنا حممداً 
فقال له معاوية بن حديج  ، اسقوين ماًء: فقال هلم حممد بن أيب بكر  ، هيهات هيهات

ال سقاين اهللا إن سقيتك قطرةً أبداً ، إنكم منعتم عثمان شرب املاء ، واهللا ألقتلنـك  : 
ة النساجة لـيس  فقال له حممد يا ابن اليهودي ، حىت يسقيك اهللا من احلميم والغساق

ذلك إليك ، إنما ذلك إىل اهللا يسقي أولياَءه ويظْمئُ أعداَءه أنت وأمثالَك ، أمـا واهللا  
أتدري ما أصنع بك ؟ أُدخلك يف : مثّ قال له  ، لو كان سيفي بيدي ما بلغتم مين هذا

ذلك  إن فعلت يب ذلك فلطاملا فعلتم: فقال حممد  ، جوف محار مثّ أحرقه عليك بالنار
بأولياء اهللا ، وإني ألرجو أن جيعلها عليك ، وعلى أوليائك ، ومعاوية ، وعمرو ، ناراً 

فغضب منه وقتله مثّ ألقاه يف جِيفَة محـار مثّ   ، تلظّى كلَّما خبت زادها اهللا تعاىل سعرياً
فلما بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعاً شـديداً ، وقنتـت يف دبـر     ، أحرقه بالنار

ة تدعو على معاوية وعمرو ، وأخذت عيالَ حممد إليها فكان القاسم بن حممـد  الصال
  .. ]] ........... بن أيب بكر يف عياهلم ، ومل تأكل من ذلك الوقت شواًء حتى توفّيت

وحممد بني أيب بكر وعبد الرمحن بن  عائشة زوج النيب أليس عثمان بن عفّان و.. 
وية بن حديج ، أليسوا من اجليل األول ، الـذي يـدعو   يب بكر وعمرو بن العاص ومعاأ

املطبلون واملزمة رون للدولة الدباع آثار رجالهينيإلقامة دولة من لبنات هذه اآلثار  إىل ات ،
أم أنهم ال علم هلـم ـذه الروايـات    !!! .. أليست هذه روايات ذلك األثر ؟!!! .. ؟

فيطبأم ماذا ؟!!! .. ؟لمون عنها شيئاً رون لدولة ال يعلون ويزم .. !!!  
 ..يف الدولة الدة اليت يدعون إليها ، هل ستتماً ، ا  ينيتزامـاً  لتعتعة املخالف سياسـي

، والذي كان  الكامل يف التاريخ ، البن األثري من مبنهج التعتعة الذي نراه يف النص التايل
معاوية بن أيب سفيان يتعاً  ع به من خيالفهتسياسي..  

فقال  ومعه أهل مصر ، معاوية من مصر على عمرو بن العاص وقدم[[ ....... 
ال تسلّموا على معاوية باخلالفة ، فإنه أهيب لكم يف قلبه ، وصغروه مـا   : هلم عمرو
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كأني بابن النابغة وقد صغر أمري عنـد  :  قال معاوية حلجابه ، فلما دخلوا استطعتم
، فكان أول من دخل عليه  إذا دخل القوم فتعتعوهم أشد ما حيضركُمفانظروا  القوم ،

السالم عليك يا رسول اهللا ، وتتابع القوم على : رجلٌ منهم يقال له ابن اخلياط فقال 
لعنكم اهللا ، يتكم أن تسلّموا عليـه باإلمـارة   : قال هلم عمرو  ، فلما خرجوا ذلك

  ]] ....... فسلّمتم عليه بالنبوة
فكـم  !!! .. قرون التعتعة من عصر معاوية بن أيب سـفيان إىل اآلن ؟  ناأال تكفي. .
أيديولوجية كان خيطب ـا   يسم أاو باسم القومية أو بأين تعتع شعبه باسم الد طاغية

  !!! ..على شعبه ليسومهم سوء العذاب ويقودهم كالقطيع إىل خدمته واالنصياع له ؟
 ..ييف هذه الدولة الدة اليت يطبنيرون هلا ، هل سيتعامل أقطاب السياسـة  لون ويزم

الكامل يف التاريخ ، بذات املنهج الذي حيمله النص التايل من ، فيها واملختلفون سياسياً 
  .. البن األثري

 –لو مات أبو موسى األشعري قبل هذا اليوم : وقال عبد الرمحن بن أيب بكر  [[
وقال أبو موسـى األشـعري    ، لكان خرياً له – ي ومعاويةيعين يوم التحكيم بني عل

ال وفّقك اهللا ، غدرت وفجرت ، إنما مثلك كمثل الكلب إن حتمـل عليـه   : لعمرو 
إنك مثَلُك مثَلُ احلمار حيملُ أسـفاراً ، فحمـلُ   : قال عمرو  ، يلهث أو تتركه يلهث

و على شـريح فضـربه   ومحل ابن لعمر ، شريح بن هانئ على عمرو فضربه بالسوط
ما ندمت علـى   :وحجز الناس بينهم ، وكان شريح يقول بعد ذلك  ، بالسوط أيضاً

  ]]  شيء نداميت على ضرب عمرو بالسوط ومل أضربه بالسيف
 ..دفَع ليفهم هؤالء املطبة سيكم من دماء أبناء األمرون أنَّ نسبة قطـع  لون واملزم

وام من الصحابة ألسباب سياسية حبتة ، تفوق أي نسبة أعناق الصحابة ذام على يد إخ
يدعون إىل دولة دينية وفق منهج السلف يف  كيف!!! .. للخالفات السياسية يف أي عصر 

مع غريها مـن   –مبا ال يقبل الشك الوقت الذي يقرؤون فيه األحاديث التالية اليت تبين 
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ن أعناق السلف ذام قُطعت على أيد إخوام عشرات اآلالف م أنَّ –الروايات الكثرية 
  ..من السلف ذام ألسباب سياسية حمضة 

  : حسب ترقيم العاملية )٦٥٧٩(البخاري 
 حدثَنا أَحمد بن يونس حدثَنا أَبو شهابٍ عن عوف عن أَبِي الْمنهالِ قَالَ لَما كَـانَ 

أَبِي  فَانطَلَقْت مع ووثَب الْقُراُء بِالْبصرة ووثَب ابن الزبيرِ بِمكَّةَ بِالشأْمِابن زِياد ومروانُ 
 إِلَى أَبِي برزةَ الْأَسلَمي حتى دخلْنا علَيه في دارِه وهو جالس في ظلِّ علِّية لَه من قَصـبٍ 

ها إِلَينلَسلُ  فَجفَأَو اسالن يهف قَعا وى مرةَ أَلَا تزرا با أَبيثَ فَقَالَ يدالْح همطْعتسأَ أَبِي يشفَأَن
م شيٍء سمعته تكَلَّم بِه إِني احتسبت عند اللَّه أَني أَصبحت ساخطًا علَى أَحياِء قُريشٍ إِنكُ

عا مقَذَيأَن إِنَّ اللَّهو لَالَةالضو لَّةالْقو الذِّلَّة نم متملي عالِ الَّذلَى الْحع متبِ كُنرالْع رش كُم
أَفْسدت بِالْإِسلَامِ وبِمحمد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حتى بلَغَ بِكُم ما ترونَ وهذه الدنيا الَّتي 

كُمنيا بينلَى الدلُ إِلَّا عقَاتإِنْ ي اللَّهأْمِ وي بِالشالَّذ إِنَّ ذَاك  رِكُمأَظْه نيب ينلَاِء الَّذؤإِنَّ هو
  لُ إِلَّا علَى الدنياوإِنْ ذَاك الَّذي بِمكَّةَ واللَّه إِنْ يقَات واللَّه إِنْ يقَاتلُونَ إِلَّا علَى الدنيا

  : حسب ترقيم العاملية )٣٧٢٠(البخاري 








 

  :حسب ترقيم العاملية  )٤١٥٣(البخاري 
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  :يم العاملية حسب ترق )٤٢٨٤(البخاري 
نب يدعثَنِي سدقَالَ ح ثَهدةَ حربانٌ أَنَّ ويا بثَندح ريها زثَندح سوني نب دما أَحثَندح 

قَالَ وهلْ فَقَالَ رجلٌ كَيف ترى في قتالِ الْفتنة فَ ابن عمر خرج علَينا أَو إِلَينا جبيرٍ قَالَ
كَانَ محمد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقَاتلُ الْمشرِكني وكَـانَ الـدخولُ    تدرِي ما الْفتنةُ

لْكلَى الْمع كُمالتكَق سلَيةً ونتف هِملَيع  
  : حسب ترقيم العاملية )٦٥٨٠(البخاري 

عن حذَيفَةَ بنِ  ياسٍ حدثَنا شعبةُ عن واصلٍ الْأَحدبِ عن أَبِي وائلٍحدثَنا آدم بن أَبِي إِ
إِنَّ الْمنافقني الْيوم شر منهم علَى عهد النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَـانوا   الْيمان قَالَ

 موالْيونَ وِسري ذئموونَيرهجي  
  : حسب ترقيم العاملية )٦٥٨١(البخاري 
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 عن حذَيفَةَ قَـالَ  حدثَنا خلَّاد حدثَنا مسعر عن حبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِت عن أَبِي الشعثَاِء
فَأَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن دهلَى عع فَاقا كَانَ النمإِن  ـدعب الْكُفْر وا همفَإِن موا الْي

انالْإِمي  
أال يقول يف الروايات اليت  ..السلف الصاحل ؟ جيل لْمسيب من أليس سعيد بن ا.. 

 [[:  رونلون واملزماملطب يقدسها هؤالء 



      [[  ..ر  أليسمع السلف جيل من ابن
[[: يف فتنة ابن الزبري  يقولأال .. الصاحل ؟ 

 [[  ..ر يف عصر أال يقولمه أيضاً ابن ع :]]  لَّىص دمحكَانَ م
لدخولُ علَيهِم فتنةً ولَيس كَقتالكُم علَى اللَّه علَيه وسلَّم يقَاتلُ الْمشرِكني وكَانَ ا

لْكالْم [[  ..أليس  انمن الْيفَةُ بذَيه يف عصرأال يقول .. من السلف الصاحل ؟ ح :]] 
انوا يومئذ يِسرونَ إِنَّ الْمنافقني الْيوم شر منهم علَى عهد النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَ

إِنما كَانَ النفَاق علَى عهد النبِي صلَّى اللَّه  [[:  ويقول أيضاً،  ]] والْيوم يجهرونَ
انالْإِمي دعب الْكُفْر وا همفَإِن موا الْيفَأَم لَّمسو هلَيفما هو املعيار السياسي ..  ]] ع

أمل يكن من األفضل هلم أن ! .. !!!!!!ينية ؟ري الذي يعتمده الداعون للدولة الدوالفك
يدعوا إىل دولة معيارها القيم النبيلة اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل ، وبالفهم العلمي السليم 

  ..الذي معياره الصياغة اللغوية لنصوصه الكرمية ؟ 
 ..ة اليت هل الدولة الدينيلون وييطبة رون هلا ، هل هي سنزمة ، ية ، أم شيعيأم إباضي

.. ؟ ....... أم ، أم صوفية ، هل هي وهابية .. ولو فرضناها سنية .. ؟ ....... أم ، 
وهل سيتم تسليم السلطة فيها حسب استالم عمر بن اخلطاب من أيب بكر ، أم حسب 

؟ ....... أم على طريقة معاوية ، أم حسب توريث يزيد ، أم  استالم عثمان من عمر ،
 ..التعامل فيها مع اتباع الد يانات األخرى واملذاهب األخرى ، هل حسب وكيف سيتم
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ظلمات التكفري وإلغاء اآلخر اليت يعيش فيها الظالميون مدعومني بروايات ما أنزل اهللا 
وهل سيتم فرض !!! .. عة على حد سواء ؟تعاىل ا من سلطان يف صحاح السنة والشي

!!! اجلزية على املواطنني اآلخرين كوم من دينٍ آخر كما يفترى على منهج اهللا تعاىل ؟
 ..وعلى أي ات املتناقضة يف أية من اجلزئيجزئي ة ستتمق املتعلِّ القانونصياغة  مسألة فقهي

ال الذين ال يطلقون ذقوم ، أم سيتم الرج سجنوهل سيتم .. !!! ذه املسألة ؟
 سجنوهل سيتم !! .. !؟تسفيههم والنظر إليهم بازدراء ومنعهم من أي نشاط سياسي 

 النساء الاليت ال يغطني وجوههن ، أم سيتم تسفيههن واامهن بشرفهن وعرضهن
  !! ..!؟... وهل  وهل وهل!!! .. ؟ والدعوة إىل عدم الزواج منهن

ينية الداعون إىل دولتهم الد رون ،املطبلون واملزمسها رواية التالية اليت يقدأليست ال.. 
  ..، أليست صرحية يف تربير أبشع الشموليات السياسية ؟ 

  : حسب ترقيم العاملية ) ٣٤٣٥( صحيح مسلم 
اللَّه بِخيرٍ فَنحن فيه فَهلْ من إِنا كُنا بِشر فَجاَء  قُلْت يا رسولَ اللَّه .......و حدثَنِي 

 ررِ شيذَا الْخاِء هرقَالَو  كاَء ذَلرلْ وفَه قُلْت معقَالَ ن ريخ رالش كاَء ذَلرلْ وه قُلْت معن
فكَي قُلْت معقَالَ ن ررِ شيقَالَ الْخ تهةٌ لَا يمي أَئدعكُونُ بونَ   ينـتسلَـا يو ايدونَ بِهد

قَالَ قُلْت كَيـف   وسيقُوم فيهِم رِجالٌ قُلُوبهم قُلُوب الشياطنيِ في جثْمان إِنسٍ بِسنتي
كذَل كْترإِنْ أَد ولَ اللَّهسا ري عنقَالَ أَص ظَه رِبإِنْ ضريِ ولْأَمل يعطتو عمسذَ تأُخو كر

عأَطو عمفَاس الُكم  
 ..يف الدولة الدة اليت يطبينيرون هلا ، ويف حال وصول سلطان جـائر إىل  لون ويزم

رأس اهلرم السياسي فيها ، كيف سيتم التفاعل معه من قبل مجاهري هذه الدولة حسـب  
هل سيتم التفاعل معه .. ولة ؟ التراث التارخيي الذي يريدون جعله معياراً لدستور هذه الد

رون لون ويزمأم وفق مبدأ يطب.. سلطان جائر ؟ ق عند ضل اجلهاد كلمة حأف: وفق مبدأ 
، مستشهدين بالكالم املوضوع على السـنة  ال جيوز اخلروج على الوايل : له ليل ار هو 

لَا يهتدونَ بِهداي ولَا يسـتنونَ   يكُونُ بعدي أَئمةٌ [[: الشريفة والسنة الشريفة منه براء 
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قَالَ قُلْت كَيـف   وسيقُوم فيهِم رِجالٌ قُلُوبهم قُلُوب الشياطنيِ في جثْمان إِنسٍ بِسنتي
كذَل كْترإِنْ أَد ولَ اللَّهسا ري عنإِنْ  أَصريِ ولْأَمل يعطتو عمسذَ قَالَ تأُخو كرظَه رِبض

عأَطو عمفَاس الُك؟ ]] م ..   
 ..يف فكر الدولة الدة اليت يدعون إليها ، كيف سيتمللسلطان اجلائر  يني وضع حد

  ..بناًء على الرواية السابقة وغريها الكثري ، واليت منها الرواية التالية ؟ 
  : حسب ترقيم العاملية ) ٩٦٥٥: ( أمحد 

ا حثَنقُولُ....... دةَ يريرا هأَب تعمقُولُ سةَ يلْقَما عأَب تعمولَ  قَالَ سسر تعمس
 من أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع اللَّه ومن عصانِي فَقَد عصى اللَّه اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ

الْأَم أَطَاع نمنِيوأَطَاع فَقَد انِي ريصع فَقَد ريى الْأَمصع نمو  
 ..الدولة الدة اليت يطبينيلون ويزمكئ علـى منـهج السـلف    رون هلا ، واليت تت ،
ما املـانع أن   .. هذه الدولة .. ملن نفهم املنهج أكثر منه –حسب زعمهم  –باعتبارنا 

ة يتصارع فتتحول إىل دولة مشولييها املطبم فيقطِّلون واملزمعون رؤوس بعضـهم  رون ذا
، تطبيقاً ملنهج السلف الذي من األبرياء يف سبيل صراعهم السياسي  الكثريينورؤس بعضاً 

الكامـل يف  أحداثه تعترب معياراً هلذه الدولة ، وذلك جتسيداً ملا حيمله النص التايل مـن  
  .. ومعاوية معركة صفّني بني عليجانباً من  ، والذي يصور البن األثري ،التاريخ 

هذا حكم كتاب اهللا : وقالوا  فرفعوا املصاحف بالرماح [[ ....................
عز وجل بيننا وبينكم ، من لثغور الشام بعد أهله ، من لثغور العراق بعد أهله ، فلما 

عباد اهللا أمضوا على :  م عليفقال هل نجيب إىل كتاب اهللا تعاىل ،: رآها الناس قالوا 
فإنّ معاوية ، وعمراً ، وابن أيب معيط ، وحبيبـاً ،   حقِّكم وصدقكم وقتالِ عدوكم ،

أنا أعرف م منكم ،  ، وابن أيب سرح ، والضحاك ، ليسوا بأصحاب دين ، وال قرآن
رفعوهـا إالّ   ، واهللا مـا ! وحيكم  ، قد صحبتهم أطفاالً فكانوا شر أطفال وشر رجال

   ]] ................... خديعة ووهناً ومكيدة
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ما نراه يف احلديث وبني  ، ما هو الفارق بني أبشع الشموليات السياسية يف التاريخ.. 
معياراً لنا  عتبارهالرون لون ويزمحدث يف اجليل الذي يطب يصور جانباً مماالذي ، التايل 

  ..إىل قيام الساعة ؟ 
  : حسب ترقيم العاملية )٤٤٥٣(اري البخ

 حدثَنا موسى بن إِسماعيلَ حدثَنا أَبو عوانةَ عن أَبِي بِشرٍ عن يوسف بنِ ماهك قَالَ
لكَـي   فَخطَب فَجعلَ يذْكُر يزِيد بن معاوِيةَ كَانَ مروانُ علَى الْحجازِ استعملَه معاوِيةُ

أَبِيه دعب لَه عايبئاً ييكْرٍ شأَبِي ب ننِ بمحالر دبع فَقَالَ فَقَالَ لَه ذُوهةَ  خشائع تيلَ بخفَد
ما أَتعدانِنِي فَلَم يقْدروا فَقَالَ مروانُ إِنَّ هذَا الَّذي أَنزلَ اللَّه فيه والَّذي قَالَ لوالديه أُف لَكُ

  عذْرِي فَقَالَت عائشةُ من وراِء الْحجابِ ما أَنزلَ اللَّه فينا شيئًا من الْقُرآن إِلَّا أَنَّ اللَّه أَنزلَ
ه معاوية ، ألجل ذلك قال مروان ألنّ عبد الرمحن بن أَيب بكْر قال شيئًا مما ال يريد.. 

 :]] ذُوهأنَّ ما قال وال..  ]] خ يزيـد  ه عبد الرمحن بن أيب بكر هو ضد مبايعـة  شك
ما الفارق بني هذا املوقف وبني أجهزة القمع عند الشموليات .. باخلالفة بعد أبيه معاوية 

  ..؟ يف عصرنا السياسية اليت نشهدها 
 ..وقبل أن خيرج علينا متعر لنا كلمة تع ليفس]] ذُوهها ال تعـين مـا   على أ ]] خن

 الكامل يف التاريخ.. املسألة من كتاب لذات النص التايل فهمناه من هذه الرواية ، لنقرأ 
  .. البن األثري ،

إنّ أمري املؤمنني قد اختار لكم فلم يأل وقد استخلف  : فقام مروان فيهم وقال [[
هللا يا مروان وكذب كذبت وا(  : فقام عبد الرمحن بن أيب بكر فقال ، ابنه يزيد بعده

معاوية ، ما اخليار أردمتا ألمة حممد ، ولكنكم تريدون أن جتعلوها هرقلية ، كلّما مات 
      : هذا الذي أنزل اهللا فيه فقال مروان ، )هرقل قام هرقل 

  ا مروان يا مروان ي: (  فسمعت عائشة مقالته فقامت من وراء احلجاب وقالت
أنت القائل لعبد الرمحن أنه نزل فيه : ، فأنصت الناس ، وأقبل مروان بوجهه فقالت ) 
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كذبت ، واهللا ما هو ولكنه فالن بن فالن ، ولكنك أنت فضض من لعنة  ،! القرآن 
  ]] نيب اهللا

هللا يا كذبت وا(  [[ : أمل يتحقَّق على أرض الواقع قول عبد الرمحن بن أيب بكر.. 
مروان وكذب معاوية ، ما اخليار أردمتا ألمة حممد ، ولكنكم تريدون أن جتعلوها 

نترك اإلجابة ملن كان له قلب أو ألقى  ..؟  ]] )هرقلية ، كلّما مات هرقل قام هرقل 
  ..السمع وهو شهيد 

هي يريدوا حسب منهج سلف األمة ، و،  رون هلالون ويزميطباليت  الدولة..  
ة  لألحداثيف عصرنا  جتسيداحلادثة التاليةواليت منها السلف ، أولئك عاشها اليت التارخيي 

  .. البن األثري ، الكامل يف التاريخ اليت ننقلها من كتاب ،
نعم ، : فقال  ، لعمري إنك خطيبهم هات: أقبل على ابن الزبري فقال  مثّ [[

، أو  تصنع كما صنع رسول اهللا :  قال ،أعرضهن : قال  ، خنيرك بني ثالث خصال
قُبض رسول : قال  ، ما صنعوا ؟: قال معاوية  ، كما صنع أبو بكر أو كما صنع عمر

ليس فيكم مثل أيب بكر : قال  ، ومل يستخلف أحداً ، فارتضى الناس أبا بكر اهللا 
من صدقت فاصنع كما صنع أبو بكر ، فإنه عهد إىل رجل : قالوا  ، وأخاف االختالف

قاصية قريش ليس من بين أبيه فاستخلفه ، وإن شئت فاصنع كما صنع عمر جعل 
هل : قال معاوية  ، األمر شورى يف ستة نفر ليس فيهم أحد من ولده ، وال من بين أبيه

فإني قد :  قال ، قولُنا قولُه: قالوا  ، فأنتم: مثّ قال  ، ال: ، قال  عندك غري هذا ؟
إني كنت أخطب فيكم فيقوم إيلّ  ، إنه قد أعذر من أنذر ، أحببت أن أتقدم إليكم

وإني قائم مبقالة فأُقسم  القائم منكم فيكذّبين على رؤوس الناس فأمحل ذلك وأصفح ،
باهللا لئن رد علي أحدكُم كلمة يف مقامي هذا ال ترجع إليه كلمة غريها حىت يسبقها 

مثّ دعا صاحب حرسه حبضرم  ، على نفسهالسيف إىل رأسه ، فال يبقني رجلٌ إالّ 
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أقم على رأس كلّ رجل من هؤالء رجلني ومع كلّ واحد سيف ، فإن ذهب : فقال 
    ]] ......... رجلٌ منهم يرد علي كلمة بتصديق أو تكذيب ، فليضرباه بسيفهما

 .. ين ألغراضها السياما الفارق بني ما حيمله هذا النصة تركب الدة اليت من مشوليسي
، وبني الشموليات السياسية األخرى اليت ال عالقة للدين ا ال من قريب وال من بعيد 

  .. !!!!!!!ألغراضها السياسية ؟واإلنسانية تركب القيم الوطنية والقومية 
مخصـص   هي أمر إهلي عام غري –رأينا  كما  –يف كتاب اهللا تعاىل  الشورى .. 

ة حمدد  ، ةدبآليدين ، وال بتاريخ حمدهو حتقيق العدل واملساواة .. وال بأشخاص حمد املهم
 ...وبـني احملكـومني أنفسـهم    ، كومني رية وعدم الظلم بني احلاكم واحملوالرمحة واحل

ة اليت تباع أحدث األدوات احلضاريوواملؤمنون مطالبون باتة والرتاهة يف صل إىل الشفافي
أفضل ما حيقِّق تكافؤ الفرص بـني   دافة عادلة تعبالتايل فكلُّ أداة دميقراطية شفّو ..ذلك 

  ..ل مسألة الشورى لذلك العصر أبناء اتمع سياسياً يف عصرها ، متثِّ
هـي  ) ين عن السياسة ا الذين ال يريدون فصل الدهكما يفهم( الشورى  بينما.. 

فرضنا جدالً أنها كانت صاحلةً يف عصرها  وكما قلنا ، لوات تارخيية عفا عنها الزمن ، ليآ
) كما يراها هـؤالء  ( وبينها .. ، فمن املستحيل أن تكون صاحلةً يف غريه من العصور 

ين إليها كلٌّ حسب وعيه وفهمه للـد  ظرالدميقراطية كمفهومٍ سياسي ، مساحةٌ ينبني و
  ..وحلركة التاريخ 

( من الشعب ، ويف الشورى  دة ومصدر التشريع مستمديف الدميقراطية ، السيا.. 
مذاهبهم مصدر التشريع هو ) ين عن السياسة ا الذين ال يريدون فصل الدهكما يفهم

ين عن ما مل يدركه الذين ال يريدون فصل الدو .. وروايام اليت يتقوقعون يف أطرها
  :السياسة ، هو جمموعة من النقاط األساسية 

هللا تعاىل الذي هو مصدر التشريع ، هو جمموعة األحكام والقيم اليت منهج ا – ١
كعالقة مع اهللا ( وااللتزام ا  ..ب بتطبيقها املؤمنون ا حيملها كتابه الكرمي ، واليت يطالَ

هو التزام اختياري ، مبعىن أنه ال )  آلخرينكحقوق ل تعاىل دون التعرض للثوابت اإلنسانية
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منه ال يوجد ما  ين واخلروجفحتى يف العقيدة والدخول يف الد ..القوة جيوز فرضها ب
  !!! ..يسوس مصاحل الناس الدنيوية ؟ فكيف إذاً يكون األمر فيما ...يفرض بالقهر 

عرب نصوصٍ حتمل كلياا ، وهناك ) يف كتاب اهللا تعاىل ( األحكام جاءت  – ٢
وهناك روايات كثرية ختتلف من مذهب  تطبيقها ، اختالف بني املؤمنني ا يف جزئيات

كما آلخر ، وختتلف فيما بينها للمسألة الواحدة داخل املذهب الواحد والطائفة الواحدة 
  .. ، لدرجة التناقض الكثري منهاوهذا االختالف شاسع يف  ،رأينا 

نصياع هلا اال و عدمأاتمع هو الذي يقرر باختياره االنصياع هلذه األحكام ،  – ٣
املؤمن ا ال خيتارها واتمع غري  ،اتمع املؤمن ا سيختارها  نَّأ، وبالتايل فمن الطبيعي 

  ..بالقوة أن نفرضها عليه ) مرنا منهج اهللا تعاىل ذاته أكما ي( ، وال حيق لنا 
راطية الدميقوهذا ما تقوله .. هو مصدر التشريع مبا خيتاره ، اتمع .. بالنتيجة .. 

 مفاهيمهموليس الشعب ، يعنون به وقوهلم بأنَّ منهج اهللا تعاىل هو مصدر التشريع  .....
اليت ينقض معظمها  صوصيام املذهبية والطائفيةوخ، الضيقة ألحكام منهج اهللا تعاىل 

اهللا تعاىل مجلةً وتفصيالً  كتاب..  
 قني الذين خيدعونألموال واملتسلِّسلبياً لوصول أصحاب ا قد تستخدم الدميقراطية.. 

املشكلة هنا  لكن.. وقد حصل الكثري من ذلك .. إىل السلطة الناس بشعارات براقة 
  :وذلك لسببني ، تكمن يف البشر وليس يف الدميقراطية 

 ،التالعب بعواطف الناس وحاجام املادية منشؤه النفوس السلبية للناس  – ١
قون هي ذاا استخدمها الشرفاء ذاا واليت استخدمها هؤالء املتسلِّ فاألدوات الدميقراطية

  ..للوصول إىل أهداف نبيلة 
 دوات الدميقراطية وأشكاهلاأالدميقراطية ليست صيغةً واحدة لكلِّ العصور ، ف – ٢

 تمعات ، وبالتايل يتمر ار بتطومع الزمن –تتطو – الثغرات اليت يتسلّل منها  سد
  ..قون تسلِّامل
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للوصول إىل غايام  ينخرى قد يستخدمها املتاجرون بالدوالشورى هي اُأل.. 
 الطغيان أبشع صور) ين باسم الد( ين خالل التاريخ نشر فكم متاجر بالد.. الفاسدة 

  ..؟ الفساد يف األرض و
حتقّقها يف الدولة ق الشورى اليت يأمر اهللا تعاىل ا أكثر من تتحقَّ احلرةيف الدولة .. 

كيف ؟.. ين احملسوبة على الد.. !!!  
أكرب ، وبالتايل يقترب والتفكّر ارد والتدبر حرية الرأي واملعتقد  احلرةيف الدولة .. 

حللِّ  ا حتمل من أحكاممبلدالالت كتاب اهللا تعاىل  السليماتمع املسلم أكثر من الفهم 
الشورى مع  ملسألة، وبالتايل يتطور فهم اتمع  لزمنمع مرور ااملشكالت احلضارية 

فإنَّ ،  احلرةوملّا كان الشعب هو مصدر السلطة والتشريع يف الدولة . .. التطور احلضاري
،  تامة حبريةالشعب املسلم سيختار الشورى اليت يدركها من نصوص كتاب اهللا تعاىل 

الدولة  فيهالذي تغرق والطائفية املذهبية فات اخلال الغرق يف مستنقع عن أبعد بواقعٍوذلك 
ين احملسوبة على الد..  

بينما يف الدولة احملسوبة على الدين فإنَّ املطبلني واملزمين عنرين لعدم فصل الد 
داً ملفهوم الشورى السياسة يقداً حمدالسابقني وما متَّ  مفاهيمز ال يتجاو، مون فهماً تارخيي

وهذا أبعد عن حتقيق مراد اهللا تعاىل يف مسألة .. نظام حكم يف األجيال األوىل ك تداوله
  ..الشورى 

 مراد اهللا تعاىل يف الشورى وغريها من قحقَّيتمن هنا نرى كيف أنه يف الدولة احلرة 
هلذه ، بصورة أكرب بكثري من حتقّق مراد اهللا تعاىل  حيملها كتاب اهللا تعاىلاليت  املسائل

، يف الدولة اليت يسموا دولة دينية ، ألنها يف احلقيقة دولة تارخيية ليس إالّ  ئلاملسا
  ..إىل املنهج منهجية البحث والتدبر والتفاعل احلضاري فيها أقرب إىل التاريخ منها 

الدميقراطية شأا شأن أي قضية إنسانية ، ال بد أن تتطور مع الزمن وأن تتطور 
أن أدوا اً ، وال بدجاه االقتراب أكثر فأكثر من العدل وحتقيق مراد الشعوب سياسيا بات
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وصفة جاهزة  تأخذ بعني االعتبار خصوصيات اتمع الثقافية واالجتماعية ، فال توجد
  ..للدميقراطية صاحلة لكلِّ اتمعات البشرية يف كلِّ زمان ومكان 

والشراكة الكاملة واملودة وتكافؤ الفرص لعدل واملساواة وهذه القيم النبيلة من ا.. 
تحقَّق إالَّ يف إطار دولة حرة ، يؤمن أبناؤها حبرية اآلخر إمياناً حقيقياً ، بني أبناء اتمع ال ت

سقف نابذين كلَّ مفاهيم االستقصاء وإلغاء اآلخر ، مؤمنني بأنَّ اآلخر شريك كامل حتت 
  ..الوطن 

( فإنَّ الداعني هلا ال يؤمنون أصالً بأنَّ اآلخر ، ين الدولة احملسوبة على الدبينما يف .. 
احملسوبة على املوروثة وفاهيمهم حسب م اآلخرموازٍ هلم ، ألنَّ ) سقف الوطن  حتت
ينالد  )منها براء والد ه فاسق  مؤمناً ليس )ين احلقأو على األقل ينظرون إليه على أن ، ،

ال  –يف النهاية  –هم ومهما قالوا من الكلمات املعسولة ، فإنمهما تفلسفوا وبالتايل 
  ..ينظرون إىل اآلخر نظرة أخٍ هلم موازٍ يف احلقوق والواجبات 

لدولة  ولو فرضنا جدالً أنهم يعتربون اآلخر موازياً هلم ، فلماذا إذاً يدعون.. 
ا بالدويسمأن خيفوا اعتقادهمفيه ال يستطيعون ة يف الوقت الذي يني اً  –هم أنفوق  –ديني

ى الصورة أمام أعيننا بأنَّ الداعني إىل ن هنا تتجلّم. .!!! .؟ يف الدنيا واآلخرة اآلخرين
ة حسب مفاهيمهم الضيدولة دينيةقة للدما يدعون لدولة مشوليايةُ أمرِها ، ين ، إن 

ات املذالناس  استعبادة وقهرهم باخلصوصية والطائفيهبي ،ين ، وهذا تنقضه كلُّباسم الد 
  ..من أجلها  الرساالت السماويةاملبادئ اليت أنزل اهللا تعاىل 

وكالمنا هذا ال يعين أنَّ كلَّ الدميقراطيات اليت بنيت على أرض الواقع كانت .. 
يف النهاية صناعة ة الدميقراطي.. أبداً .. صحاا أتطبيقاً موازياً للتنظري الذي يستخدمه 

فقد تكون ، نظام حكم ، لتنظيم احلكم يف الدولة من األخطاء ، وهي  بشرية ال ختلو
 تكون مشوليةً وبذلك، هناك أغلبية تدعي الدميقراطية ولكنها ال تؤمن ا كمبدأ عادل 

 م وأدواتالدميقراطية كمفهو ولكن .....مهما زعمت من التزامها مببدأ الدميقراطية 
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، األرض  يفوال يوجد فيها من يزعم أنه ناطق باسم اهللا تعاىل وظلّه  ..تتطور مع الزمن 
  .. احملسوبة على الدين  الداعني للشموليةكما هو حال 

لتطور مبا يوازي ا ولتطور أدواا ،، مفهوم الدميقراطية لتطور  نتيجةولذلك .. 
تعتين باحلريات املدنية وحقوقها اليت  ، الدميقراطيات حنو الليرباليةاحلضاري للبشرية ، تتجه 

، حتت سقف وطنٍ ، وباحلريات اخلاصة باألقليات على اختالفها ، وباحلريات الفردية 
  ..واحد 

ين ، رين لدولة دينية حسب مفاهيمهم الضيقة للدلني واملزماملطبوما نراه أنَّ معظم .. 
كون الغرب منشأ ، ائماً مقارنة بني سلبيات الغرب االجتماعية والثقافية يضعون د

وبني القيم النبيلة اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل ، وذلك كمقدمة لنتيجة مسبقة الدميقراطية ، 
  :املقارنة ليست سليمة لعدة أسباب  هذهو .....سليب الصنع هي إظهار الدميقراطية مبظهر 

هلا تعلّقها مبعتقدات ات أعمال شعوب نة اليت يقومون ا هي انتقاء لسلبياملقار  – ١
من جهة ، وبني قيم ومبادئ نبيلة حيملها كتاب اهللا تعاىل وثقافاا هذه الشعوب وبتارخيها 

كلٌّ منهما له ساحته املختلفة  متاماً ، أي هي مقارنة بني أمرين خمتلفني.. من جهة أُخرى 
فأعمال الشعوب هلا تعلُّقها بأخالق هذه الشعوب وبعقائدها .. عن ساحة اآلخر 

( وهي ليست ثابتة على مدار الزمن ، بينما أحكام كتاب اهللا تعاىل ، وثقافاا وبتارخيها 
املسلمون و ..تطبيق الشعوب هلا عن هي قيم مطلقة جمردة عن التاريخ و) القرآن الكرمي 

الذي يريده اهللا تعاىل  كتاب اهللا تعاىل االلتزام  من أحكامبالكثري ذام مل يلتزم الكثري منهم
  ..منهم 

٢ – ة هذه املقارنة ليست مقارنة سياسيات استالم ة تتعلَّق مببادئ الدميقراطيوآلي
لو نظر ف.. مها املقارنون من جهة أُخرى الشورى كما يفهبني و، من جهة السلطة 

إىل آليات استالم السلطة بيام املذهبية والطائفية نظرةً عاقلة جمردة عن عصاملقارنون 
ينية الذي يريدونه معياراً لدولتهم الد(  لرأوا أن واقعنا خالل التاريخ ، وتنقّلها عرب األجيال

  ..فضل حاالً من اآلخرين أليس  )
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٣ – غاملقارنة تفاآلن ،  ات انتقال السلطة عندنا من فترة اخللفاء الراشدين إىلل عملي
فاستالم أيب بكر للسلطة كان ضمن إطار جمموعة ضيقة وبدفع قوي أشبه بفرض األمر 

ناً من أيب بكر ، يالواقع من قبل عمر بن اخلطاب ، واستالم عمر بن اخلطاب كان تعي
واستالم عثمان كان عرب اختيار عمر لستة خيتارون واحداً منهم ، واستالم علي تبعه من 

إخوام الصحابة ما خنجل من قراءته ، واستالم  ييدأق الصحابة على احلروب وقطع أعنا
ل نظام احلكم بعد يف عصرنا ، ليحو العسكرية شبه ما يكون باالنقالباتأمعاوية كان 

 .....يكون فيه أمري املؤمنني أمرياً منذ نزوله من بطن أمه  قسريملكي ذلك إىل نظامٍ 
، وقفز صريح فوق مبدأ عوا لة الشورى اليت يدأة يف مسلألم كلُّ ذلك حتييد كاملٌو

  ..الشورى الذي حيمله كتاب اهللا تعاىل 
املقارنة ال تأخذ بعني االعتبار محل الدميقراطية آلليات تطوير نفسها بنفسها ،  – ٤

نظام لاكوا آليات دف الختيار كوا مسألة إنسانية تتعلَّق باإلنسان كقيمة معنوية ، و
واملساواة وتكافؤ من إيصاهلم للعدل  ، وفق ما يتعارف عليه الناس، لدولة لسياسي لا

  .. حتقيق مصاحلهم النبيلةواالقتراب من الفرص 
وأنَّ املقارِنني ، املقارنة تنطلق من مبدأ أنَّ اآلخرين كافرون مهما عملوا  – ٥

وذلك غري قابلة للعزل  جلَّ وعال ومعهم وكالة منه، دون مراد اهللا تعاىل يف األرض جيس ،
ين بفعل ما يريدون باسم الد..  

نون وانطالقاً من تارخينا اإلسالمي ابتداًء بعصر اخللفاء الراشدين ، املقارِ – ٦
يعتقدون أنَّ احلاكم هو حاكم حىت املوت ، فهذا ما حصل خالل التاريخ ، وبالتايل ال 

فالبيعة عندهم .. بتداول السلطة ) دعون إليه بناء على منهج السلف الذي ي( يؤمنون 
واحلقيقة أنَّ احلاكم ال خيرجونه من .. حىت املوت ما مل يفعل احلاكم ما خيرجه من امللّة 

ع عشرات اآلالف من أعناق الصحابة على أيدي تباعه ، فقطْأامللّة مهما فعل ما داموا من 
رون من حياول قراءة ذلك التاريخ يكفِّ إخوام من الصحابة ال يعريونه أي اهتمام ، بل

دة قراءة واعية عاقلة جمر..  
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وفق  ، تتطور األحكام والدساتري والقوانني مع التطور احلضاري احلرةيف الدولة .. 
و أقانون أو حاكم أي مراد الشعب ، فما دام الشعب مصدراً للسلطة والتشريع فإنَّ تغيري 

  ..احلياة تتطور والشعب املتطور هو مصدر التشريع ف ،ما هو مسألة سهلة  مرٍأ
قانون بينما يف الدولة احملسوبة على الد ما يف هذه  مرٍأو دستور أو أين ، فإنَّ تغيري أي

( الدولة يعين نسفاً هلذه الدولة من أساسها ، فهذه األحكام كما يعتقد مطالبو هذه الدولة 
هي عني مراد اهللا تعاىل ، ) الفهم الضيق هلؤالء  حكام اليت متَّ وضعها حسبوهي األ

  ..هو خروج على مراد اهللا تعاىل  فيها وبالتايل فأي تغيري
 ..ة من هنا نرى أنَّ هذه الدولة الدرون هلا ينيلون ويزمة ، اليت يطبهي دولة تارخيي

ا يستعملون الد ومن يعتقد .. ، ليس إالّ ين كوسيلة للوصول إىل السلطة وأنَّ املطالبني
ه على حقة لغريه من املنظِّ منهم بأنرين املتسلِّفهو ضحيين قني املتاجرين بالد..  

العصبيات ومهما كانت مذهبية أم طائفية أم دينية أم قومية أم قبلية أم  إنَّ كلَّ.. 
 تنطلق يف تفاعلها مع اآلخر هي يف النهاية عدوة ملصاحلها ، ألنها ال......... مناطقية أم 

  ..من أي فهمٍ سليمٍ ملصلحتها اليت بالتأكيد ال تكون جبلب العداوة مع هذا اآلخر 
 ..ف الدالتطر ته اليت جتعل منه أخطر  واملذهيب والطائفي يينولكنله خصوصي

اُألخرى  يليهما التطرف وفق األيديولوجيات ..يليه التطرف القومي .. أشكال التطرف 
ينحسر يف النخب السياسية  ) غري ديين( آخر  يف فكرٍ أيديولوجي فالتطرف. ....

ويف بعض البسطاء الذين وقعوا ضحايا رة أليديولوجيا هذا الفكر ، نظِّاملُواالجتماعية 
ضحايا هذا التطرف أنهم بتطرفهم هذا يعبدون اهللا تعاىل  وال يعتقد ..رين هلؤالء املنظِّ

  ..لذلك  سيدخلهم اجلنة يف اآلخرة نتيجة لذيا
يسوق الكثريين من أبناء ، ف يين واملذهيب والطائفي ساحته أوسعف الدالتطر بينما.. 

، وهو مبين على اجلهل حبقيقة الدين واملذهب اتمع يف مرتلقاته ويغرقهم يف مستنقعاته 
أكثر ، ويعتقد  –اليت تعاين من اجلهل خصوصاً يف اتمعات  –والطائفة ، لذلك فأتباعه 

فهم هذا ، وأنَّ مأواهم اجلنة نتيجة تطرأتباعه أنهم بتطرفهم هذا يتقربون إىل اهللا تعاىل ، 
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كوم يكفِّرون هذا اآلخر ، وبني أيديهم ، ولذلك فاستعدادهم لقتل اآلخر أكرب بكثري 
.. هم هذا فَي تطرو منها براء ما يغطِّوه من الروايات التارخيية اليت نسبت للرسول 

يين واملذهيب والطائفي وهنا مكمن خطورة التطرف الدخرى زِه بذلك عن األشكال اُألومتي
   ..للتطرف 
دة جسافة املُالشفَّيف املمارسة الدميقراطية (( ال تهمل  الدولة احلرة اليت نعنيهايف و.. 

يف السلطة يف السياسية ، فاملشاركة بعد االنتخاب ة األقلي ))للشورى يف عصرها 
حسب  –سياسياً  – لألكثرية فقط ، إنما كلٌّ يشارك تليس النظام السياسيمؤسسات 

ا القرارات العليا اليت يكون األمر حمتمالً فيها أم.. ما حصل عليه من نتائج يف االنتخابات 
  ..حسب األغلبية  فيها األمرذ ؤخوي، التصويت  عليها نعم ، وال ، فيجري: بني 

 ،يف اتمع  وكلّ ما يغطّي النشاط البشريوالتقنية والبناء أما املشاركة يف العمل .. 
 وعلى حق املواطن بعملٍ شريف يؤمن له حياةً كرمية ، ،الكفاءات فهي مبنية على 

وهذا من حق املواطن . .بذلك على اإلطالق  وال عالقة للسياسة يتناسب مع كفاءته ،
ينية ، بغض النظر عن نتائج االنتخابات السياسية ، وعن االنتماءات الدعلى اتمع 

  .. ..........و  واملذهبية والطائفية والعرقية
على قاعدة الفصل بني  ستؤس واليتهي دولة القانون  اليت نعنيها احلرة الدولةإنَّ .. 

م احلاك ةبشري، وعلى قاعدة  )التنفيذية .. القضائية .. تشريعية ال(  السلطات الثالث
ه حاكماً أن ينصب نفسفاحلاكم مهما كان هو بشر ، وال جيوز له  ،اعتباره مقدساً وعدم 

خترج  عرب ممارسة ال هو ، إنه حيكم بفهمه ،باسم اهللا تعاىل وناطقاً رمسياً بامسه جلَّ وعال 
 والفكري ، وهو معرض للمساءلة ضمن اإلطار الذي حيدده دستور عن سقفه الثقايف

  ..وقوانينها احلرة الدولة 
ه حاكمعي أنه ميثِّ، باسم اهللا تعاىل  فمن يدما يقفز وأنل اهللا تعاىل يف األرض ، إن

  ..بذلك فوق منهج اهللا تعاىل ذاته 
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    ] ٧٩: آل عمران [  
وثقافة  ،شفّافة سسات دميقراطية وجناح املفهوم الدميقراطي يتطلَّب وجود مؤ.. 

عترب فيها اخلصم تعترب فيها اخلسارة يف صناديق االقتراع أمراً طبيعياً ، وي اجتماعية عالية
وكلُّ ذلك يتعلَّق باملستوى احلضاري وبالفكر السائد .. السياسي شريكاً كامالً يف الوطن 

املواطنة ف ..راكة املواطنة داخل حدود الوطن وباإلميان بش ،وينابيع الثقافة بني أبناء اتمع 
يقدم حقوقاً متساوية لكلِّ  اجتماعي عرب عقد ،مجتمع هي عضوية الفرد وانتماؤه لل

وثقايفٍّ  وسياسي اجتماعي املواطنني ويفرض عليهم واجبات متكافئة ، وذلك ضمن إطارٍ
 وأخالقيدة يف دولة حمد..  
ى الدميقراطية وتسم( كالٌ عديدة ، فهناك الدميقراطية املباشرة وللدميقراطية أش.. 

( ، حيث يصوت الشعب على قرارات احلكومة مباشرة ، وذلك دون وسطاء ) النقية 
وهناك الدميقراطية النيابية ، وهنا ينوب النواب عن الشعب يف .. ينوبون عنهم ) نواب 

كما علينا أن منيز .. انتخام من قبل أبناء اتمع  متَّالنواب الذين  وهماتخاذ القرارات ، 
بني درجات للدميقراطية حسب نسبة لون الليربالية فيها ، فبمقدار ما تصان حقوق األفراد 

  ..مبقدار ما تنصبغ الدميقراطية بلون الليربالية  ، واألقليات
ستمر بني السلطة واملواطنني ، وهناك الدميقراطية االستشارية ، وذلك عرب احلوار امل

وهناك الدميقراطية التشاركية ، وفيها يشارك املواطنون .. لتقومي العمل السياسي باستمرار 
وهناك الدميقراطية .. عرب النخب  بشكل مباشر يف وضع قوانني الدولة وحتريك سياساا

  ..االشتراكية ، وهي ضمن إطار املفهوم األيديولوجي لالشتراكية 
دوات التواصل احلضاري التطور احلضاري للبشرية ولثقافة الدميقراطية وأل.. إذاً .. 

سة ، وهذه الدميقراطيات ليست مقد.. ينتج أشكاالً خمتلفة للدميقراطية  بني الشعوب ،
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ي  صاحلةً وليست وصفاتومكان ، وبالتأكيد ال تلب حاجات لكلِّ الشعوب يف كلِّ زمان
.. ر البشرية ذاا نسبة مائة باملائة ، فهي يف النهاية صناعة بشرية تتطور بتطوالشعوب ب

بالكثري من  فعالد –مع الزمن  –يتم لبشرية أنه احلضاري لر تطوالما نراه يف  .. ولكن
  ..ها الدميقراطيات باتجاه التوسع يف مساحة الليربالية داخل

السياسة  ((يذهب إىل حترير اإلنسان من سلطة  ياسيس هي مصطلح الليربالية.. 
ق بقيم اتمع وهويته األخالقية ، وذلك بأدوات تتعلَّ) )واالقتصاد والثقافة الشمولية 

  ..والثقافية 
 ..ة تتة الفرد الففلسفة الليربالية ومحايتها ما دامت ال تعتدىكئ على حريشخصي 

ين ربالية مع الديوهنا تتجلّى عالقة الل.. مبادئهم على حريات اآلخرين وقيمهم و
واألخالق واألعراف االجتماعية ، فحتى تحمى احلريات الشخصية ضمن حدود القيم 

 اتخرين باتجاه إسقاط هذه احلريواملبادئ العامة ، ال بد من قوانني صارمة متنع جنوح اآل
ي عليها والتعد..  

املواطن حر باعتقاده ، وبعالقته مع كلِّ القيم الروحية  ، ليةالليربامفهوم ففي .. 
على عقائد اآلخرين  –ولو بالكالم  –واملبادئ العامة ، ولكنها صارمة مع من يعتدي 

يف أن يشرب اخلمر أو ال يشربه ، ولكنه ليس  اإلنسان حر ، يف الليربالية. ..ومبادئهم 
فالدولة  ..ء شربه للخمر ، ألنَّ ذلك يعرض اآلخرين للخطر حراً يف أن يقود سيارته أثنا

يكون هناك ال تتدخل يف أنشطة اتمع االقتصادية والفكرية والثقافية إالّ عندما الليربالية 
  ..ومعتقدام خطر على مصاحل األفراد وحريام 

لشعب عرب صناديق االقتراع ، مع وم على سيادة اقتأنها الدميقراطية الليربالية ز ما مييو
) .. التنفيذية .. القضائية .. التشريعية : ( األخذ بعني االعتبار الفصل بني السلطات 

وهذه السلطات هي حتت القانون وختضع له بكلِّ أفرادها مهما كان سلّمهم الوظيفي ، 
، ويف لفردية ألبناء اتمع وهنا تتقاطع الدميقراطية مع الليربالية يف احلفاظ على احلريات ا

  ..احلفاظ على حقوق األقليات فيه 
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، فهي  الدميقراطية يف الدولة اتمعوكما أنَّ احلرية السياسية حمفوظة لكلِّ أبناء 
تكون مقوماً ، يف اتمع  ، ويف هذا ضمانٌ ملعارضة حقيقية الليرباليةكذلك يف الدولة 
  ..على إمداده باحلركة والروح  وباعثاً، للحراك السياسي 

وتتباعد الليربالية عن الدميقراطية يف مسألة األغلبية السياسية ، وذلك كون ..   
الدميقراطية تعتمد على  وكونربالية مبنية على حرية الفرد بغض النظر عن أي أغلبية ، يالل

ش احلرية كبرياً بالنسبة ففي حني يكون هام.. سلطة الشعب اليت تكون عرب األغلبية 
ألقليات يف الدولة الليربالية ، فإنَّ هذه احلرية تكون أقلَّ منها يف الدولة ألفراد وال

  .. اليت تعتمد على سلطة األغلبية املنتخبة من الشعب ، الدميقراطية 
من  حلماية حريات األقليات وخصوصيام يف الدولة الدميقراطية ال بد.. لذلك .. 

جنوح األغلبية حنو التعرض حلريات  يمنع، حبيث وقوانينها ذلك يف دستور الدولة  تثبيت
 مبعىن املزج بني صبغة الدميقراطية بأنَّ السلطة للشعب عرب صناديق االنتخاب ...األقليات 

أمام نظام وهنا نكون .. ربالية حبماية احلريات الفردية وحريات األقليات يوبني صبغة الل ،
  ..دميقراطي ليربايل 

ال  ، الدميقراطية والليربالية وغريها من أشكال األنظمة السياسية.. ونعود فنقول .. 
تستطيع أن توصل احلق الكامل مائة باملائة لكلِّ املواطنني ، فالتطبيق على أرض الواقع يقوم 

دوا عن مصاحلهم أن يتجر ومن الصعب، الشر فيهم من به بشر فيهم من اخلري و
تتمايز األنظمة عن بعضها مبقدار كمية احلرية .. ولكن .. وعصبيام بنسبة مائة باملائة 

ا أبناء الدولة  وتكافؤ الفرص والعدالة واحلق اليت ينعم..  
إنَّ نظام الدولة احملسوبة على الدلون ل ين واليت يطبهلا املطبهلا ر ويزمطل ، روناملزمق ي
نظام حكم يزعم فيه احلاكم بأنه  هوو، الثيوقراطية عليه يف املصطلح السياسي الوضعي ب

فيه السلطة من اهللا تعاىل ، وتكون الطبقة احلاكمة عبارة عن كهنة ، وبالتايل  يستمد
زعم الطبقة فالنظام هنا هو نظام كهنويت ، وهذا النظام هو مشولية دينية بامتياز ، حيث ت
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مبدأ احلاكمية هللا  دجتسأنها و، أنها تعمل وفق تعاليم السماء ) )الكهنوت  ((مة احلاك
  ..تعاىل 

إن مل يكن هناك حس وطين بالقيم املشتركة بني أبناء الدولة على خمتلف .. 
م ، وإن مل تانتماءاد ثقافة قبول اآلخر واحترامه ، وإن مل يكن هناك شعور مشترك س

نظامٍ آخر مهما  وأيولة وحدة واحدة ، فإنَّ هدف الدميقراطية والليربالية بكون أبناء الد
د ظاهر ال جمروغريها من األنظمة والليربالية ق ، وستكون الدميقراطية لن يتحقَّ، كان 

 ، ال بد من استقالل القضاء هكما أن.. ...العدل واملساواة واحلرية بشيء يالمس باطن 
  ..لنجاح العملية الدميقراطية  ضروري كأمرٍ، عالم واستقالل اإل

يف مقابل التزام السلطة احلاكمة املنتخبة يف الدولة الدميقراطية بدستور الدولة و.. 
هناك استعداد من الشعب الذي انتخبها ، ومساءلتها يف ذلك ، مقابل ذلك ، وقوانينها 

ة لبعض أفراده وإن تعارضت مع امل، ل قرارات هذه السلطة لتقبصاحل الشخصي..  
يف املمارسة الدميقراطية ، ويف دخول األحزاب يف اللعبة الدميقراطية ، قد تكون و ..

عثرات يف سبيل حتقيق مراد الدميقراطية ، فالعصبية احلزبية قد تطفو  –أحياناً  –األحزاب 
بية فوق املشترك اإلنساين النبيل فوق الشفافية اإلنسانية النبيلة ، ليصبح االنتماء هلذه العص

املذهبية والطائفية يف نفوس الناس تكون الدينية وبني أبناء الوطن الواحد ، كما أنَّ العصبية 
  ..عثرات يف طريق انتخام السياسي الشريف 

ة والعرقياطقية القبلية واملنو القومية ين عن السياسة ، وفصل العصبياتفصل الد إنَّ ..
  ..عن السياسة ، أمر ال بد منه ، لنجاح العملية الدميقراطية السليمة من العصبيات وغريها 
من املمكن أن يكون اللهث خلف حرفية الدميقراطية من أجل تقنني كل شيء ، و.. 

ن ن يكوأوتراكم تالل من القوانني ، مما يغرق الدولة يف مستنقع البريوقراطية ، من املمكن 
  ..عائقاً يف حيوية النشاط الدميقراطي  ذلك

من املمكن أن تقع الدميقراطية يف فخ الرؤية قصرية املدى ، وذلك كون أنه كما .. 
من املمكن تغيريه بعد أربع أو مخس سنني ، فيكون عمله ليس استراتيجياً  السياسي النظام
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ومن  ..فترة تتعدى هذه املدة  ف مثاره بعدللمدى البعيد ، ألنَّ العمل االستراتيجي تقطَ
ه يف الفترة التالية ، فيكون ن فوزؤمتتعلَّق مبا ي املُنتخب املمكن أن تكون سياسات النظام
  ..الناخب ليس إالّ  من أجل إقناعاهلدف هو إظهار إجنازات مرحلية 

ة وتسعري الصراع بني املرشوقوع حني ، يدفع إىلكما أنَّ كلفة احلمالت االنتخابي 
هؤالء املرشة ، وبالتايل يكونون حتت سيطرة هؤالء حني يف فخ املموم االنتخابيلني حلمال

  ..لني ، وقد تكون هناك مساومات مقابل هذا التمويل وماملُ
نه يف النظام الدميقراطي البعيد عن الليربالية ، من املمكن أن يقع طغيان من أكما .. 

  ..ية األغلبية على األقل
ب وحيس ..ب للدميقراطية أنها جتعل استقراراً سياسياً يف الدولة يحس.. وباملقابل .. 

 ..اإلرهاب هلا اخنفاض مستوى الفساد ، واخنفاض مستوى الفقر ، واخنفاض مستوى 
حسة ويات الليرباليها ب للدميقراطية ، وأنها ضمان ضد احلرب األهليخفِّض أننسبة ت

يكون أكثر  يف جمتمعه ،روب مع بعضها ، فمن حيترم حريات األفراد واألقليات احل
م مواقف اآلخرين استعداداً لتفه ..  

اليت يكون فيها مجيع أبناء الوطن حتت سقف القانون  هي دولة احلرة الدولة املدنيةإنَّ 
ع أبناء الوطن ، القانون ،  واألساس فيها هو املساواة يف احلقوق والواجبات بني مجي

فدستورها وقوانينها تضمن حقوق مجيع أبنائها  .. السالم والتسامحو واحلرية وقبول اآلخر
ف عقائدهم وأفكارهم وثقافام ، ، وسلطتها فوق اجلميع ، وخيضع هلا اجلميع على خمتل

 سلطة فالدولة هي أعلى.. أفقرهم من أعلى اهلرم السياسي إىل أدناه ، ومن أغىن الناس إىل 
  .. أيديولوجية مهما كانت  قوانينها صاحب أيدستورها وبوال يتاجر ،  إليها يلْتجأ

فيها هو املعيار األول ، فاملواطن   – احلرة يف الدولة املدنية –ومبدأ املواطنة .. 
أو مذهبه أو دينه بغض النظر عن وليس أقلَّ من غريه ، ، شريك كامل يف عقد املواطنة 

 احلرة ةالثقافة املدنيف .....أو ماله  سلطتهأو مهنته أو إقليمه أو أو عرقه ئفته أو قوميته طا
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جيوز  ال أمحر خطّاًد عوالذي يكلُّ أبناء اتمع ،  عليه قافَوت الذيعقد املواطنة ثقافة  يه
  .. حتت أي عذرٍ كان ألحد أن يتجاوزه

 ..ه يف الدولة املدنية ةوكما أناحلر يتم فصل الد ألحد ه ال حيقين عن السياسة ، وأن
ة ، احتراماً للعقائد وترتيهأن يستخدم الداً هلا عن ين واملذهب والطائفة ألغراض سياسي

 اغتصاب عدم مبدأهو احلرة  املدنية من أهم مبادئ الدولة .. كذلك ..أي متاجرة دنيوية 
شخص  أو عائلة أو قبيلة أو طائفة أو نزعة أيديولوجيةقبل أي من ،  فيهاالسلطة والبقاء 

  .......... أو
إنَّ من أهم أسباب حماربة التدبر والبحث يف كتاب اهللا تعاىل ، ويف الروايات ذاا .. 

، ويف املنهج الذي متّ تأطريه منذ القرون األوىل ، من أهم أسباب منع التدبر احلقيقي ، 
رار ما قيل منذ القرون األوىل ، هو اخلوف من تولّد مذاهب جديدة ، واالكتفاء باجت

ي حيثيات تولّد الكثري من املذاهب ات ، واخلالفات يف تأويلها ، تعطفاملتناقضات يف الرواي
ين أكثر منه لصاحل ين والسياسة هو لصاحل الدإنَّ الفصل بني الد: من هنا نقول .. الحقاً 

تاجرون امل يتسلّقهماً ين يف حال عدم فصله عن السياسة سيكون سلَّالسياسة ، ألنَّ الد
ين لتحقيق نفاقهم السياسي من أجل مصاحل هي يف النهاية ال عالقة هلا ببالدين ، بل الد

يأمر الدين بنقيضها ، وبالتايل سيشوى ، نفوس الين يف ه ذلك صورة الدنفوس يف حت
بعيه مت..  

ويريد حتقيق منهج اهللا تعاىل على األرض ، ، هناك من هو صادق : ل وإن قال قائ
يوجد من هو صادق ، ولكن  ، نعم: نقول .. وهو بعيد كلّ البعد عن أي نفاق سياسي 

و فهم من أهو فهمه ا يريده اهللا تعاىل ، ما يعتقده ما يعتقده هذا الصادق ليس عني م
، ولكن وال نقول إنه ليس على شيء ، قيقة رمسوا له منهجه ، وبالتأكيد عنده من احل

ن يطابق مائة باملائة عني ما يريده اهللا أفهمه الذي يريد تطبيقه على أرض الواقع ال ميكن 
أنه يريد فيه عي يدصادق آخر خيتلف مع هذا الصادق يف الوقت الذي  تعاىل ، فهناك

ين ز بني فهمنا للدعلينا أن مني.. ك حتقيق منهج اهللا تعاىل ، وهناك ثالث ، وهناك وهنا
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أالَّ و،  نظن أننا حنتكر احلقيقةوأالّ ، ين ، وعلينا أن حنترم اعتقاد اآلخرين وبني حقيقة الد
  ..أنَّ اآلخرين ليسوا على شيء ، فذلك جهلٌ وقع فيه أهل الكتاب نظن 
            

                

         ] ١١٣: البقرة [    

، وقول         فقول اليهود عن النصارى 

، كلُّ ذلك حيصل         النصارى عن اليهود 

 – عي منامن يد.. لذلك  ..       كتام فيه يتلونيف الوقت الذي 
مهما كانوا  ه ميلك احلقيقة ، وأنَّ اآلخرينأن – )القرآن الكرمي ( ممن يتلو كتاب اهللا تعاىل 

خرى ، أم املذاهب األخرى الذين يشتركون معه اُأل الرساالتسواء من أصحاب  ((
ولة دينية مبنية على ليسوا على شيء ، وبالتايل ال بد من إقامة د ))بتالوة القرآن الكرمي 

وما يغرق فيه من عصبية مذهبية وطائفية ، إنما هو جاهل حبقيقة ما حيمله ، فهمه هو 
  ..            كتاب اهللا تعاىل القرآن الكرمي 

 ..الدولة الدة كما يدعوا إليها املطبلون واملينية  رون ، هي هبوطٌزمبالقيم الروحي
النبيلة اليت رمزة ها األنبياء عليهم السالم مبا حيملون من خالص ونقاء ، إىل مناذج سياسي

ة انتهت مبلكتارخيي قسري يف عهد معاوية ، وحل إىل حكمٍ ملكيو يرث الولد  قسري
مبعىن . ....والعقارات يرث منه األموال كما  باسم الدين فيه السلطة السياسية عن والده

اليت القيم الروحية النبيلة ب للهبوط دعوةٌ )) باسم الدين الدعوة للدولة التارخييةنعين  ((هي 
  ..إىل مناذج تارخيية خطؤها أكثر من صواا رمزها األنبياء عليهم السالم 

 ..ة يقولون لن نفهم اإلسالم أالداعون للدولة الدة ينيا فهمه سلف األمكثر مم ..
!!! متَّ يف سلف األمة ؟ قسري ملكي أليس حتويل السلطة إىل نظام حكمٍ: وحنن نسأهلم 
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الذي هو جوهر ( ينقضه كتاب اهللا تعاىل  وراثي قسري أليس هذا التحويل إىل نظامٍ ..
من حروفه ؟) ين الد له قلب أو ألقى السمع  نترك اإلجابة ملن كان .. !!!!!!!بكلِّ حرف

  ..وهو شهيد 
بقوانينها املدنية احلرة نرى مصاحلةً وتكامالً بني ما يتعلَّق باآلخرة  احلرةالدولة يف .. 

من قيم نبيلة وشعائر عبادات من جهة ، وبني ما يتعلَّق بالدنيا من عمل بناء يهدف خلدمة 
ه املصاحلة هي نتيجة طبيعية هذ. ..اإلنسان والنهوض به حضارياً من جهة أُخرى 

الذي جيمع ) القرآن الكرمي ( للمصاحلة بني هذين الوجهني يف دالالت كتاب اهللا تعاىل 
مهما كان دينه أو مذهبه أو  –أي إنسان  –فاإلنسان  ..بني خريي الدنيا واآلخرة 

                  ل اهللا تعاىل مكرم من قب –كإنسان  –انتماؤه ، هو 

فكيف إذاً ال يكون مكرماً عند من يقدمون أنفسهم ناطقني باسم اهللا ..  ] ٧٠: اإلسراء [  
  !! ..!!!!!تعاىل ؟

ال يوجد يف التاريخ ما هو ثابت ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ، وال .. 
لكلِّ األمراض االجتماعية وزمان ومكان  لكلِّيوجد يف التاريخ ما هو وصفة صاحلة 

الذين خيطئون  ((والسياسية والفكرية والثقافية للمجتمعات البشرية ، فالتاريخ يرمسه البشر 
ين يتعلّق بإدراكنا وعلمنا وجتردنا عن عصبياتنا ، وال وفهمنا للد.. بأيديهم ) )ويصيبون 

ة فهمه  لبشرٍ حيقه عني مراد اهللا تعاىل أن يقف ويفرض على البشريأبداً .. اخلاص على أن
 ..رنا العلمي واحلضاري ففهمنا للدر حسب تطووهذا .. ين هو جزء من التاريخ ، يتطو

ما نراه يف تعدد الرؤى د املذاهب والطوائف داخل الدين الواحد ، ونراه أيضاً يف تعد
( مون دولتهم التارخيية قدف إذاً يفكي ..واألفكار واالتجاهات داخل املذهب الواحد 

  .. !!!!!!!؟ على أنها مملكة اهللا تعاىل يف األرض ) باسم الدين
 ..ة املشكلة يف الداعني للدولة الدهم مل يعوا مسألة هامة أنل هي كيف تتمثَّ، يني

ة األحزاب الداتينيين العمل السياسي ومنطقه آليباسم الد ة ، تلك اآللييف  –ات املبني
على فن التعامل مع الواقع ، وفن توظيف املمكن يف معطيات الواقع  –الكثري من جوانبها 
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على أي حامل يجمع عليه من قبل مجيع أتباع  –يف ماهيتها  –فهذه اآلليات ال تحمل .. 
ين الواحد الد ..ما هي خروج على تعاليم الد ة عند حزبٍ ديينفاآللي ين عند حزبٍ ديين

ين آخر ينتمي أتباعه لذات الد ..الد جزين وهنا ي– من قبل املطبرين للدولة لني واملزم
ة الدخطأ سياسي ترتكبه  –يني ا ال من قريب وال من بعيد ، فأي يف متاهات ال عالقة له

ة األحزاب الدسينييتم ين حتميله على الد..  
  :لنا أن نسأل السؤال التايل  قوهنا حي.. 
الذي هو جمموعة قيم ( ين كان هذا اخلطأ السياسي سيتم حتميله على الد إن.. 

بسبب عدم إدراك الكثريين للخطِّ الفاصل بني حقيقة  )ومبادئ نقية جمردة عن عصبياتنا 
!!! ؟ لدينإلقاؤها على ا سيتمتلك اليت فأي إساءة  الدين اردة وبني رجاالت التاريخ ،

 ..ومة ثانياً ن يتحمالً ، وأمام أبناء األمة أمام اهللا تعاىل أول املسؤولي ،الد ين يف نتيجة زج
 الزج هذاوماذا خيتلف ..  !!!طئون ويصيبون ؟عات االجتهادات السياسية لبشر خيمستنق

عن زج ة ، الدإالّ املزيد من املذاهب واليت مل ينتج عنها ين يف خالفات السابقني السياسي
حولت مع الزمن ، اليت يف حقيقتها ليست أكثر من خالفات سياسية وفكرية  والطوائف

  ..إىل دين ؟  –نتيجة العصبيات  –
 ..حوإن كان هذا اخلطأ السياسي ال يوهذا هو الدين ، والدين منه براء ، على ل م

جدالً ، إن كان األمر كذلك فارضني  يكونالذي جيب أن  احلقوجود الوعي الذي يتم 
دة وبني رجاالت التاريخ ،به التمييز بني حقيقة الدرين ا ين من أجل فلماذا املتاجرة بالد

ينية رون هلا بالدولة الدلون ويزمى الدولة اليت يطبوملاذا تسم..  !!!!!األهواء السياسية ؟
  .. !!!!!!!؟

  :مثّ أال حيق لنا أن نسأل السؤال التايل .. 
رون مبنية على ثوابت ال لون واملزمينية اليت يدعو إليها املطبكانت الدولة الد إذا.. 

ين جيوز جتاوزها ، هي فهم هؤالء للد ،نا أمام  واقتباسمن بعض السابقني ، فهذا يعين أن
التطور احلضاري للبشرية ، وهذا ينايف كون النص  دولة ال ميكن لقوانينها أن تتطور مع
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    القرآين حيمل من الدالالت واملعاين لكلِّ جيل ما يناسب املعطيات احلضارية هلذا اجليل
                 

       ] لت٥٣: فص [ ، لكتاب اهللا تعاىل بأن دالالته ال وهذا ات هام
رون هلا لون ويزم، واعتراف منهم أنَّ نظام دولتهم اليت يطبتتجاوز فهم هؤالء وأسالفهم 

   ..ال يتطور مع الزمن 
يعون ، وى مسلمني شرفاء يعتزون بإسالمهم الدولة احلرة اليت يتم تطبيقها عل.. 

ينية اليت تتم قراءا من يعيشون فاعلني يف حضارة عصرهم ، هي الدولة الد، ودينهم 
 دولذلك تع ..هذه  احلرةكتاب اهللا تعاىل يف العصر الذي يعيشه املسلمون يف دولتهم 

، ه من كتاب اهللا تعاىل ط أحكامي تستنبالواقع الذ دولةَاليت أبناؤها مسلون  احلرةُ الدولةُ
  ..بشكلٍ مستمر حلل املشاكل احلضارية يف كلِّ زمان ومكان 

للفواحش  وتدعو ينرورة دولة مارقة على الدهي بالض احلرةمن قال بأنَّ الدولة مثَّ 
لون واملكما يزعم املطبة زمةُاحل أليست الدولةُ..  !!!؟رون لدولتهم التارخييصان  دولةً رت

ة وكلّ ما فيها كلُّ احلقوق الدة واالقتصادية والشخصية والثقافية والفكرية واملذهبييني
؟   ] ٧٠: اإلسراء [        عمالً بقوله تعاىل  نيضمن كرامة اإلنسا

واطنيها وموافقتهم على كلِّ جزئية منبثقة من مراد م وقوانينهاهذه الدولة  أليس دستور.. 
مبجملهم يظنوا أنَّ هؤالء املواطنني أن  بزاعمي الدولة التارخيية أليس من املفروض.. ؟  هافي

ا ومحايتها ين لتبيامة اليت جاء الدن بكلّ املبادئ القيملتزمون على دينهم شرفاء غيورو
حكام اليت صاغوها ذه القيم واملبادئ واأللتطبيق ه أليس املواطنون ضامنني.. ورعايتها ؟ 

ينية اليت بناء على معتقدام هم ، واليت من أمهها املعتقدات الدقوانني يف دولتهم احلرة ، 
باسم  رين للدولة التارخييةلني واملزممن قبل املطب –فكيف إذاً يتهمون .. يلتزمون ا ؟ 

هم سيختارون أحكام – ينالدالفواحش والدعارة واخلروج على منهج اهللا تعاىل ،  بأن
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ملنهج اهللا تعاىل هم فقط عابدو  الوحيد وأنهم ليسوا ضامنني ملا يعتقدون به ، وأنَّ الضامن
بوا أنفسهم أوصياء حىت على منهج اهللا تعاىل ؟أصنام التاريخ الذين نص.. !!!!!!!  

ة وكنظام سياسي ، ال بد من النظر إليه ما جيب أن نعلمه أنَّ اتمع البشري كدول.. 
  ..نظام سياسي  –) مؤسسات ( دولة  –شعب : وفق ثالث مراتب 

١ – ع أبناؤه ضمن انتماءات خمتلفة الشجمتمع بشري يتوز ومتداخلة عب يف أي ..
على ألي كان أن جيربه  – احلرةيف الدولة  –خصوصياته اليت ال حيق  كلُّ انتماء منها له

ما دامت هذه اخلصوصيات ال تسيء ، انتماٍء آخر أي ترك شيٍء منها ، أو على 
ل القاسم املشترك بني مجيع أبناء خلصوصيات اآلخرين ، وال لألخالق العامة اليت تشكِّ

  ..اتمع 
تمعوهنا يف ساحة هذه االنتماءات ال ميكن فصل الدين عن ا  فاملسألة ختص ،

القضية ضمن هذه الساحة قضية عقيدة و.. بشكلٍ مباشرٍ يتعلّق به كشخص كلَّ إنسان 
ن خيتار أي أحبفظ حق كلِّ إنسان ب احلرةوقضية ثقافة وقضية فكر ، حبيث تتكفّل الدولة 

يف هذه الساحة ال ميكن فصل من هنا نرى أنه .. عقيدة وأي انتماء وأي ثقافة يريد 
فصلٍ ين واملذهب والالد تمع ، وأية الدولة  يفطائفة عن الغي هويةذلك ياحلر ..  

 ..عففي هذا البعد يالد ة لكلِّ إنسان دة والروحيعبارة عن ، ين والقيم الفكري
ألي إنسان آخر أن يتدخل يف  اإلنسان وبني اهللا سبحانه وتعاىل ، وال حيقهذا عقد بني 

صاحب هذا العقد أن يتدخل يف عقائد اآلخرين إلنسان ال حيق ل هذا العقد ، كما أنه
..  

وجتمع ما يساوي عدد أبناء يف هذا البعد تد من العقود بني اهللا تعاىل وبني أبناء ا
اتمع ، وال عالقة للدولة يف ذلك إالَّ يف احلفاظ على اخلصوصيات العقدية والشخصية 

دم جتاوز القيم العامة واملبادئ األخالقية واالجتماعية اليت واحلفاظ على ع، إنسان  لكلِّ
  .. يتوافق عليها اتمع 
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 ، وفق الدستور تمعشؤون ا تدير بينما الدولة هي جمموعة املؤسسات اليت – ٢
وهنا يف .. وجمموعة القوانني واألحكام اليت ينصاع هلا أبناء اتمع على خمتلف انتماءام 

  ) : الدولة ( ة هذه الساح
تؤخذ بعني االعتبار اخلصوصيات  ، دستور الدولة احلرة وقوانينها يف صياغة –أ 

ة لكلِّ مجاعة ، الدة والتارخيية والثقافية والطائفية واملذهبيالتشريعي ويف هذا اجلانبيني 
.. اتمع حقَّها يف ذلك دون االعتداء على حقوق غريها من أبناء  خصوصيةتأخذ كلُّ 

 يف هذا اجلانب التشريعي  –مبعىن ال يتم– عن )  عقيدة وثقافة وفكراً( ين فصل الد
 .. اخلصوصياتبكلِّ خصوصية من هذه حكام اخلاصة واأل القوانني

م م العالقة فيما بني أبناء اتمع وتنظِّوهنا يف صياغة الدستور والقوانني اليت تنظِّ
يتوافق عليه كلُّ أبناء  وبني النظام السياسي ، يف هذه الصياغة عقدالعالقة أيضاً بينهم 

 .. م العالقة بني اجلميع على كلِّ املستوياتنظِّي ما فالعقد هنا هو.. اتمع 

سات الدولة عرب مؤسوقوانينها  احلرةيف اجلانب التنفيذي لتطبيق دستور الدولة  –ب 
.. من أبناء اتمع وفق دستور الدولة وقوانينها وأحكامها التعامل مع أي  ، يتمالتنفيذية 

، يتم الفصل بني أي ) عاته ة تنوبكافّ( ويف هذا اجلانب ، وحفاظاً على وحدة اتمع 
هي  احلرة ، كون الدولة املدنية احلرة ألي كان ، وبني انصياعه لقوانني الدولة املدنية انتماٍء

  –بذات الدرجة  – ينصاعون) دون استثناء ( مجيع أبناء اتمع  دولة القانون ، وكون
 ..هلذه القوانني 

باحلفاظ على تنفيذ هذه )  التنفيذية يف هيئاا ومؤسساا( وهنا تكمن وظيفة الدولة 
وبينهم وبني ، القوانني على مجيع املواطنني ، فتنفيذ بنود العقد بني أبناء الدولة فيما بينهم 



 ٥٢        

 

السياسي ، وبني عناصر اهلرم السياسي ، كلُّ ذلك يقع تنفيذه على عاتق مؤسسات اهلرم 
 ..الدولة 

يف اجلانب التشريعي منها يف ، تقع ، نرى منطقةً وسطى  ويف ساحة الدولة.. 
.. كما رأينا  ) ١( الفقرة ، وهي بذلك تشترك مع  اتمع ين عنعدم فصل الدساحة 

يف  كما سنرى،  السياسةين عن فصل الدمنها يف ساحة وتقع يف اجلانب التنفيذي 
 .. ) ٣( الفقرة 

٣ – اً ، وتقيادة الوطن سياسي بينما يف النظام السياسي ، حيث تتمترم فيهج 
عالقات الوطن وأبنائه مع الدول األخرى واألنظمة السياسية اُألخرى ، وحيث أبناء 

يف ساحة .. طن واحد يف احلقوق والواجبات الوطن متساوون يف الوطنية حتت سقف و
ي ، وإالَّ سيؤد ين عن السياسة فصالً كامالًال بد من فصل الد ، النظام السياسي هذه

اً بالدين ، وسيكون انتماء بعض املواطنني لوطنهم عدم الفصل إىل متاجرة املتاجرين سياسي
ق واملذهب والطائفة مطية لكلِّ متسلِّ ينمن انتمائهم ألوطان أُخرى ، وسيكون الد أقلَّ

ولص ة عرب سالمل الدين واملذهب والطائفة يريد الوصول إىل السلطة السياسي..  

وهنا يسقط النظام السياسي مبجرد خروجه عن الثوابت املوجودة يف دستور 
حقيق مراد الدولة وقوانينها ، ألنَّ النظام السياسي يف الدولة احلرة هو جمرد خادم لت

  .. أبناء هذه الدولة
نظام تفاعل مع وبعدها الثالث ك،  مؤسسات يف بعدها الثاين كدولة احلرةالدولة ..   

مبنية على الكفاءات العلمية ، بغض النظر عن االنتماءات الدينية واملذهبية ، سياسي 
دير ملستشفى فعلينا النظر اختيار م –على سبيل املثال  –أردنا  فإذا، والسياسية والطائفية 

، والسياسية ينية واملذهبية والطائفية وليس النظر يف االنتماءات الد ، يف الكفاءات العلمية
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أو وأي خمالفة يقوم ا من متَّ اختياره باتجاه عصبيته اخلاصة به دينياً أو مذهبياً أو طائفياً 
، حيث يتم أخذ ذلك بعني  احلرة الدولة املدنية ب عليها ضمن قوانني هذهيحاسسياسياً 

  ..االعتبار حني وضع قوانني هذه الدولة 
على قوانني ) على خمتلف انتماءام املذهبية والطائفية (  احلرةق أبناء الدولة وتوافُ.. 

هذه  ال يتعارض أبداً مع معتقدات أي من أبناء هذه الدولة ، ألنَّ ، هذه الدولة ودستورها
القوانني تأخذ بعني االعتبار حرية املعتقد للجميع ، وتصون هذه احلرية وحتفظ كلَّ 

احلقوق املتعلّقة بذلك ، وما تحات رفكلُّ .. مه هذه القوانني هو االعتداء على هذه احلري
ما مينع قانون مينع طائفة من التعدا ، إنيف  –ي على حقوق الطوائف األخرى ومعتقدا

  ..هذه الطوائف من االعتداء على حرية هذه الطائفة ومعتقدها  –الوقت ذاته 
الربوبية ، مبعىن تسيري معايش الناس يف فهوم القرآين مب البيانتتعلَّق وفق  احلرةالدولة 
تتعلَّق باملؤمنني والكافرين على  –كما نقرأ يف كتاب اهللا تعاىل  –والربوبية  ..احلياة الدنيا 

س حدة والدم القوميينية واملذهبية والطائفيةواء ، وجبميع البشر على خمتلف انتماءا .. ...
ألنَّ  ، باهللا تعاىل فقطخاصة باملؤمنني  ) يف كتاب اهللا تعاىل (بينما صفة اإللوهية نراها 

  ..غري املؤمنني باهللا تعاىل هلم آهلتهم اليت يعبدوا من دون اهللا تعاىل 
سواء  ، فاهللا سبحانه وتعاىل ذاته ييسر معايش مجيع البشر دون استثناء ..لذلك .. 

العاملني  كانوا مؤمنني به أم مل يكونوا ، فهو جلَّ وعال رب..  
 –ع لتصريف معايش الناس حسب إرادام ، وهذا توض ودساتري الدول وقوانينها.. 

كما لذلك فمبدأ الشورى . ..ائدهم داً مع انتماءام وعقال يتعارض أب –يف الدول احلرة 
 جزٌء) ) املذاهباألديان وداخل الوطن املتعدد  ((هو يؤمن به املؤمنون بكتاب اهللا تعاىل 

ا ق باملؤمنني ، كون الشورى تتعلَّيف الدول املدنية احلرة اليت متارس من مبدأ الدميقراطية 
وهذا يقابل كون بعض البشر .. ...ناء ق باجلميع دون استثوكون الدميقراطية تتعلَّ، فقط 

املؤمنني  (( مجيع البشر يتعلّقصفة اإللوهية ، يف حني ب يتعلّقون) ) باهللا تعاىل املؤمنني ((
  ..صفة الربوبية ب ))والكافرين 
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ليست خمصصةً بآلية حمددة وال جبيل  –كما رأينا  –كون الشورى .. ولكن .. 
قدر  –ن ؤملناس بأرقى اآلليات الشفّافة والصادقة اليت تحمدد ، وكون هدفها خدمة ا

احلرية والعدالة وتكافؤ الفرص للجميع ، كلُّ ذلك جيعل من الشورى هدفاً  –املستطاع 
  ..دميقراطياً حتى لغري املسلمني 

كلُّ احلقوق ، بعيـداً عـن أي    فيهااليت تصان  من هنا نرى أنَّ .. 
وبعيداً عن املتاجرة بأي ....... أو  أو سياسي أو ثقايفٍّ فكري مشويل ، وأي استبداد تنظريٍ

السلطة ، وبعيداً عن أي ظلمٍ ألي كان حتت أي مسـمى  على الستحواذ ل قيمة كقناعٍ
كتاب اهللا تعاىل ، من خالل إدراكنا السليم لدالالت كان ، هي الدولة اليت نرسم صورا 

  .. ايل هي وبالت

 
  
 


