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يئات ساحلمد هلل رب العادلني نستغفره ونستعينو ونستهديو، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا و 

 أما بعد،. ونصلي ونسلم على سيدنا زلمد رسوؿ اهلل وعلى آلو وصحبو ومن وااله  ،أعمالنا
 ة في تراثناالعلوم السياسي

يف حدود معلومايت القليلة احملدودة ال أعرؼ يف تراثنا اإلسالمي دراسات متميزة متخصصة 
"الفكر السياسّي" و"النظم الساسّية" و"العالقات  بديكن لنا أف نصنفها ضمن ما نسميو اليـو 

لتحليل السياسّي" الدولّية" و"أنظمة احلكم" و"التطور السياسّي" و"التاريخ الدبلوماسّي" و"مناىج ا
اليت أنتجتها ادلعرفة  و"النظريّات السياسّية" و"التخطيط السياسّي" وضلو ذلك من التصنيفات

غري أف كثريًا من قضايا ىذه العلـو يندرج يف تراثنا ضمن مباحث "الفقو" اإلسالمي اليت  ادلعاصرة.
 اعّية"."بالعلـو االجتماليـو-قضايا العلـو اليت تعرؼ  امتدت فتناولت جل

جرى بعض علمائنا ادلتقدمني على تناوذلا يف  ،بعض قضايا "العلـو السياسيَّة" اليـو فّ إكما 
إلماـ احلرمني  "غياثيال"الحظ ذلك يف كتاب ن . وىو إطار فقهّي كذلك؛"السلطانّيةاألحكاـ "إطار 

سرد كثريًا  ،أخرىيب يعلى وكتب أاجلويين وكتاب ادلارودي يف "األحكاـ السلطانّية" وكذلك كتاب 
وقد تكوف زلاولة ابن تيمية  القيم "مصادر الرتاث السياسي" واألخ د. نصر زلمد عارؼ يف كتابمنها 

ضاؼ إىل زلاولة اخلطيب اإلسكايّف زلاولة متميزة يف ىذا الصدد ت   يف وضع كتابو "السياسة الشرعّية"
ندرج ربت مباحث "العلـو السياسّية" يف كتابو "لطف التدبري"  الذي قدـ لنا بعض القضايا اليت ت

اليـو مث تالمها بعد ذلك آخروف مثل صاحب "سلوؾ ادلالك يف تدبري ادلمالك" و"بدائع السلك" 
 وغريىا.

وعلى ضوء ذلك ديكن أف نقوؿ: إف مفهـو "السياسة" يف العقل ادلسلم ويف الوعي اإلسالمي 
زين شرع احلق سبحانو وتعاىل ربقيًقا لغاية احلق يصدؽ عليو: أنو "تدبري أمور اخللق وفًقا لقيم وموا

صاؼ يًنا لألمة من مقاـ الشهادة واالتّ من اخللق وقياًما بأمانة االستخالؼ وفريضة العمراف وسبك
 بالوسطّية واخلرييَّة".

أما التدبري فيتحقق باستقراء ادلاضي، واستنباط دروسو وعربه وتفسري الواقع وفهمو وربليلو يف 
على تبنّي  نطالؽ للتخطيط للمستقبل مع االستفادة بسائر أنواع ادلعرفة العلمّية ادلساعدةضوئو، واال
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عقوؿ مفكرة رلتهدة تتسم بالنبوغ  -كّلو-خصائص الواقع ودروس ادلاضي، لتتعامل مع ذلك 
والقدرة أو ما يسميو الفقهاء واألصولّيوف "بفقو النفس" وىي صفة يتصف هبا من صار الفهم 

واالستنباط فيو سجيَّة نفسيَّة وطبيعة عقليَّة، فاخلربة وادلعرفة احلاصلة بعد ذلك ديكن أف  والتحليل
 تعترب "تدبريًا".

 تحديات تواجه الباحث المسلم:
لعل أىم التحديات اليت تواجو الباحث يف رلاالت العلـو السياسية ادلختلفة وقد ربوؿ بينو 

 -اعها إىل أمرين أساسيني:وبني النظرة الشاملة ادلوضوعّية ديكن إرج
 التحدي األول

سالمي سواء يف إلصعوبة الفصل بني اجلانب السياسّي واجلوانب األخرى من قضايا التناوؿ ا
عليهما من  ادلؤّولة عمالً وتطبيًقا وما بين وىي الكتاب والسنة القرآنيَّة النبويّة ،إطار ادلصادر اإلسالمية

وضمو ذلا بشكل من  ،الذي أشرنا إىل مشولو لتلك اجلوانب أصوؿ وقواعد؛ أو يف فقهنا الفروعيّ 
 اوغريىا كالفواصل ادلوجودة حاليً  العسري إف مل يكن من ادلتعذر وضع حدود فاصلة بني ىذه اجلوانب

حينما قّررت بعض اجلامعات -أكرب  ولقد برز ذلك بوضوح .يف العلـو االجتماعّية ادلعاصرة
عوبات "السياسة الشرعية"  حيث واجهت ص أطلقت عليها أقساـاإلسالمية إنشاء أقساـ دراسية 

سب األغراض التعليمّية تزاؿ تعاين منها يف تقدمي "ادلعرفة السياسّية اإلسالمّية بشكل منهجّي" يناال
ـ ّف تعدُّد مناذج التطبيق يف الواقع التارخيّي اإلسالمّي وتفاوهتا اقرتابًا وابتعاًدا من اإلسالإكما   .والفكريّة

وتنوع مواقف العلماء منها وتقوديهم ذلا يزيد من قوة ىذا العامل وصالبتو وجيعل القوؿ بفراغ الساحة 
 لو نصيب كبري من الصحة. " قوالً ةالثقافّية وادلعرفّية اإلسالمّية من "علـو سياسّية إسالميّ 

 التحدي الثاني 
ىو  -على تنوعها-ّية إف ذلك الفراغ جعل ادلرجع األوؿ واألخري يف الدراسات السياس

يقـو على صبلة من ادلفاىيم ريبُّ غوادلنظور السياسيُّ ال ريّب واخلربة السياسّية الغربّية.ادلنظور السياسّي الغ
 على سبثُّلو أو إبرازه عن أف تساعد أو تعني فضالً اليت تقف حائاًل دوف فهم ادلنظور اإلسالمي، 

مدىا الفكر الغريّب وربوؿ بني العقل الغريّب والعقل الذي ومن أبرز تلك ادلفاىيم اليت يعت وتطويره.
 -تكوف يف إطار العلم الغريّب وبني فهم ادلنظور اإلسالمي ما يلي:
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ا فإنّو كادلسيحّية يف العصور األوربّية الوسطى ال اإلسالـ دين فقط وأنّو ما داـ دينً  فّ إ أواًل:
ل ما حققتو البشريّة من ربديث وحضارة معاصرة وأف ك دوف التحديث والتجديد، بد أف يقف حائالً 

 ما كاف لشيء منو أف يتحقق لوال حسم ادلعركة بني الدين والدولة لصاحل الدولة، وعزؿ الدين عنها
فليس يف  يسة وما سبثلو.نساف الغريّب قائد ىذه احلضارة ضد الكنبعد صراع مرير طويل خاصًة اإل

عن قبوؿ فكرة بناء علـو أو  عالقة بني العلم والدين فضالً  نساف الغريّب أف يتصور قياـمقدور اإل
 معارؼ عمرانيَّة إنسانيَّة واجتماعّية على الدين وادلنظور الدييّن.

االسالـ دين والدين يعتمد النقل مصدرًا وحيًدا، ويلغي "العقل واخلربة والتجارب"  فّ إ ثانًيا:
" اليت ـ عليو أيا كانت فضاًل عن "العلـو السياسّيةأو جيعل أدوار ذلك كلو ىامشية فال ديكن بناء علو 

 نسانّية جانبا متميّػزًا يف تكوينها.ربمل اخلربات والتجارب اإل
فَّ مصادر الدين نقلّية وتعترب اللُّغة ىي الوسيلة األساسيَّة يف نقلها ويف فهم معانيها إ ثالثا:

 يف تقرير حقائقها. ا وانتهاءً فهي تعتمد اللُّغة بدءً 
مصادر الدين تارخييَّة ترتبط بوقائع معينة وزمن زلّدد وتارخيّية ىذه ادلصادر ربوؿ  فّ إ ًعا:راب

 دوف علمّية ما ينتج منها وربوؿ دوف تعميمو.
ا أكثر من أي وقت مضى مطالبً -ىذه التصورات اخلاطئة ذبعل عامل السياسة ادلسلم اليـو 

اث "الوثبة احلضارية والثورة الفكريّة لألمة بتجنيد كل طاقتو، ومواصلة جهوده للمشاركة يف إحد
سالمّية" بكل أنواعها تأسيس "علـو السياسة الشرعّية اإلاإلسالمّية"، ودلمارسة مسئوليَّاتو ادلباشرة يف 

ليسرتد ادلسلموف وعيهم على الذات، وحيثوا اخلطى من جديد ضلو إعادة تكوين "األمَّة" وبنائها، 
 لة ومؤثرة تنتزع زماـ القيادة من قوى الشر واالستعالء يف األرض.لتتحوؿ إىل قوة دولّية فاع
 -خطوات على الطريق:

أـ "قد تكوف البداية الصحيحة لعامل السياسة ادلسلم بعد دراسة ادلنهجيَّة اليت تقدمت هبا 
وبناء  ،ة اإلسالمّية واحلضارة ادلعاصرةتوجيو العناية إىل نوع من الدراسات ادلقارنة بني احلضار  "الفضل
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يقـو على دراسة آثار استحضار عامل السياسة لألمور  ،منهج نقدّي منبثق من ادلنهاجيَّة ادلقرتحة
 التالية، ديكن تلخيصها دبا يلي:

 
 توحيًدا مطلًقا توحيد ألوىيِّة وتوحيد ربوبّية وتوحيد صفات. -تعاىل-توحيد اهلل  1

 ذلي بإنشاء التشريع.احلاكميِّة ادلطلقة هلل تعاىل، وتفرد الوحي اإل 2

 ا ادلعرفة.الوحي والوجود مصدر  3

 العقل واحلواس والتجارب وسائل معرفة وإدراؾ ونقد وربليل واجتهاد وذبديد. 4

وحدة األمة اإلسالمّية، وتفردىا خبصائصها ومزاياىا ومفهومها ضرورة لتحقيق  5
 مقاصد الشريعة.

دلخلوقات ال بد من أخذىا بنظر نساف وامتيازه عن بقية اإلاالستخالؼ وكرامة ا 6
 االعتبار يف كثري من ميادين التنظري السياسي.

 االبتالء والتدافع بني قوى اخلري والشر. 7

 سييلها.ثبات مصادر القيم وعدـ السماح بت 8

 وحدة احلق واحلقيقة. 9

 التسخري. 11

 سنن قياـ احلضارات وتراجعها. 11

 ريىا.سنن التغيري والتعّدد واالختالؼ وغ 12

والقواعد فمن الصعب أف صلد بينها وبني القواعد وادلباديء اليت تقـو  ئوإذا تأملنا ىذه ادلباد
 احلضارات األخرى عليها سباثالً حقيقًيا.

اليت على عامل السياسة ادلسلم أف خيطوىا أف يقـو على ىدى تلك القواعد -اخلطوة الثانية 
ياسية لإلنساف ادلسلم يف عصرنا ىذا كيف ديكن أف ارسة السمتصور كامل للم وادلباديء بتقدمي

تكوف، وكيفية ربطها بواجباتو الشرعّية؟ وىل تعترب ادلمارسات السياسّية القائمة يف ظل األنظمة 
أو شلارسات ديكن أف ربقق الغايات واألىداؼ اإلسالمّية  ،ادلعاصرة على اختالفها شلارسات إسالمّية
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ديكن أف تقدـ  مبدأ الشورى، واألمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر، وكيفيف التعبري عن الرأي، وربقيق 
 عما ال ينسجم مع الغايات اإلسالمّية؟ البدائل

 
 

متنوعة مثَّل بعضها قيم اإلسالـ يف  سالمّي قد قدـ مناذجإلالشك أّف الواقع التارخيّي ا
وقد الف بعض الفقهاء  اف".اذج من "اجلور والظلم والطغي"العدؿ وحسن السياسة" ومّثل بعضها من

 يف وجو ذلك بصالبة مناسبة بعضهم اآلخرللواقع فنظر لقبوؿ بعض صيغ األمر الواقع، ووقف 
 وقاوموا "االستبداد والطغياف" وحافظوا على سالمة "اإلطار القيمّي اإلسالمّي ووضوح غاياتو

ضايا اذلامة، ويف مقدمتها املة حوؿ كثري من القومقاصده"، ولكن ذلك كلو مل يقدـ لنا تصورات ك
ما القنوات وادلؤسسات اليت ديكن و كيفية التعبري عنها وادلشاركة فيها، : حقيقتها، و الشورىقضية 

ربليل ودراسة الواقع التارخيّي لألّمة اإلسالمّية و كيفية تأىيل األمة دلمارستها، و تأسيسها للتعبري عنها، 
التناوؿ الفقهي ذلا وآثاره على الفكر السياسي اإلسالمّي واخلروج بالدروس ادلستفادة منو، ومناقشة "

 وادلمارسات السياسّية وعلى مستوى ادلؤّسسات كذلك"؟!!
كيف ديكن إشراؾ األمة يف العمليَّة السياسيَّة، وما وسائل تأىيلها لذلك، وما ىي 

 مَّة بذرائع سلتلفة؟!.ولرفع يد السلطاف والفقيو وادلثقف عن رقبة األ ،ادلؤّسسات ادلطلوبة ذلذا األمر
ما الضمانات اليت ديكن لعامل السياسة ادلعاصر أف يستخلصها من اإلسالـ ليقدمها على 
مستوى التشريع وادلؤسسات، وعلى مستوى الرتبية والتعليم وغريىا للحيلولة دوف استغناء صاحب 

 السلطة عن األمة وطغيانو وعبثو حبقوقها واستبداده دبقدراهتا؟
اليت تعيش يف  ادلسلمةات والتصورات األساسية اليت ديكن أف تقدـ لألقليات غري ما الضمان

 بالد ادلسلمني، وكيفية شلارستهم للعمل السياسي يف ظل دولة إسالمية ومع أكثرية مسلمة؟
ىناؾ زلاوالت جادة قامت يف القرف ادلاضي ويف ىذا القرف إلقامة دوؿ إسالمية يف أجزاء 

وقد انتهت كثري من تلك احملاوالت بالرتاجع ألسباب كثرية، منها:  .سالميسلتلفة من الوطن اإل
عجز الفكر السياسي اإلسالمي ادلعاصر عن تلبية احلاجات الفكرية األساسية لدولة إسالمية 
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معاصرة، وعدـ قدرة العقل ادلسلم ادلعاصر على تقدمي فقو سياسي إسالمي معاصر يصلح ألف تقاـ 
 إسالمية معاصرة. ولةٌ على أساس متني منو د

لقد ثبتت بكل الدالئل قدرة ادلسلمني واحلركات اإلسالمية مهما كانت على ربريك األمة 
 ائر أنواع التضحيات واألمثلة علىضلو األىداؼ وإثارة روح اجلهاد لدى اجلماىري ودفعها لتحمل س

وقد  .لفلسطينية، وادلقاومة العراقيةومن األمثلة القائمة: اجلهاد األفغاين، واالنتفاضة ا .ذلك كثرية جًدا
ثبت كذلك عجز العقل ادلسلم عن استثمار الفوز وقطف شباره وثورات بالد ادلسلمني جلها شهود 

وعلماء السياسة وفقاؤىا على اختالؼ زبصصاهتم ىم األقدر على حل ىذه  ،عدوؿ على ذلك
 الالزمة ذلا.ادلعضلة والعمل على معاجلة جوانبها ادلختلفة، وتقدمي احللوؿ 

إف الفقو السياسي الذي تشتد حاجة األمة إىل بنائو ينبغي أف يكوف فقًها يستلهم غايات 
القرآف ومقاصده وكلّياتو وقواعده ليبين فكرًا سياسيِّا كامال قادرًا على التعامل مع الواقع ادلعاصر 

الشرعّية ادلعتربة مستفيًدا من  وربقيق غايات وأىداؼ اإلسالـ فيو منطلًقا يف بناء نظريّاتو من األدلة
 سائر اخلربات والتجارب اإلنسانّية تارخيّية أو معاصرة.

بد للعامل ادلسلم من معرفتها ومعرفة طرائق فهمها واستثمارىا يف الوصوؿ إىل أما األدلة اليت ال
واألعراؼ  والعادات التصورات ادلطلوبة فهي الكتاب الكرمي وادلصلحة ادلرسلة، واالستصحاب والرباءة

من بعض الوجوه، واالستقراء، واالستدالؿ، واالستحساف، وسد الذرائع، واألخذ باألخف. والنظر 
واسًعا  فيما عدا األدلة األربعة األوىل يوجد لدى العامل ادلسلم القناعة الكافية بأف للعقل ادلسلم رلاالً 

 الفقو السياسي ادلطلوب.  اء ىذالالستفادة يف بن للنظر واالستفادة من كل ما يصلح رلاالً 
 وفقكم اهلل دلا حيبو ويرضاه




