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 المعاصر اإلسالميالدولة في الفكر : عنوان المحاضرة

................................ 
 األدبياتواحتمت مكانة بارزة في  اإلسالـتعد السياسة مف المفاصؿ الميمة في         

في  اإلسالميةومواقؼ المذاىب  أراءوحتى يومنا ىذا واالطالع عمى  اإلسالـمنذ بزوغ  اإلسالمية

قات متعارضة مالدولة ( ولكف مف منط –مطة تعني ما يتعمؽ ) بالس أنيامجاؿ السياسة يوضح 

اـ مف الفروع .وقصد بالسياسة  األصوؿكاالختالؼ حوؿ اعتبار السياسة مف  أحياناومتباينة 

فالدولة ىي التي تباشر ىذه  واألمةداخميا وخارجيا وتكوف مف قبؿ الدولة  األمةرعاية شؤوف 

 .ىي التي تحاسب بيا الدولة واألمةالرعاية عمميا 

المعاصر ناجمة مف تحديات  اإلسالمي السياسي اف تكوف اىتمامات الفكرومف  الطبيعي       

سيما واف ىذه التحديات مست ىو الفاعؿ في الجانب الفكري ال والتأثير التأثرالمرحمة الف قانوف 

, اذ ظمت بعض اختيار الحكـ فييا وألياتوليتيا جوىر الرؤية التقميدية فيما يرتبط بالدولة وشم

المدارس الفكرية تحاوؿ خمؽ حاجزا معرفيا بيف المتغيرات الفكرية فيما يتصؿ بالدولة وبيف الرؤية 

لماضية , دوف اف نغفؿ اف التيار الغالب تعني تكرار التجارب ا األصالةالتراثية ليا معتقدة اف 

مستفيدة مف نتاج المعرفة  اإلسالميةمنظومة معرفية ترتكز الى الثوابت  جانتتا أعاد إسالميا

 .اإلنسانية
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 المعاصر اإلسالميفي الفكر  أركانهاو ماهية الدولة 

المعاصر وتعاريفيا  اإلسالميالدولة في الفكر  اىيةالتطرؽ لم ىذه المحاضرةوسيتـ في     

 .األركافالمثارة حوؿ تمؾ  ياتواإلشكال وأركانياالمتعددة 

 اإلجابػةاف الحػديث عػف الدولػة اخػذ فػي جانػب منػو يتمحػور حػوؿ بداية البد مف القػوؿ   
, وانػو لػـ يقتصػر عمػى جوانػب ؟بوجػود الدولػة  اإلسػالـوىو   ىؿ يػؤمف  وأساسيعف تساؤؿ ميـ 

ف أ؟ أـ  أيضػاالسياسػية  األمػورمػور عبػادات ومعػامالت فقػط , بػؿ تنػاوؿ أة االجتماعية مف الحيا
 ديف ورسالة سماوية تيتـ بالفرد وعالقتو باهلل ؟ اإلسالـ

بحثػػت فػػي العالقػػة  عػػف ىػػذا التسػػاؤؿ دارت نقاشػػات وبحػػوث ونػػدوات اإلجابػػةوفػػي اطػػار 
لغػػاءعثمانيػػة والدولػػة السػػيما بعػػد انييػػار الدولػػة ال اإلسػػالـبػػيف  ,  4291الخالفػػة العثمانيػػة عػػاـ  وا 
, واذا تجاوزنػػػا  اإلسػػػالميةالخػػػالؼ الفكػػػري فػػػي السػػػاحة  أسػػػبابىػػػذه العالقػػػة مػػػف  أصػػػبحتحتػػػى 

ويحكػػـ الواقػػ   اإلسػػالميحػػوؿ ىػػذه القضػػية , فػػاف الفكػػر  واإلسػػالميالخػالؼ بػػيف التيػػار العممػػاني 
تيػاريف   االوؿ   ينكػر وجػود دولػة  إلػى واإلسػالـعند سػؤاؿ العالقػة بػيف الدولػة  اإلجابةانقسـ في 

والثاني  ,ات طبيعيةمعناصر ومقو  بكؿ ما تعني الدولة مف اطر قانونية مؤسساتية او اإلسالـفي 
   يؤمف بالحاجة الى الدولة في االسالـ  .

 التيار الرافض-أوال
ربػة االسػالمية فػي الحكػـ التيػار مػف فيػـ العقيػدة االسػالمية , ومػف دراسػة التج انطمؽ ىػذا

    ليعزز رايو الرافض لوجود دولة اسالمية . ومف ادلة ىذا التيار
ينطمػػؽ اصػػحاب ىػػذا التيػػار مػػف فيػػـ عقاصػػدي ورؤيػػة خاصػػة لقضػػية االيمػػاف فػػي االسػػالـ    اوالا 

مفادىا اف االيماف تجربة شخصية قاصمة عمى االعتقاد والتسػميـ وانػو الينطػوي عمػى بمعػد مجتمعػي 
 .او تنظيمو  وجراصإلحتى يحتاج الى الدولة 

نػػي موكػػديف اف القػػراف الكػػريـ قػػد خػػال مػػف ايػػة اشػػارة الػػى آتند الػػبعض الػػى الػػدليؿ القر يسػػ  ثانياا 
وىػو  آخػرالدولة لفظاا او مفيوماا , واف ورود لفظ دولة ففي اطػار التحػوؿ واالنتقػاؿ مػف حػاؿ الػى 

امر يرتبط بالدولة بػالمفيـو االصػطالحي ممػايعني برابػة المصػطمح عػف الثقافػة االسػالمية , ىػذا 
والنصػوص  القرآنيػة اآليػاتعمى اف ىناؾ قسر مف قبؿ بعض المفكػريف االسػالميف لػبعض  فضالا 

 , ووالية االمر واالمانة والخالفة  األمارةوترجمتيا الى مايقارب الدولة والسمطة مثؿ 



اف الػػديف عبػػارة عػػف حقػػاصؽ خالػػدة التتغيػػر , بينمػػا الدولػػة تنظػػيـ يخضػػ  لعوامػػؿ التطػػور    ثالثاا 
والتحػػوؿ الػػداصـ , كمػػا اف الػػديف مقػػدس ومنػػزه مػػف الخطػػأ , فعنػػدما يػػتـ تحويمػػو الػػى دولػػة فسػػوؼ 

ف الدولة عند ممارسة السمطة فيي البد اف تتالـز م  الخطػأ سػواء , اكػاف تسمب منو القداسة , ال
عمداا او سيواا وىذا يعني بالنتيجة اما اضفاء القداسة عمى الخطأ او سمب القداسة مف الديف وىػو 

 امر يتعارض م  فكرة قدسية الديف . 
حكومػػات التػػي حكمػػت يػػدي ىػػذا التيػػار لمتػػاري  ليتشػػيد بػػو ويثبػػت فشػػؿ الؤ يػػركف بعػػض م  رابعاا 

 .تعاليـ الدينية والكتب المقدسةباسـ الديف , واف ادعى رجاليا انيـ يطبقوف ال
الشػػؾ اف فػػي االسػػالـ احكػػاـ البػػد مػػف اجراءىػػا فػػي المجتمػػ  , واف احػػد وظػػاصؼ الدولػػة   خامساا 

تطبيػػؽ ىػػػذه االحكػػػاـ , لكػػف اصػػػحاب ىػػػذا التيػػار يقولػػػوف لػػػو اف االمػػة اتفقػػػت عمػػػى اجراصيػػػا دوف 
 الحاجة الى وجود الدولة النتفت فكرة وجود الدولة في االسالـ .

 فاإلسػالـدولػة بػيف البعػد الفػردي واالجتمػاعي , بيذا الطرح فصؿ التيار الػرافض لوجػود ال
يتضػػػػمف احكػػػػاـ فرديػػػػة الحاجػػػػة لمدولػػػػة لتنفيػػػػذىا , واحكػػػػاـ مجتمعيػػػػة تحتػػػػاج الػػػػى وجػػػػود الدولػػػػة , 

 باإلسػػالـوامكانيػػة اقامػػة االحكػػاـ الفرديػػة اليعنػػي عػػدـ اقامػػة االحكػػاـ المجتمعيػػة واذا كػػاف االيمػػاف 
رض عمػػى المػػؤمف واجبػػات ذات طػػاب  مجتمعػػي , ومػػف قضػػية عقميػػة فرديػػة , فػػاف ىػػذا االلتػػزاـ يفػػ

البعػػد المجتمعػػي وتفسػػيره وتطبيػػؽ احكػػاـ االسػػالـ فػػي المجػػاالت  إلقامػػةىنػػا تنبػػ  الحاجػػة لمدولػػة 
 المختمفة .

 التيار المؤمن بوجود دولة في االسالم   ثانيا
يػػؤمف انصػػار ىػػذا التيػػار بػػأف الدولػػة واجبػػة وليسػػت جػػاصرة فػػاذا لػػـ تقػػـ فػػاف االمػػة تكػػوف 

قياميا بانشاء الدولة , كمػا اف الجمػ  بػيف مصػالح الػدنيا واالخػرة ىػو اصػؿ مػف مسؤولة عف عدـ 
 اصوؿ االسالـ , اي ال عزلة بيف الديف والدنيا .

وبػػػذلؾ ينطمػػػؽ اصػػػحاب ىػػػذا االتجػػػاه مػػػف مسػػػممة عنػػػدىـ ىػػػي اف  الدولػػػة فػػػي االسػػػالـ 
ي منيػػا تسػػتمد نادىا لمقاعػػدة الفكريػػة التػػتالتختمػػؼ عػػف بيرىػػا مػػف الػػدوؿ مػػف حيػػث وجودىػػا واسػػ

 الدولة اىدافيا وبايتيا ووساصميا .
 أما االدلة التي يقدميا ىذا التيار فتبيف تناوليا مف خالؿ بعديف اساسييف   

   الذي ينطوي بدوره عمى عناويف عدة منيا اواًل : البعد النظري :



لبعػػد المتغيػػر اف القػػراف الكػػريـ تحػػدث عػػف السػػمطة بعػػدىا المفيػػـو االساسػػي لمدولػػة النيػػا ا -4
كمػػا حػػدد موقفػػو مػػف بعػػض الػػنظـ السياسػػية القاصمػػة بطريقػػة ابتعػػد فييػػا عػػف  .تحػػت عنػػواف الواليػػة 

 شخصية الحاكـ وركز عمى السياسية وانعكاساتيا عمى الشعب او االمة . 
تعد الدولة المظير االسمى لتوحد االمة االسػالمية والتػي سػعى االسػالـ الييػا وحػث عمػى  -9

  .وحدة االمة ومواجية محاوالت تفرقتيا تحقيقيا لما لمدولة مف قابمية لمدفاع عف 
اف االسالـ اليعني بشؤوف االخرة فقط وانما يعني كذلؾ بشػؤوف الػدنيا , وكػاف طبيعيػاا اف  -3

 . ييتـ بالدولة الى جانب عنايتة بشؤوف الديف
اشػػػتممت الشػػػريعة واالحكػػػاـ القانونيػػػة التػػػي جػػػاء بيػػػا االسػػػالـ عمػػػى قواعػػػد ومبػػػاد  عامػػػة  -1

 صمح لكؿ زماف ومكاف كمبادئ الشور  والعدؿ والحرية والمساواة والتعػاوفتتعمؽ بشؤوف الحكـ وت
لػػػػػـ تقتصػػػػػر ىػػػػػذه الرؤيػػػػػة عمػػػػػى بعػػػػػض المفكػػػػػريف االسػػػػػالمييف فقػػػػػط بػػػػػؿ ايػػػػػدىا بعػػػػػض الكتػػػػػاب , 

 .والمستشرقيف الغربيف 
ة واالجتماعيػة ويػتـ التاكيػد بيػذا الصػدد فالدولػة تعػد مػف الضػروريات العقميػ ثانيًا : البعد العممي :
 :عمى بعض النقاط منيا

اف الرسػوؿ االكػـر )ص( اقػػاـ دولػة فػي المدينػػة المنػورة واف افتقػرت الػػى االجيػزة الخاصػػة  -4
بالدولػػة الحديثػػة , الف الدولػػة ظػػاىرة اجتماعيػػة تتطػػور وتتعقػػد طبقػػاا لمتطػػور العممػػي واالقتصػػادي 

قػػػد وضػػػ  الرسػػػوؿ  ص الخطػػػوط العريضػػػة لمدولػػػة االسػػػالمية مػػػف نظػػػاـ واالجتمػػػاعي الفرادىػػػا , و 
جزاصػػي ونظػػاـ قػػانوني وانظمػػة عسػػكرية واداريػػة وىػػذه االنظمػػة كانػػت تنطػػوي عمػػى نػػواة او جػػذور 

 الدولة ومالصمتيا م  ظروؼ البيصة المتغيرة . 
دفاع عػف الدولػة اذا كانت البيعة تمثػؿ عنػواف الػوالء لمدولػة مػف حيػث االلتػزاـ بػالقوانيف والػ -9

عنػػػد تعرضػػػيا لمعػػػدواف مػػػف قبػػػؿ القػػػو  الرافضػػػة لوجودىػػػا , فػػػاف البيعػػػة تعػػػد المقػػػـو االوؿ لدولػػػة 
الرسػوؿ  ص  فضػال عػػف الشػور  التػي يعػػدىا الػبعض المقػػـو الثػاني وفػؽ تفسػػيرىـ اليتػي الشػػور  

  .في القراف الكريـ
الرسػوؿ  ص  والتػي تعػد مػف يستعرض انصار ىذا التيار االعماؿ السياسية التي قاـ بيػا  -3

ابرز مياـ الدولة , منيا عقد وثيقة المدينة التي تعد اوؿ دستور لمحكومة االسالمية كما انو جيز 
الجيػػوش وبعػػث البعثػػات العسػػكرية الػػى مختمػػؼ المنػػاطؽ فػػي الجزيػػرة العربيػػة ,وقاتػػؿ المشػػركيف , 

اء وانػو نصػب القضػاة وعػيف الػوالة كمػا انػو بعػث السػفراء والمنػدوبيف السياسػيف الػى الممػوؾ والزعمػ



واعطاىـ برامج لالدارة السياسية , وعمؿ عمى جباية الضراصب االسالمية كالخراج والزكاة وانفاقيػا 
 عمى مستحقييا , كما فصؿ في الحقوؽ بيف الناس وحؿ مشاكميـ 

 بانػو اوؿ رصػيس لمدولػة االسػالمية فجمػ  برصاسػة الدولػة بػػيف )ص( وعميػو يوصػؼ الرسػوؿ -1
صفتيف   اوليما   صفة الرسوؿ والثانية   صػفة الحػاكـ الػذي يػراس الدولػة ويػديرىا ويعقػد الصػمح 

 ويبـر المعاىدات ويصرؼ الشؤوف االدارية والمالية والسياسية .
وعنػػد التػػرجيح بػػيف التيػػاريف السػػابقيف , نجػػد اف التيػػار الثػػاني ىػػو االوفػػؽ فػػي تحديػػد فيػػـ 

 االسالـ يحدد نوعيف مف المسؤوليات    مراد االسالـ مف الدولة , الف
 االولى   المسؤولية الفردية والتي ترتبط بالتكاليؼ الفردية 

ة ذات االبعػػػاد السياسػػػية كالػػػدفاع عػػػف االمػػػة وطريقػػػة توزيػػػ  الثػػػروة يػػػالثانيػػػة   المسػػػؤولية الجماع
لػػى الجماعػػة والتكافػػؿ االجتمػػاعي وبيرىػػا مػػف التكػػاليؼ , فضػػالا عػػف اف خطابػػات القػػراف الكػػريـ ا

 اكثر مساحة مف الخطابات الفردية مما يتطمب اداة لتحقيؽ تمؾ التكاليؼ والمحافظة عمييا .
ننتقػػػؿ لتوضػػػيح ,  وبعػػػد اف رجػػػح امامنػػػا خيػػػار تبنػػػي االسػػػالـ لمدولػػػة وعػػػدىا مػػػف مفرداتػػػو

 مفيـو الدولة وعناصرىا في الفكر السياسي االسالمي المعاصر .
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 (1)المعاصر/المرحمة الرابعة/ قسم العموم السياسية اإلسالمي السياسيمحاضرات مادة الفكر 

 أ.د.هادي مشعان ربيع

  الفكر اإلسالمي المعاصر في السمطة : عنوان المحاضرة

................................ 

 السمطةمفهوم 

وحجر الزاوية بالنسبة لكل تنظيم سياسي ,  تعد السمطة السياسية ركن من اركان الدولة ,        

وتكمن حقيقيا في اعتقاد المحكومين انيا قادرة عمى توفير ما يحتاجون اليو من أمن مادي 

ونفسي , عمى تنوع صور االمن وتعددىا , واذا كانت السمطة تعني القدرة عمى حكم االخرين 

واقتصادية واجتماعية ان جانب  وانفاذ االمر , فان  تمك السمطة تعتمد عمى عوامل نفسية

. وفي الفكر الغربي تعددت االراء حول تحديد مدلول السمطة, فينما   اعتمادىا عمى القوة المادية

ذىبت االراء االجتماعية في تحديد المصطمح الى البحث عن مايتالئم مع السمطة كالقدرة والنفوذ 

لسياسية من اعتبار السمطة ظاىرة طبيعية وانيا والقوة والسمطان , انطمقت الطروحات القانونية وا

ضرورية لالفراد , ومبعث ىذه الضرورة الميام الوظيفية التي يمكن ان توفرىا ليم السمطة 

 . باعتبارىا تنظيم اجتماعي

واذا انتقمنا الى دراسة الفكر االسالمي المعاصر لمسمطة , سنشخص قمة الطروحات 

م االسالمي ليا كالية تحتميا الضرورة االجتماعية , وتطرقت بعض النظرية المرتبطة ببيان الفي

االراء لمسمطة وحاولت تعريفيا من خالل اقتباس  معناىا من الثقافة السياسية الغربية , فتارة 
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 , "نيا " الحكومة االسالمية الشرعيةيطمقونيا عمى الحكومة وكانيا لفظة مرادفة ليا , فيعرفونيا با

يتجاوز الفرق المفاىيمي بين الحكومة والسمطة فاالولى ىي االداة بينما الثانية ىي  وىذا التعريف

 فعل تمك االداة .

وتارة اخرى يراد فون بينيا وبين الدولة فعند الحديث و عن ضرورة الدولة تقدم ادلة عمى 

م من ان ضرورة السمطة واحيانًا يجري الحديث عن السمطة , والمقصود ىو الدولة وربما ىذا ناج

االسالم لم يول اىتمامًا كبيرًا لمدولة بقدر اىتمامو بالسمطة النيا عماد بقاء الدولة اواًل , والن 

المسممين تنازعوا حول السمطة ولم ييتمو بالدولة , اما لكونيا ليست واضحة المعالم من الناحية 

 الواقعية , او النيا نتيجة حتمية لوجود السمطة .

بانيا " البنية السمطوية لالمة والتي توجو العقل السياسي وتحدده  وعرف البعض السمطة

 .وفق منظومة المبادى السياسية االسالمية

ويمكن . "ى مقتضي النظر الشرعي في االسالمأو  انيا " القدرة عمى الفعل النابع عم

ارة المجتمع وتنظيمو القول ان السمطة اسالميًا تعني القدرة التي تمتمكيا الييئة القائمة عمى اد

والتي تقوم عمى رضا االفراد وتوجيو الجماعة وفق قواعد المرجعية الشرعية , وعمى ىذا االساس 

تمنح الحقوق وتفرض الواجبات وبالشكل الذي يضمن تحقيق مصالح االفراد من جيو, 

حدد ليا ومقتضيات الشرع من جيتو اخرى , فميزة السمطة االسالمية انيا خاضعة لمشرع الذي ي

 الدور والفاعمية , وانيا التخضع ماديًا والمعنويًاالية سمطة اخرى وىذا مايؤمن ليا االستقاللية .

 سمات وخصائص السمطة في االسالم 

يطرح الفكر االسالمي المعاصر سمات عدة لمسمطة تنبق منيا وتقترن بيا وظائفيا ومن 

 :ىذه السمات
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السالم الى فكر متكامل ذي مبادى وغايات معنية ترتكز السمطة في االتكاممية :  -1

واضحة فيي تتصف بالشمول بحيث ال يمكن فك االرتباط بين جوانب الحياة الروحية والمادية , 

كما حددت لمسمطة وظائف عدة شممت مجاالت الحياة المختمفة من تشريع وتنفيذ وقضاء , 

التكاممية السمطة و مستمدًا من رؤيت ويبدو ان تحديد الفكر االسالمي المعاصر ليذه الوظائف

 بناءًا عمى تكامل االسالم وشموليتو لجوانب الحياة المختمفة.

ان عالمية التصور االسالمي لمسمطة فرض عمى السمطة ان تتحرك في ضوء العالمية :  -2

ىذا التصور من اجل بناء جسور من العالقة الوثيقة بين جميع المسممين في العالم بحيث 

 ن ضيقة التصور او التفكير او التخطيط .التكو 

تنزع السمطة االسالمية الى ان تكون ذات غاية بالشكل الذي يمكنيا من حمل الغائية : -3

عبء الرسالة والقيام بالدعوة وتتضح غائية السمطة في االسالم من كونيا ضرورة اجتماعية 

جماعة سياسية . وحاجة  اقتضتيا سنن االجتماع السياسي الستحالة عيش المجتمعات دون

 الشرعية الى اداة لتنفيذىا . 

السمطة في االسالم وسطية تجمع بين مصالح الناس في الدنيا واالخرة , وتوازن الوسطية : -4

في ممارستيا بين احتياجات االنسان الروحة والمادية , وان فمسفتيا او المبادى التي تتاسس 

 شى مع ىذه الحقيقة .تماعمييا ت

فالسمطة االسالمية مدنية من حيث سيادة )الشرع ( او القانون وليست ثيوقراطية دنية :الم -5

كالتي سادت في اوربا خالل القرون الوسطى , بل ىي سمطة مؤسسة وليست شخصية . ويكون 

التعامل مع الدين عمى انو يمثل منظومة مرجعية رئيسة لمثقافة والمذىبية العامة لممجتمعات 

 سالم عقيدة وثقافة وحضارة واليمكن اختزالو في دولة او سمطة سياسية .االسالمية فاال
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وبذلك يكون الفكر االسالمي قد امن بضرورة السمطة باعتبارىا من المرتكزات االساسية 

لممجتمع البشري , وىو بيذا يتفق مع التيارات الفكرية الحديثة والمعاصرة , اال انو امن 

ك من التيارات الفكرية السائدة ,كما ان التصور المطروح لمسمطة بضروريتيا الشرعية واختمف بذل

عمى اعتبار ان االسالم اعطى لالمة حق عزل  يا بالثيوقراطيةفي الفكر االسالمي يعارض وصف

الحاكم ان السمطان اذا ما انحرف من مضمون البيعة , وان الحكومة في االسالم بوصفيا سمطة 

 مرين الده ممثاًل عن اهلل في اختيار الحاكم, ومثل ىذين األعميا تستمد سمطاتيا من الشعب بع

يكون فييا لمشعب الحق في اختيار الحاكم وال الحق في  قراطية التي الو ييتوافران في السمطة الث

 عزلو في حال الخرافو . 

بشانيا الى تيارين, يذىب االول الى  اعتبار  االسالمي ما شرعية السمطة  فقد انقسم الفكرأ     

مستمدة من اهلل تعالى واعطاىا بذلك بعدًا دينيًا , بينما ينسب التيار الثاني الشرعية الى   الشرعية

االمة من خالل وضع اليات معينة تمكن االمة من اضفاء الشرعية عمى السمطة كالبيعة 

 .والشورى وغيرىا
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 (1)المعاصر/المرحمة الرابعة/ قسم العموم السياسية اإلسالمي السياسيمحاضرات مادة الفكر 

 أ.د.هادي مشعان ربيع

  السيادة في الفكر االسالمي المعاصر : عنوان المحاضرة

................................ 

 السيادةمفهوم 

  عاصرررررررررررسمةصررررررررررريسيم   رررررررررررا  مي  ررررررررررر ا  مي ةررررررررررر م عررررررررررر  امي ررررررررررر ع مطرررررررررررسالمي ا رررررررررررسمي  ررررررررررر   مي

اتمي ةررررررررر مةسة ررررررررريمسي  رررررررررامي  ررررررررريط مي   ا ررررررررر  ميي ةررررررررر مة ررررررررر سمي ررررررررر مي  رررررررررةق  م ررررررررريمقيحررررررررر مي  

مف ميةخاذمي قسيسيتمي انةااءمي  م ؤثسيتمخاسج  مييم يخي  مسي مي  يط م.

مية ررر سمي  رررر ا  م  ا ي  ررررامي عرررراخمي رررر م ج يسرررر مي خةصاصرررراتمي ةرررر مةناررررس م  ررررامي  رررريط 

ي   ا رر  مفرر مي  ي رر ميةجعرر م ن ررام رريط مي ررسيمسي رراخمي ررتم رر تم ررذيمي خةصاصرراتم رر سة امسيرر م

م.مييألفسي فس ميسي ة امسي مغ س ام تمي   ئاتم

ي ناكم تم قستمي   ا  م صاحبمي  يط مي ة م سي امةةج  مف مي   مف عسف امسير مين رام م

ن تميةنا ذ اميةنظ خم ؤين امي  يخي  مسي ميتمي  يط مي ة مة ةي  امي   مف م تم امة اءم تمي قيي

م. مة يتمخاضع مف م ؤين امي خاسج  م غ سمي ق ي مي ة ميسةضة ام  ح ميسي ة ا

س  ر  مخم   ررتمةح  ر  ام  ظ ررس تمميسير مذ رركمةة  ريمي  رر ا  م راتم  ررام ظرا سميخصررائ 

م اسي تم  ام:م
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 ررررررررررؤين امي ة ثرررررررررر مفرررررررررر محس رررررررررر مي  ي رررررررررر مفرررررررررر مي ةصررررررررررس ممفرررررررررر مممظهررررررررررر دا مرررررررررري :مم-

ي  يخي رررررررررر ميفرررررررررر مةنظرررررررررر خم سيفق ررررررررررامي عا رررررررررر مخميفرررررررررر مفررررررررررس م رررررررررريطان امسيرررررررررر م افرررررررررر ميجررررررررررييءم

مي ي   ام تمي خا مي  ة اتم.

ي ة ثرررررررررر مفرررررررررر مي ررررررررررةق  مي  ي رررررررررر م ررررررررررا يس مس  ة ررررررررررامي خاسج رررررررررر مممظهررررررررررر  ررررررررررار ي :م-

 ررررررررررر يتميتمةخضررررررررررر مفررررررررررر مذ ررررررررررركم  ررررررررررر م ررررررررررريط مسي ررررررررررراميةةج ررررررررررر مخصرررررررررررائ مي  ررررررررررر ا  مفررررررررررر م

مي نق اخ.مي ط    ميي   ي   ميي  ييخميس خ

ي انررتمي  رر ا  مةع  ررسيةميف ررس م رر من ررفتمفرر مييس ررامفرر مضرريءم عط رراتم ع نرر ميفرر مخضررخم

خميي صرسيعم ر تمي   ئراتمي حا  ر ميي  رعيبمي يس  ر مي ة من  تم ر تمي  راطس ميي  ن  ر ي صسيساتم

م اةسيتمةاس خ  م ةعا   م.

ايميي ج  مي ةر مة رةن مي عنمه ي   مي   ا  م ةح  مي امي ا سمي     مي  عاصسمفاتمةع  س

  عررران م ميي  ررهم اسة رراسم ضررر ين امي يغرريكم رررتمح ررلم ين رررامةعنرر مي  ررر يميي عيرريميي سفعررر مي ررذكم

م  ةن طم تميح اخمسا  م.ممي امةنصس مي مةةيجهمف مي  جة  مي     مإ مي  مي  سعميح ي

خمي خض م همفا  سعم يمي ذكم ح خمف مس   مي فسي م عض خميةنظ خميسي  مي   ميي فسي م

  رر    مي حررا خميي  ح رريخمفرر مي  جة رر مي  رر   مخممي قةررسبم ررتم عنرر مي  رر ا  مفرر مي  ررس ع مي

خمف  رررام رررسي م رررهمةقس رررسمي  رررسميس ي ررر مي ة رررس  م ي جة ررر م ةيج ررر مي يي رررسم عنرر مي حا   ررر مييمي ح رررخ

ميي نيي  م.

 موقف الفكر االسالمي المعاصر من السيادة : 

 م عا جةررر م ا رررس مي  ررر ا  مي ررر مة ررراس تمسفررر مي ي مي خرررذم  رررامينق رررخمي ا رررسمي  ررر   مفررر

 عةق يةميتم  رام  را  مي ف راسمي ييفر  مخم ر اتميحقرائرمي ا رسمي غس ر مي ةر مةةعراس م ر مي  نظي ر م

ي ا س ر ميي ق   ر مي  ر    مخ  ن رامنرا يمي ة راسمي ثران م ا  ان رهمي  رةعان م  رذيمي ا رس ميي سيج رامفر م
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  ررر خميةقرر    ام ررراطسمي ةصررريسيتمي  ررر    م ة رريتمي ي مةع  رررسمسرررتمي  عنررر م رر ارمي ررر سي مي ررر مي

مي  قصي م   مي عا يمي      م.

 الرافضون لفكرة السيادة :  -1

م:ممس سم ذيمي ة اسمستمسفضهم ا س مي   ا  ميي ةن مف م سيييم حجحمس   يم ن ا

 جة ر مي  ر   ميي غس ر مخمة ا تمي ظسي مي ة مي تمي  مظ ريسمي  ريط م ر يم ر م رتمي مم-أ

 تمي ف رراسميي نظس رراتمحرري مي  رريط ميي  رر ا  م رر يمي غررسبميضررع  مي   ررتم  ن رر مخ فرراةم يسؤ رر م

ي      م ي يط مخمي تمي   خم نطيررم رتم ينرهم ن جراةمي   رام را  ةم  ر منرييح مي ح را مي  ا  ر م

 ررتمي ة ا اةررهميي رر مسيرر ميجرريم  ررامميي سيح ر مخمي اس  رر ميي جة اس رر مخمي ررذي كميخررذتمي  رريط مح ررييةم

م ي ي  م ةنا ذم س عة ميةط  رميح ا هم.م

يتمنظس رر مي  رر ا  منظس رر مح  ثرر مي ررةن ط امسجررا مي اقرر مي اسن رر مي قرر ي  ميثنرراءمفةررس م ارراالمم-ب

ي  ييكم تميج مي ةق   خمي خاسج ميييءمي   سيطيسميي  ا امي تميج مي سيسم يطة خم يخ مي   ي  م

خم  ن ررامنجرر ميتمي  رريط مي  رر    م رر مظ ررستمسقرربمي  جررس مي ن ي رر مي رر ممييإل طرراس  تيييءمي حررا خم

مي    نرر مي  نرريس مي ةرر ميصرر حتم اسرر  مي  ي رر مي  رر    مي ج  رر  ميي ةرر مةسي رر امس رري مي م   ف رري

م ائ مي   ي  تميي ام  خم  امينهمن   خميس ي مي مي   خم.

ةظ سمي  عر مينةصراسمي  ريط مي ي ن ر مسير مي  ريط مميتمنظس  مي   ا  م اطاس امي ح  لم خمم-ج

ي   ن رر م  ثيرر م ا  ن  رر مفايجرر تمف ررس مي عي ان رر مسنرر  امفصرر مي رر  تمسررتمي  ي رر مييصرر حتمي  رريط م

ي   ا رر  مفرر مي غررسبمةة ةرر م حس رر م طيقرر مفرر ميضرر مي ة ررس عاتمخمي ررامفرر مي  رر خمفا نظرراخم ررا رم

م.سي مي  ي  مي  م يي  م همحة امف م  مي يس ام

يتمي رر سي مي رر منارر مي  رر ا  م رر يمي ا ررسمي  رر   مي  عاصررسم  عثررهمي ضرراةميجرري منظس رر مم- 

 ة ا ي مف مي  يط مةقيخمي   ام تمي ةصيسمي سةقا كمي     مي ذكم  ج يمي خضريعمي  طيررم
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مي م م م ي ؤ  مسي ميح  مي ص مي   سكمخمييتمي حا خم  سم  سساةم  م يم ناذيةم ي س ع مي     

م ا ةثناءمي ة س عاتمي ة مةيض م  ييج  مي  ةغ سيتمي ة ميجةاحتمي ح ا م ج   مجيين  ام.

يتم اةعسضررتم رررهمنظس ررر مي  ررر ا  م رررتمينةقرررا يتم رررتم  ررر مي غرررس  تمينا ررر خمخمجعررر م عررر ممم-ه

ي  ررر    تم م  ة ررريتم  رررامي  عررر ي ام رررتمي  رررسمي نظس ررر مي  ررر    ميس رررتم رررتميس ررراتمي  ي ررر م

ميسناصس ام.

 لمؤيدون لفكرة السيادة : ا -2

ينرررهم  ا ررر ا خذم  ا ررريخمي  ررر ا  م رررسطمسررر خمةط  ررررم رررذيمي  ا ررريخميفررررمم رررسيم رررذيمي ة ررراس

ي ةصرريسمي غس رر مي  رر م اا   ررهميةصرريسيةهم رر مي نظررسمي  ررهم قرر خمي  رر خمي عررا  سيمفا  رر  مي س ان رر م

جري م ر مي رة  فتمينصرسي مي ة مية خم  امي   تمي     ميي ة مينطيقرتم رتمحا   ر م ي  مفر مي يم

مي   سمي  مةااص  ميس ا مي حضاس مية ي تم ؤ  اة ام  ااء مي سي  مف مي ةط  رم.

صرسمي  ير خمي تمةيركمي س را مي طراسمي   ا ر مي رذكمة ا ر م عر مي  جرس مسنر  امةريفسمسن

 نيتم  رراخمي ررسييمسنصررسمي  رريط مي   ا رر  مي ةرر م سي رر امي ن رر م   مفييصرر حم ي  رري  تميس م رر

م ررراإل  سيطيس ة تمةررر م انرررتم  رررةقي مة ررراخمي  رررةق  مسرررتم ررر مي قرررييمي   ا ررر  مي خاسج ررر مينرررذيكيي 

مي ااس   ميي سي ان  .

يتمطا  مي  ةق  مي ذكمية  تم همي  ي  مي      م امطاسمذية م هم ريطةهمي   رةقي مخم

يمفرر م صرر سم ررذيمحارريمي  ا ررس تمي  رر   تم ررا سيكمي نظس رر مي  رر    م ا ررس مي  رر ا  مييتميخةيارريم

مي   ا  .

 طررسالمفرر مي ا ررسمي  رر   مي  عاصررسم ررؤي م  ررخمسررتم قسي  رر ا  خمييم ررتم رريم: مصرردر السرريادة

مصاحبمي   ا  م ا  عن مي   ةيسكمي ح  لمف مي  ي  مي      مم؟

ميذمي جا  م تم ذيمي ة اؤ ميفسيتميسيءيةمي     مس    م ن ام:م
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تمي  ررر   تمي  عاصرررس تمي ررر ميتمي  ررر ا  م ررر م   مذ ررربمي ع  ررر م رررتمي  ررراحث تميي  ا رررس م-1

ةعا  مفا  هم  ةن مي قانيتمي    مي ذكم ح رخم رييكمي  ر مخمفراتم ي  م ريم صر سمي  ريط مييسي ةرهم

 ي  ةجي  مف مي قسيتمي  س خم  مي حا   م.

يجبميتمي قي م اتم ي  م  حانهم يم ص سمي   ا  م نهم ناس م ا  ي  هميي س ي   مخمي  ةم

.م ررذيمم ررا ةحق رررمحا   رر م ي م ي  رراتمي رر  مةررؤ تمةنا ررذمي  ررسعم اح ررا  يةط  رم ييسرر يميي ع رر م 

فضر ةمسيرر ميتمي قري م ا حا   رر مي    ر م يتم  رراتميح ا  رامةخيرررمي ةصريسم انررهمي  ي ر مي  رر    م

خميصراحبم ي  م  ن  مث ي سيط  مخميذ كم  ةييئخم  مط  ع مي ح خمفر مي  ر خم تم نصربمي حرا 

ي  يط مف مي  نظيسمي     م  سم نص اةمي   ام ق  اةميين اميظ ا ميسة ا   مين ان  م تميظائ م

م.ي  جة  مي     

 ي  م عظخمي  ا س تمي     تمسير ميتمي  ر ا  مفر مي  ي ر مي  ر    م عري م   ر م را يخمم-2

قرر مخمي عة رر مفرر م قرراءم ررذيمي  رريطاتمسئرر سمي  ي رر م  ررة  م رريطانهم ررتمي  رر م  ثيرر م ف رر مي حرر ميي ع

 ر ميحر مي  احث ن راتم مي   ري  تمؤمي مخسي مثقة خم همينظسيمفر م صرا ح خم  راميتم   ر محررمخيعره

 . خميي مي  م ا تم اتمي   م  م ص سمي  يطات 

ي رر مةررس م عرر مي   حظرراتمسيرر م ررذيمي سيءمخمفررا قي م رراتمي  رر م رر م صرر سمي  رريطاتم

يي سي  مي عي رررامي رررذيمي  رررسم ةنررراف م ررر مط  عررر مي نظررراخمي   ا ررر مي قرررائخمسيررر مم جعررر م   ررر مي  ررريط 

سيي رر م رريط مي  ررس ع مخم  رراميتم ررذيمي نظس رر مة ررةن مي رر مي  سجع رر مي غس  رر ميي ةرر مجعيررتم ررسيسيتم

ي  رريط مييفعا  ررامخاضررع م   رري مي فررسي مخم ع ررسمي  رر خمح ررلميتمي خطررابمي  رر   م رريمي ررذكم

حررا خميي  ح رريخم.مفا  ررسعم رريمي ررذكم ررةح خمفرر مس  رر مي فررسي م عضرر خم عرر م ررنظخمي ع  رر م رر تمي 

ميةنظ خميسي  مي   ميي فسي مي خض م همي حا خميي  ح يخمف مي  جة  مي     م.
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 ررذ بمي ررسيكمي ثا ررلمي رر مي قرري م ا  رر ا  مي  ي يجرر مخمف ررتمج رر م قررسسمث رريتمي  رر ا  م   مم-3

  م ر مجعر مي  ر م ر مي   يار م ةحق ررم رذيمي  ر ا  م رذيم  حانهمخمي مينهمي  يجبمس  مي  ةخ

فة رريتمي  رر ا  مي ةرر مة ةي  ررامي  رر م رر م رر ا  م ق رر  م ا  ررسعميكميتمصرراحبممضرر تميطرراسمي  ررسع

م.ي   ا  مف مي  ي  مي      م  مي   مفض ةمستمي قانيتمييمي  س ع مي      

ي    ر مخمي مينرهميط قراةم ع ر مي  رةخ  مفقر مميتم ذيمي رسيكم نطيررم  ع رسمسرتمي سةرسي م ا  ر ا  

ف  اميةنظ خمي ريسمي نراسمميح   اميي ا  م س ع م ي  يمجع مي   سم  ةخيا تمف مي س م ع اسة ام

 سي  ام.

م

م

م
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 (1)المعاصر/المرحمة الرابعة/ قسم العموم السياسية اإلسالمي السياسيمحاضرات مادة الفكر 

 أ.د.هادي مشعان ربيع

  في الفكر اإلسالمي المعاصر أركانهاواهم الدولة مفهوم  : عنوان المحاضرة

................................ 

 مفهوم الدولة في الفكر االسالمي المعاصر؟ ما

اليوجددا فاقددام ادداا مفددي فالقدداىيا فالاافواددا جددا فا فددوا فالجالاميددا وفااواددا وف ددا  لدد  افدد          

فخداال  جال دًا   ورملدا يق در  اد  فاا داا فالقاىيا فااا ا اات ا اريقيا جال نجا ايا ا ريقًا لان دًا 

نيا كلا ف  فاكثير فاما ثي  جا طريقا اناوايا الوضوما فااواا , وفازفويا فال رجيا فااا ينطفقو  ل

لددد  ميعدددا مفليادددو وف دددا  وال لددد  ادددو  جكدددر   فلددد  فاا ددداري  ندددارت لددد  جال دددقا ولقكدددري  اي دددو 

غيدر ف  فالاقدم مفيدو فنيدا الثدر فاد رو  فاادا اادو  فامنداي فالجالداما  ,و يا ا فو فجالداما وف دا

ع فشدددكار فااجل دددات فالجالاميدددا واكلددد  طمي ايدددا فاادددا انقدددرا ميدددا و ددديااايا مفدددي جليدددفا ددداي  

ا مفيددو لدد  اددفالخددر ,  جاااواددا كيددا  ل   ددااا لا ددااا مدد  فالجالددع وانددا مضددااو , يلددارس ىيلن

  وىا اجلع مشر  لرامط مامفيا ي واه خالر الا و مييما رلزيا ا اكر ف اخافا فاقو  مفي فارمايا

ل اجظدددا مفدددي ىددد ف فااجلدددع نظددداا  يا دددا ومدددانونا لوجدددو الندددف ايا فالشددداركا وا دددر  مفدددي فا

   "فانظاا ول امما ل  ييااه مااقو   فطا لزوا  مقارفت الكنيا ل  جرض

                                                 

 المحاضرة: مصادر - 1

 33( , ص 2002, ) بيروت : دار االمة  7تقي الدين النيهاني , الدولة االسالمية ,ط -1
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واجار فالشار  فاي ف  فااواا جا فاقكر فاغرما ناا  ل  نااجات منر فانيضدا وفا افثدا 

فالورما , وف  كانت مفي ل او  فاانظير وفاقكر الاا فادي اداللالت فا قدر فا يا دا فالغريقدا جدا 

  "status"اواا فالانيا ول الا ل  فافقظ فاالاينا 

وادداور ل ظددا ا ريقددات فاقكددر فا يا ددا فال دداللا فال انددر جددا جفدد  فالقدداىيا وفاا ريقددات 

فالاافواددا جددا فاقكددر فاغرمددا , رغددا ف  فاقكددر فال دداللا ياليددز جددا ا ريقددو فافغددو  افاواددا , جاااواددا 

وادا مدي  فالغنيداي لنكا"ل)فا شدر فاليدا اليكدو  ا   )مااضا( ا نا فا قما وجداي جدا موادو ا دااي "كدا

(كلا جايت فااواا مرجع فاافر جا مواو ا ااي "واف  فالياا نافوايا مي  فاناس "ل)فر ملرف  فاليا 7

( جافات فالياا ف  افرت وا وات م  موا فاي موا فخري  , ف  ف  فااواا وجدم افد  فال دانا 041

   اي  ار , مل ني افر فو امار واغير ل   ار فاي فخراشير فاي فاق ر وفالناقار ل   ار ف

ويددد رال االىالددداا ملقيدددوا فااوادددا جدددا فاقكدددر فا يا دددا فال ددداللا فال اندددر مدددااقر  فااا دددع 

مشر لع مافيافال اكا  مااغرب وض   فاخالجا فا ثلانيا كلا كا  ف اجاما افا ا  فا   جرضدو 

ي فا فطنا و فور اواا وطنيا لا داا  ل فيدا ال ديلا لقيوا فااواا فاوطنيا مفي فال فلي  م ا فاغا

م ددا ف  طددرف فاقكددر فال دداللا نق ددو مدداياًل مدد  فالنظلددا فا يا دديا فاقاعلددا لدد  خددالر رج ددو اشدد ار 

 فااواا فال الليا  

جا طرو ات لنظر  فااواا جا فاقكر فال اللا فال انر , ى ف فااناور فالقيوا فااواا اكرر    

وفالخاال  يكل  ل   ي  فااو ع وفاليجاز فو ل   ي  فااواا وفاوضوف وضمط فالقاىيا , 

فااواا فال الليا مانيا "مو  لقيا  فاانر  مااشرع وو يفا ضروريا  افعليا اوجاىا فاللا  جا ر 

لو فجرفاًف وجلامات وا لر فاامو  فال الليا فاي اانقي  ف كاا فاشرع جا فالجالع فا   ا ك

جا فطار  كلا ا ر  مانيا " اواا مقاعايا رفمطايا مقيا  وجكر ونظا واشريع ينمثم منيا ,فا ااا"

  "لماأ وف ا ىو فال الا
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 اركان او عناصر الدولة في الفكر االسالمي المعاصر  

ف  فااواددا فال ددالليا وجددم فار يددا فال ددالليا ا دداوجب ارف ددا منانددرىا فال ددالليا   ددب 

 اف  فار يا  

اددا يم دد  فاققيدداي لوضددوع فرض فااواددا فال جددا فطددار فا المددا لددع فالخددر ا ددت  االقميم : -اوال

فا نددور فال ددالليا فالواددي مددي  فرض  منددوف  افر فال ددالا ,ورملددا ي ددوا فاللددر فاددي فااطددامم جددا

فااواددا وفاللددا جددا وضددع خددارجا وف ددا كلددا  ددا  جددا زلدد  فار ددور " " ولام دداه ,  يدد  كانددت 

اواددا وف ددا  , جقددا افدد  فا ااددا كانددت افر فال ددالا ىددا فرض فااواددا وفرض فاللددا  فاللددا كفيددا جددا

جيا فراماطيا منلو  فاللا  فيضًا , وفاكر يشكر  ياا  وف ا  واليلك  وضع  اوا جغرفجيا ايا ل 

 وفا اميا

 :  فلا جا فاومت فا اضر جانو يلك  انور لجلوما ل  فا االت الرض فااواا فال الليا

فااطددامم مددي  فااواددا وفاللددا وىدد ه فا ااددا ندد ما اا قيددم فال  جددا ظددر فالوضدداع فااوايددا  -أ

 واشات فال فلي  جا مقاع لخافقا ل  فالرض  

 ا مااللا فال الليا فاي اور لا اا  كلا ىو  انر فال   اوزع فالرض فاخان -ب

 وجوا فرض ف الليا ل افا فو ل فوما ل  ممر غير فال فلي    - 

 وجوا فرض يقطنيا غااميا ل فلا واكنيا جزي ل  اواا غير ف الليا   -ا

رامط وا ف يلك  فاقور ف  فااطامم مي  فالرض وفاللا اا ي ا او وجوا جا فاوفمع , جاااواا ا

ماالرض, وفاللا ارامط ماا قيا  ولا زفر ياراا جا فاقكر فال اللا فال انر نظريا فا اوا فالرنا 

 ., ال  فااواا فال الليا الا ر  منق يا م اوا النيا ماعلا مفي ف اس جكر  
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ل  منانر فااواا , ومدا فاجيدت م دض فاارف دات فال دالليا وىا فا ننر فاثانا االمة :  -ثانيا

فاي ف اخافا لندطف  فاشد ب افا ميدر مد  أمنداي فااوادا فال دالليا , مينلدا ا الدر فغفدب فالقكدري  

  فال اللي  لع فاش ب ملنطف  فاللا 

ف دددانااًف فادددي لااقددداا لددد  فرفي وطمقدددًا القيدددوا فاللدددا اطدددرف لددد  فانا يدددا فا يا ددديا مضدددياا 

 فالوفطنا وفالمفيات فااينيا  

ف دددددددددا  فالشدددددددددداكر فاادددددددددا يناجيددددددددددا لقيددددددددددوا فاللدددددددددا فال ددددددددددالليا جددددددددددا :  اواًل : المواطنةةةةةةةةةةة 

وادددددددددا فا ايثدددددددددا ىدددددددددو لقيدددددددددوا فالوفطندددددددددا , وفالوفطندددددددددا لقيدددددددددوا  يا دددددددددا , مدددددددددانونا فطدددددددددار فاا

, فجالددددددددداما , يقدددددددددوا مفدددددددددي ف ددددددددداس فنالددددددددداي فاقدددددددددرا فادددددددددي وطددددددددد  ل دددددددددي  ماا دددددددددكني , للدددددددددا 

ي ددددددددددددزز لجلومددددددددددددا لدددددددددددد  فا قددددددددددددوم وفاوفجمددددددددددددات فا يا دددددددددددديا ك ددددددددددددم فاارشددددددددددددي  وفالناخدددددددددددداب 

  وفالشدددددددددداركا فا يا دددددددددديا ضددددددددددل  فال ددددددددددزفب ولنظلددددددددددات فالجالددددددددددع فالددددددددددانا , كلددددددددددا ف  لدددددددددد

لظدددددددداىر فنالدددددددداي فاقددددددددرا فاددددددددي فاددددددددوط   نددددددددواو مفددددددددي جن دددددددديا  ادددددددد  فامفددددددددا وكدددددددد ا  الا ددددددددو 

 م م فا ك  وفالمالا فاافعلا جا فاوط   

وى ف فالقيوا لد  فالقداىيا فاادا ا دززت جدا ظدر فااوادا فاقوليدا فا ايثدا فاادا مالدت مفدي 

فاقكددر فال دداللا ف دداس فالنالدداي فاجغرفجددا وىددو فكثددر فراماطددًا مااشدد ب لنددو مااللددا , واطددرف جددا 

 فال انر نظرياا   ور فالوفطنا  

اددددددددر  الاددددددددع فاقددددددددرا جددددددددا فااواددددددددا فال ددددددددالليا م ددددددددم فالوفطنددددددددا مغددددددددض النظريةةةةةةةةة االولةةةةةةةة  :

فالنالدددددددددددداي فادددددددددددداينا , وا ددددددددددددانا ىدددددددددددد ه فانظريددددددددددددا مفددددددددددددي وثيقددددددددددددا فالاينددددددددددددا وفااددددددددددددا  م فانظددددددددددددر 

ي  ددددددددددس  مفييددددددددددا فاددددددددددرأ  فاقاعددددددددددر  ف  فال ددددددددددالا اقمددددددددددر جكددددددددددر  اا دددددددددديس لجالددددددددددع لانددددددددددوع جددددددددددا 

وف دددددددددا  ونظدددددددددداا  كدددددددددا وف دددددددددا مفددددددددددي ف ددددددددداس فال دددددددددالا والاددددددددددع فاجليدددددددددع جييدددددددددا م ددددددددددم اوادددددددددا 

 فالوفطنا فاكالفا   



5 

 

ا الدا ىدد ه فانظريدا فادداي  ف ا دًا افلوفطندا او  ف  افغددا وجدوا فايددا  فخدر  جددا :النظريةة الثانيةةة 

  وطمقددًا ايدد ه فانظريددا جددا  مضدديا  فااواددا , ف  فنيددا اددر  فخانددا  فالوفطنددا ماال ددفا او  غيددره

 :فالوفطنا اوفجو لشكفا لزاوجا اكل  جا

مداا  فاقكدر فال داللا فاقضديا فالوادي لد   حق المسمم غير الساكن في الدولة االسالمية -أوالً  

ضاجيا مفي فال فا خار  فااواا فال الليا لنيا فااوط  جا فامفا فال داللا الر فشارفط شروط فخ

 دداه مددر ي اددا  فاددي , وفضددي  شددرط فخددر ىددو ممددور فااواددا فال ددفلا مدد ا  , جددال يكقددا فااددوطي  و 

فجرفيفت جنيدا لنيدا طفدب فالنضدلاا فادي فاللدا وممدور فااوادا فال دالليا مد ا    وىد ف فجدرفي فافر  

لامع جا فغفب اور فا ااا , ومي ف يكو  فاقكر فال داللا مدا ف دا ار فايدات فالجكدار فالخدر  ا در 

 لشكفا فال فا غير  فال اوط  جا فااواا فال الليا  

ير فال فا جا فااواا فال الليا والا و ماالوفطنا , جقدا فرادا  جريدم لد  فالقكدري  مضيا غ ثانيًا :

فال دداللي  اطميددم فالقدداىيا فااددا فمالدداىا فاقكددر فال دداللا جددا اجرماددا فاااريخيددا لثددر ميددا فا لددا 

وفاجزيا , و اور فخري  فكثر جيلًا افوفمع فضقاي فاقاظ  ايثا مفدي لقيدوا فىدر فا لدا  يد  فجيدز 

  ا اقظ فالوفطنا وفالوفطني  مااًل منوف اخاف

و جر فازفويا ماان ما ا ا فا فطا فا يا يا رك  ل  فركا  فااواا ,  :ثالثًا : السمطة السياسية 

اكر انظيا  يا ا , واكل   قيقيا جا فماقاا فال كولي  فنيا ماار  مفي اوجير لا ي ااجو  فايو 

ل  أل  لاا  ونق ا , مفي انوع نور فالل  وا ااىا , وف ف كانت فا فطا ا نا فاقار  مفي 

وفماناايا وفجالاميا ف  , جا   اف  فا فطا ا الا مفي موفلر نق يا  كا فالخري  وفنقا  فاللر

    جانب فمالااىا مفي فاقو  فالاايا

 وسوف نكمل الكالم في المحاضرة القادمة

 


