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 الخطاب اإلخواني والخطاب الليبرالي
 مضامين كل منهما وفق الخصوصية الثقافية

 
 إعداد

 أمل فرج محمد الكندي       
 

 المشرف

 يوسف حامد الشين:  األستاذ الدكتور
 

 لخصالم

موووووووووو  خووووووووووال  هوووووووووو   الدراسوووووووووو  قلوووووووووور  ملحموووووووووو  الصووووووووووراع بووووووووووي  الخطوووووووووول  اإلخووووووووووقان  

قالخطووووووووول  الليبرالووووووووو  اسوووووووووتنتج  أ  التووووووووولريخ ُيجبووووووووور فووووووووو  كثيووووووووور مووووووووو  ا حيووووووووول  لتكووووووووورار نفسوووووووووه 

 .بللرغم م  اختال  الظرق  الفكري  قاالجتمللي  بي  ملضيه قحلضر  

فوووووووووه رغوووووووووم ققووووووووود تخووووووووولل  الخطووووووووول  اإلخوووووووووقان  مووووووووو  الخطووووووووول  الليبرالووووووووو  لتحقيووووووووو  أهدا

 .التبلي  بي  مضلمي  ك  م  الخطلبي  
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 المقدمة

بعووووووووووود سووووووووووووققط الخالفوووووووووووو  اإلسووووووووووووالمي  شووووووووووووهد العووووووووووووللم صووووووووووووحقة إسووووووووووووالمي  موووووووووووو  نهليوووووووووووو  

القووووووووووور  التلسوووووووووووو  لشووووووووووور فوووووووووووو  بدايووووووووووو  العشوووووووووووورينل  جووووووووووول   كوووووووووووورد فعووووووووووو  النتشوووووووووووولر ا فكوووووووووووولر 

العلملنيوووووووووو  القافوووووووووودة موووووووووو  الغوووووووووور  أد  إلوووووووووو  ظهووووووووووقر الحركوووووووووول  اإلسووووووووووالمي  ق لووووووووووك لمحلقلوووووووووو  

 .م  العربي  إل  سلب  لهدهل أيلم الخالف  أي العقدة إل  السل  ارجلع ا 

فمووووووووووو  هووووووووووو ا المنطلووووووووووو  قاجهووووووووووو  الحركووووووووووول  اإلسوووووووووووالمي  ا حوووووووووووءا  العلملنيووووووووووو   التووووووووووو  

أراد  فوووووووووور  النمووووووووووق ج الغربوووووووووو  الووووووووووديمقراط  لتغييوووووووووور مسوووووووووولر ا موووووووووو  إلوووووووووو  موووووووووول تعتقوووووووووود أنووووووووووه 

 .ا فض  

تلسوووووووووو  لشوووووووووور لنوووووووووودمل قيعووووووووووقد توووووووووولريخ الحركوووووووووول  اإلسووووووووووالمي  الحديثوووووووووو  إلوووووووووو  القوووووووووور  ال

كلنوووووووووووو  الدقلوووووووووووو  العثملنيوووووووووووو  تعووووووووووووي  حللوووووووووووو  موووووووووووو  الفقضوووووووووووو  قالضووووووووووووع  قالفقوووووووووووور   ظهوووووووووووور  

قأثنوووووووووووول  هوووووووووووو ا الخطوووووووووووول  ( جموووووووووووول  الووووووووووودي  ا فغوووووووووووولن )حركووووووووووول  اإلصووووووووووووالح التوووووووووووو  يتءلمهوووووووووووول 

اإلسوووووووووووالم  االصوووووووووووالح  التجريووووووووووودي ظهووووووووووور مووووووووووول يسوووووووووووم  بللليبراليووووووووووو    قهووووووووووو  دلوووووووووووقة تنووووووووووولدي 

 تقيووووووووودهل أحكووووووووولم الووووووووودي    فهووووووووو  كغيرهووووووووول بللحريووووووووو  الكلملووووووووو  فووووووووو  ميووووووووولدي  الحيووووووووولة المختلفووووووووو  ال

موووووووووو  الموووووووووو اه  السيلسووووووووووي  قاالجتملليوووووووووو  تعوووووووووود نمطوووووووووول  فكريوووووووووول  للموووووووووول    قمنظقموووووووووو  متشوووووووووولبك  

 .م  المعتقدا  قالقيم المشتق  م  العلملني  

 :بدأ الم ه  الليبرال  لل  بتيلري  

أحووووووووووووووودهمل لصوووووووووووووووري يوووووووووووووووربط بوووووووووووووووي  دلقتوووووووووووووووه للحريووووووووووووووو  قاإلسوووووووووووووووالم مووووووووووووووو  االنبهووووووووووووووولر 

فهوووووووووق ليبرالووووووووو  يطللووووووووو  بللحريووووووووو  للووووووووو  الطريقووووووووو  :   أمووووووووول التيووووووووولر ا خووووووووور  بللحضووووووووولرة الغربيووووووووو 

الغربيووووووووووو  دق  الحلجوووووووووووو  إلووووووووووو  اخضوووووووووووولع قوووووووووووقاني  الدقلوووووووووووو  لتشوووووووووووريعل  الوووووووووووودي  ا مووووووووووور الوووووووووووو ي 

 .لر  ف  العللم اإلسالم  لل  المفهقم الليبرال  بشك  أقض  
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قهكووووووووووو ا نشوووووووووووأ  تيووووووووووولرا  متعوووووووووووددة مووووووووووو  بينهووووووووووول تيووووووووووولر الليبراليووووووووووو  اإلسوووووووووووالمي  الووووووووووو ي 

للتقفيوووووووووو  فوووووووووو  مجوووووووووول  حريوووووووووو  اإلنسوووووووووول  بووووووووووي  الليبراليوووووووووو  قاإلسووووووووووالم قنفوووووووووو  التعوووووووووولر  يسووووووووووع  

تنلقلووووووووو  ( محمووووووووود لبووووووووودة)بينهمووووووووول   قكووووووووول   لوووووووووك مووووووووو  خوووووووووال  حركووووووووو  اصوووووووووالحي  للووووووووو  يووووووووود 

هووووووووووو   الدراسووووووووووو  فووووووووووو  ضوووووووووووق  حداثووووووووووو  الخطووووووووووول  الووووووووووودين  محلقلووووووووووو  إليضووووووووووولح أءمووووووووووو  فلسوووووووووووف  

قجهووووووووووووو  الخطوووووووووووول  اإلخوووووووووووووقان  الجديوووووووووووود فووووووووووووو  مقاجهوووووووووووو  فلسوووووووووووووف  قأهوووووووووووودا  الليبراليووووووووووووو  ققوووووووووووود 

 .دراست  حق  ه   المشكل  م  جلنبهل الفلسف  قالسيلس  العمل  

 :الهدف من الدراسة 

معرفووووووووو  مووووووووول هوووووووووق ثلبووووووووو  قمووووووووول هوووووووووق متغيووووووووور مووووووووو  المفووووووووولهيم السيلسوووووووووي  اإلخقانيووووووووو   (1

 .قالليبرالي  

مووووووووودى توووووووووأثير الخطووووووووول  اإلخوووووووووقان  قالليبرالووووووووو  للووووووووو  مسوووووووووتقب  العوووووووووللم اإلسوووووووووالم   (2

 .ثقلفيل  قسيلسيل  

 .أق إخفل  الخطل  اإلخقان  ف  بنل  الدقل  تحديد مدى نجلح  (3

 :إشكالية الدراسة 

إ  ظهوووووووووووووقر الحركووووووووووووول  اإلسوووووووووووووالمي  التووووووووووووو  جووووووووووووول   كووووووووووووورد فعووووووووووووو  للتغريووووووووووووو  الووووووووووووو ي 

يعيشوووووووووووووووه العوووووووووووووووللم اإلسوووووووووووووووالم  مووووووووووووووو  نلحيووووووووووووووو  قظهوووووووووووووووقر المووووووووووووووو اه  قالفلسوووووووووووووووفل  قا فكووووووووووووووولر 

قالنظريوووووووووول  الجديوووووووووودة التوووووووووو  تهلفوووووووووو  لليهوووووووووول المسوووووووووولمق  موووووووووو  نلحيوووووووووو  أخوووووووووورى   بوووووووووورء تيوووووووووولر 

اليوووووووووو  الوووووووووو ي ينوووووووووولدي بفلسووووووووووف  حريوووووووووو  الفوووووووووورد قالمجتموووووووووو  فوووووووووو  إطوووووووووولر القووووووووووقاني  القضووووووووووعي  الليبر 

 .للدقل  
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تكمووووووووووو  إشوووووووووووكللي  الدراسووووووووووو  فووووووووووو  الصوووووووووووراع الووووووووووو ي يعيشوووووووووووه العوووووووووووللم اإلسوووووووووووالم  مووووووووووو  

جوووووووووورا  ظهووووووووووقر الحركوووووووووول  اإلسووووووووووالمي  المختلفوووووووووو  هوووووووووو   قبجلنوووووووووو  ظهووووووووووقر حركوووووووووول  سيلسووووووووووي  

قفر  فيهووووووووول الفلسوووووووووف  نشوووووووووأ  فووووووووو  بيئووووووووو  غيووووووووور البيئووووووووو  العربيووووووووو  اإلسوووووووووالمي  قفووووووووو  ظووووووووورق  تووووووووو

 .العلملني  

 :أهمية الدراسة 

معرفووووووووو  مووووووووول هوووووووووق ثلبووووووووو  قمووووووووول هوووووووووق متغيووووووووور مووووووووو  المفووووووووولهيم السيلسوووووووووي  اإلخقانيووووووووو   (1

 .قالليبرالي  

مووووووووودى توووووووووأثير الخطووووووووول  اإلخوووووووووقان  قالليبرالووووووووو  للووووووووو  مسوووووووووتقب  العوووووووووللم اإلسوووووووووالم   (2

 .ثقلفيل  قسيلسيل  

 .ل  تحديد مدى نجلح أق إخفل  الخطل  اإلخقان  ف  بنل  الدق  (3

 :تسلؤال  

هووووووووو  يشوووووووووك  الخطووووووووول  اإلخوووووووووقان  قالليبرالووووووووو  للئقووووووووول  أمووووووووولم التطوووووووووقر فووووووووو  العوووووووووللم  (1

 .اإلسالم  ؟ أق أنه بعث للحضلرة العربي  اإلسالمي  

مووووووووووووول مووووووووووووودى فللليوووووووووووووو  البووووووووووووورامج العلميوووووووووووووو  للخطووووووووووووول  اإلخووووووووووووووقان  فووووووووووووو  منلقشوووووووووووووو   (2

 .الحركل  السيلسي  المعلصرة لهل  ا  االتجل  الليبرال  قالعلملن  

الووووووودمج بوووووووي  الخطووووووولبي  أق أنوووووووه لووووووويس دموووووووج بووووووو  هوووووووق اسوووووووتحقا  فقوووووووط  هووووووو  يمكووووووو  (3

    ينته  ا مر بسيطرة الفري  ا ققى لل  ءملم ا مقر 

حلقلووووووووو  فووووووووو  هووووووووو   الدراسووووووووو  اإلجلبووووووووو  لووووووووو  سوووووووووؤا  كبيووووووووور مفووووووووولد  كيووووووووو   مووووووووو  هنووووووووول

تطوووووووووووقر  البيئوووووووووووو  الثقلفيوووووووووووو  فوووووووووووو  الووووووووووووقط  العربوووووووووووو  قاإلسووووووووووووالم  موووووووووووو  أجوووووووووووو  تجديوووووووووووود دقلوووووووووووو  
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جوووووووووووول   اإلجلبوووووووووووو  لليووووووووووووه موووووووووووو  خووووووووووووال  المقلرنوووووووووووو  لبوووووووووووور  الخالفوووووووووووو    قهووووووووووووق السووووووووووووؤا  الوووووووووووو ي

الرسوووووووووولل  بوووووووووووي  االتجوووووووووول  اإلسوووووووووووالم  بمختلوووووووووو  أسووووووووووولليبه   قاالتجوووووووووول  الليبرالووووووووووو  فوووووووووو  نسوووووووووووخته 

 .العربي    قاالنتقلدا  المقجه  إليهمل م  بع  المفكري  

ففووووووووووو  الفصووووووووووو  . اإلجلبووووووووووو  لووووووووووو  أسوووووووووووئل  فرليووووووووووو   ا  أهميووووووووووو  الدراسووووووووووو  ققووووووووووود قرد فووووووووووو  

ضوووووووووووووقع بتشوووووووووووووعبلته سووووووووووووويتم تقضوووووووووووووي  المصوووووووووووووطلحل  قالمفووووووووووووولهيم ا ق  تمهيووووووووووووودا  لعووووووووووووور  المق 

ق لووووووووووووك لغوووووووووووور  تسووووووووووووهي  فهووووووووووووم الفوووووووووووور  بووووووووووووي  التيوووووووووووولري  الرئيسووووووووووووي  الدراسوووووووووووو  الووووووووووووقاردة فوووووووووووو  

 ( .اإلسالم  قالليبرالي )

قفووووووووووووو  الفصووووووووووووو  الثووووووووووووولن  سووووووووووووونجي  لووووووووووووو  سوووووووووووووؤا  كيووووووووووووو  سوووووووووووووع  جمللووووووووووووو  اإلخووووووووووووووقا  

الشووووووووأ   المسوووووووولمق  إلوووووووو  قراثوووووووو  دقلوووووووو  الخالفوووووووو    قموووووووول هوووووووو  نجلحلتهوووووووول قاخفلقلتهوووووووول فوووووووو  هوووووووو ا

  قالتمووووووووود  الجمللووووووووو  للووووووووو  فكووووووووورة التقيووووووووو  فووووووووو  مسووووووووويرتهل للقصوووووووووق  إلووووووووو  أهووووووووودافهل السوووووووووللي  

 .الستعلدة دقل  الخالف    قاستبعلد النهج الليبرال  

أمووووووووول فووووووووو  الفصووووووووو  الثللوووووووووث فقووووووووود جووووووووول   اإلجلبووووووووو  لووووووووو  مووووووووول تعنيوووووووووه الليبراليووووووووو    قكيووووووووو  

  دقلووووووووو  هل   قهووووووووو  يمكووووووووو  أ  تكوووووووووق  تقأمووووووووو  موووووووووتنشووووووووأ    قمووووووووول هووووووووو  الظووووووووورق  التووووووووو  فرضووووووووو

. الخالفوووووووو    قمووووووووول هوووووووو  السووووووووولبيل  قاإليجلبيووووووووول  لكوووووووو  منهمووووووووول فووووووووو  ضووووووووق  تطوووووووووقر ا سوووووووووللي  

لتحقيووووووو  كووووووو  منهمووووووول   قمووووووول هووووووو  النتووووووولئج التووووووو  انبثقووووووو  لووووووو  كووووووو   لوووووووك فووووووو  إطووووووولر الصوووووووراع 

بووووووووووووي  أيووووووووووووديقلقجيتي  يوووووووووووورى الكثيوووووووووووورق  صووووووووووووعقب  التقفيوووووووووووو  بينهموووووووووووول موووووووووووو  خووووووووووووال  المفهووووووووووووقم 

 .ي  الكالسيك  المفرق  مسبقل  م  منظري االتجله

أموووووووول الفصوووووووو  الرابووووووووو  فسوووووووويتم فيوووووووووه مقلرنوووووووو  قاضوووووووووح  مشووووووووبع  بحجوووووووووج لقليوووووووو  قايديقلقجيووووووووو  

موووووووووووو  مققوووووووووووو  اإلسووووووووووووالم بصووووووووووووف  للموووووووووووو  قمنظووووووووووووري اإلخووووووووووووقا  بصووووووووووووف  خلصوووووووووووو  قمنظووووووووووووري 
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قمنتقوووووووووودي الليبراليوووووووووو  فوووووووووو  بعوووووووووو  القضووووووووووليل الرئيسووووووووووي  موووووووووو  النلحيوووووووووو  الحقققيوووووووووو  قاالجتملليوووووووووو  

 .قاإلنسلني  

 :الدراسات السابقة 

سووووووووووووووولبق  فووووووووووووووو  جمللووووووووووووووو  اإلخوووووووووووووووقا  المسووووووووووووووولمق  مووووووووووووووو  النلحيووووووووووووووو  تعووووووووووووووودد  الدراسووووووووووووووول  ال

قمووووووووو   لوووووووووك فقووووووووود تتبعنووووووووول مووووووووو  . بحثووووووووول     حتووووووووو  يكووووووووولد المووووووووور  يقوووووووووق  أنهووووووووول ُأشوووووووووبع التلريخيووووووووو

خووووووووووووال  مصوووووووووووولدرهل الرئيسووووووووووووي  الخلصوووووووووووو  بللجمللوووووووووووو  الكثيوووووووووووور موووووووووووو  ا حووووووووووووداث البوووووووووووولرءة فوووووووووووو  

قمقاقفهوووووووووووووول التطقريوووووووووووووو  إءا  المسووووووووووووووتجدا  فوووووووووووووو  لووووووووووووووللم اإلسووووووووووووووالم  مسوووووووووووووويرة هوووووووووووووو   الجمللوووووووووووووو 

 . السيلس 

قموووووووو   لوووووووووك فووووووووود  تطووووووووقر المقاقووووووووو  قتسووووووووولرع ا حووووووووداث فووووووووو  الفتووووووووورة ا خيوووووووورة مووووووووو  تووووووووولريخ 

هوووووووووووووو   الجمللوووووووووووووو  بللتبلرهوووووووووووووول حلضوووووووووووووون  لجمللوووووووووووووول  اإلسووووووووووووووالم السيلسوووووووووووووو  المعتوووووووووووووود  منهوووووووووووووول 

قالمتشووووووووودد قهوووووووووق أمووووووووور لوووووووووم ُيووووووووودرج فووووووووو  كتووووووووو  منشوووووووووقرة   دفعنووووووووول هووووووووو ا التسووووووووولرع فووووووووو  بعووووووووو  

قتقابعهووووووووووول مووووووووووو  خوووووووووووال   ا حيووووووووووول  لمتلبعووووووووووو  هووووووووووو   التطوووووووووووقرا  الفكريووووووووووو  قالسيلسوووووووووووي  للجمللووووووووووو 

خصصووووووووووووو  تالصوووووووووووووح  قالمجوووووووووووووال  السيلسوووووووووووووي    قحتووووووووووووو  بعووووووووووووو  المقاقووووووووووووو  اإللكترقنيووووووووووووو  الم

 .  دق  أ  ُنهم  مل صدر حديثل  لنهل 

قكووووووووو   لوووووووووك مووووووووو  أجووووووووو  إبوووووووووراء المقاقووووووووو  المسوووووووووتجدة لفكووووووووور هووووووووو   الجمللووووووووول  قتوووووووووداليلتهل 

قنووووووووووو كر مووووووووووو  الدراسووووووووووول  السووووووووووولبق  مؤلفووووووووووول  مؤسوووووووووووس . للووووووووووو  السووووووووووولح  العربيووووووووووو  قالدقليووووووووووو  

  كمووووووووول أننووووووووول اسوووووووووتنرنل بتجربووووووووو  اإلخوووووووووقا   (السووووووووويد قطووووووووو )قُمنظرهووووووووول  (حسووووووووو  البنووووووووول)مللووووووووو  الج

المسوووووووووولمق  فووووووووووو  اقتحووووووووووولم االنتخلبووووووووووول  الديمقراطيووووووووووو  موووووووووو  خوووووووووووال  إحووووووووووودى الرسووووووووووولئ  العلميووووووووووو  

 . الت  سن كرهل ف  هقامشنل 
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 :قم  الدراسل  السلبق  يمك  اإلشلرة إل  

لفوووووووووووول  السووووووووووووري    الهيووووووووووووأة اإلخووووووووووووقا  المسوووووووووووولمق    قوووووووووووورا ة الم: لبووووووووووود الوووووووووووورحيم للوووووووووووو   (1

 .المصري  العلم  للكتل  

 . م 1221قضي  اإلخقا  المسلمق    دار الشرق    : محمد سليم العقا  (2

   1التووووووووووووووولريخ السوووووووووووووووري لجمللووووووووووووووو  اإلخوووووووووووووووقا  المسووووووووووووووولمي    ط : للووووووووووووووو  لشوووووووووووووووملقي  (3

 .م  2771مركء اب  خلدق    

ققجهووووووووووول  أمووووووووووول فووووووووووو  مجووووووووووول  الليبراليووووووووووو    فقووووووووووود لرضووووووووووونل مفهوووووووووووقم الليبراليووووووووووو  الغربيووووووووووو    

نظوووووووووور أنصوووووووووولرهل موووووووووو  المفكووووووووووري  العوووووووووور    قمووووووووووقاقفهم موووووووووو  جمللوووووووووو  اإلخووووووووووقا  المسوووووووووولمق    

هووووووووووو ا بجلنووووووووووو  لووووووووووور  قجهووووووووووول  نظووووووووووور . قجمللووووووووووول  اإلسوووووووووووالم السيلسووووووووووو  بصوووووووووووف  للمووووووووووو  

 .   منتقدقا الليبرالي  م  المسلمي  قالغربيي  ل  حد سقا  

مصوووووووووووووطلحل  قمفووووووووووووولهيم تتعلووووووووووووو  بكوووووووووووووال مووووووووووووو   الفصـــــــــــــل األولسوووووووووووووق  أتنووووووووووووولق  فووووووووووووو  

 .  الخطلبي

اإلخووووووووووقا   الخطوووووووووول  اإلخووووووووووقان  سووووووووووأتنلق  فيووووووووووه نشووووووووووأةبعنووووووووووقا   الفصــــــــــل الثــــــــــانيأموووووووووول 

المسووووووووووولمق  قمؤسسوووووووووووهل قالبووووووووووورامج الثقلفيووووووووووو  قالسيلسوووووووووووي  لإلخوووووووووووقا  المسووووووووووولمق  قدقرهوووووووووووم فووووووووووو  

 .   الحراك السيلس  

بعنووووووووقا  الخطوووووووول  الليبرالوووووووو  قسووووووووق  أتنوووووووولق  فيووووووووه نشووووووووأة الليبراليوووووووو   الفصــــــــل الثالــــــــثأموووووووول 

 .تهل قلالق  الليبرالي  قالعلملني  بللدي  قج قرهل قتطقرهل قمجلال

ــــــــعأموووووووول  بعنووووووووقا  مقلرنوووووووو  بووووووووي  كوووووووو  موووووووو  الخطوووووووولبي  تجوووووووول  قضووووووووليل معينوووووووو   الفصــــــــل الراب

 .   كحقق  المرأة قالديمقراطي  قمفهقم الدقل  قالعدال  االجتمللي  
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 :أصل كلمة اإلخوان المسلمين وعالقتها ببرامجهم وأهدافهم 

 :والنشأة  اإلخوان الهوية( 2

موووووووووو  المعوووووووووورق  تلريخيوووووووووول  أ  اإلخووووووووووقا  المسوووووووووولمي  منظموووووووووو  دينيوووووووووو  سيلسووووووووووي  تهوووووووووود  " 1

فووووووووووووو  مدينووووووووووووو   1221لووووووووووووولم " حسووووووووووووو  البنووووووووووووول"إلقلمووووووووووووو  الّدقلووووووووووووو  اإلسوووووووووووووالمي  أسسوووووووووووووهل 

"اإلسملليلي  المصري 

إ  مصوووووووووولدر الفكوووووووووور  " :بشووووووووووأ  المصوووووووووولدر الفكريوووووووووو  للحركوووووووووو   (لبوووووووووود اهلل بوووووووووو  بجوووووووووولد)يقووووووووووق  

المصووووووووودر : بشوووووووووك  خووووووووولص لهووووووووول مصووووووووولدر لديووووووووودة  (سووووووووو  البنووووووووولح)اإلخوووووووووقان  بشوووووووووك  لووووووووولم ق

الصوووووووووووقف  ققووووووووووود تحووووووووووود ث لنوووووووووووه حسووووووووووو  البنووووووووووول قغيووووووووووور  مووووووووووو  رموووووووووووقء اإلخوووووووووووقا    قالمصووووووووووودر 

السوووووووولف    بمعنوووووووول  العوووووووولم   كموووووووول إ    قالوووووووود حسوووووووو  البنوووووووول أحموووووووود السوووووووولللت  ُيعوووووووود  سوووووووولفيل  كقنووووووووه 

" لن الفوووووووووت  الربووووووووو"مووووووووو  أهووووووووو  الحوووووووووديث قلملوووووووووه فووووووووو  ترتيووووووووو  ُمسوووووووووند لإلمووووووووولم أحمووووووووود الُمسوووووووووم  

 "     قأه  الحديث منهم تحديدا  مشهقر لدى التيلرا  السلفي  

: ءارنووووووووو  بوووووووووللمنء  ا خوووووووووقة السوووووووووّت  قهوووووووووم " "حسووووووووو  البنووووووووول"أّمووووووووول أصوووووووووُ  الكلمووووووووو  كمووووووووول يقوووووووووق  

حوووووووووولفظ لبوووووووووود الحميوووووووووود   أحموووووووووود الحصووووووووووري   فووووووووووؤاد إبووووووووووراهيم   لبوووووووووود الوووووووووورحم  حسوووووووووو  اهلل   )

ووووووووووووّء   ءكوووووووووووو  المغربوووووووووووو   –للووووووووووووّدرقس قالمحلضوووووووووووورا  التوووووووووووو    هووووووووووووؤال  تووووووووووووأثرقا ب (إسوووووووووووومللي  ل 

حسووووووووومنل أ  نووووووووووحيل إخقانووووووووول  نعمووووووووو  لإلسوووووووووالم قنجلهووووووووود فووووووووو  ( بعووووووووود الحوووووووووديث)لقيهووووووووول أُ  -نوووووووووُ  كُ 

" سبيله

                                                 
1
 . 111، ص ( 1991،  1المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ج )،  3، ط  موسوعة السياسةعبد الوهاب الكيالي ،  
2
. االسم ؟ وكيف أتتهم الفكرة  من أين أتاهم: اإلخوان ( الحلقة األولى)عبد هللا بن بجاد العببي ، اإلخوان والسعودية ، القصة الكاملة  

 . 11911، العدد  1112أبريل  5جريدة الشرق األوسط ، لندن ، 
3
 . 42، ص  1999دار الشهاب ، القاهرة ، ج ، )،  2، ط  مذكرات الدعوة والداعيةحسن البنا ،  
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بمووووووووول نسوووووووووم  أنفسووووووووونل ؟ قهووووووووو  نكوووووووووق  جمعيووووووووو  أق نلديووووووووول  أق طريقووووووووو  : "كمووووووووول قووووووووول  قووووووووولئلهم 

حتووووووووو  نأخووووووووو  الشوووووووووك  الّرسوووووووووم  ؟ فقلووووووووو  ال هووووووووو ا قال  اك نحووووووووو  أخوووووووووقة فووووووووو  خدمووووووووو  اإلسوووووووووالم 

"اإلخقا  المسلمي "نح  إ ا  ف

قلكوووووووووو  "قموووووووووو  هنوووووووووول انتشوووووووووور  الحركوووووووووو  فوووووووووو  مختلوووووووووو  أرجوووووووووول  مصوووووووووور قالووووووووووقط  العربووووووووووّ  

 1241الطّوووووووولب  الّسيلّسوووووووو  بوووووووودأ يغلوووووووو  للوووووووو  الطّوووووووولب  الووووووووّدين  فيهوووووووول شوووووووويئل  فشوووووووويئل  قفوووووووو  لوووووووولم 

مصووووووووووور بعووووووووووود أ  أصووووووووووودر أمووووووووووورا  بحوووووووووووّ  الجمللووووووووووو  رئووووووووووويس قءرا  (النقراشووووووووووو  بلشووووووووووول)ُأغتيووووووووووو  

 .مؤسس الحرك  قمرشدهل العلم "البنل"كمل ُأغتي  الشيخ  (5)" الهلقمصلدرة أمق 

(لبووووووووود النلصووووووووور)ُأليووووووووود تنظيمهووووووووول مووووووووو  جديووووووووود قلكووووووووو  الووووووووورئيس  م 1217قفووووووووو  لووووووووولم "

"1214لوووووووووووولد فحّلهوووووووووووول قصووووووووووووّفلهل موووووووووووو  جديوووووووووووود موووووووووووو  جميوووووووووووو  ا حووووووووووووءا  المصووووووووووووري  لوووووووووووولم 

العملّيووووووووو  فووووووووو  اللتقووووووووولد  بوووووووووأ  المرحلووووووووو  ال تقتضووووووووو  الجووووووووود  بقووووووووودر مووووووووول تقتضووووووووو  اإلنجووووووووولءا  

 .مجل  االقتصلد قالحيلة السيلسي  

                                                 
4
 . 45المرجع السابق ، ص   
  تسرررمية اإلخررروان . "، مرجرررع سررربق ذكرررره ( الحلقرررة األولرررى)قصرررة كاملرررة عبرررد هللا برررن بجررراد العتبررري ، اإلخررروان والسرررعودية ، ال: انظرررر

المنتشررررة  ررري أوربرررا " األخويرررات المسررريحيات"أن تسرررمية اإلخررروان مقتبسرررة مرررن  كررررة : يررررأل األول : مرررن أيرررن جرررارت؟ هنررراك رأيررران 
والمثقفرررين مرررن التيرررارات التررري  رررام بعررردها عررردد مرررن األعيررران " جمعيرررة الشررربان المسررريحيين"والتررري كانرررت لهرررا تجليرررات  ررري مصرررر عبرررر 

وكانرررت تقررروم بمنشرررطة مشرررابهة ألنشرررطة الشررربان المسررريحيين علرررى عكررر  مرررا يوصررري بهرررا ، " جمعيرررة الشرررباب المسرررلمين"المدنيرررة بانشرررار 
 الخ ... السعوديين لألسباب التالية " إخوان من طاع هللا"اسمها من صفة دينية ، والرأي اآلخر يميل إلى أنها جارت تمثراً بـِ 

5
 . 13، مرجع سبق ذكره ، ص  موسوعة السياسةالوهاب الكيالي ،  عبد 
  حادثرررة ااتيرررال الحسرررن البنرررا جرررارت بعرررد  ترررل النقراشررري باشرررا حيرررل كثفرررت الحكومرررة المصررررية جهودهرررا للررررد علرررى الحادثرررة السرررالفة

ي مبنررررى جمعيررررة الشرررربان م ليلقرررراه  رررر 1929( شررررباط) برايررررر  11و ررررد حرررردل أن اتصررررل أحررررد الرررروزرار باإلمررررام الشررررهيد  رررري "الررررذكر ، 

المسرررلمين وهرررو يقرررع  ررري أزحرررم شررروارع القررراهرة وظرررل اإلمرررام ينتظرررر هنررراك ومعررر  زوج شرررقيقت  األسرررتاذ عبرررد الكرررريم منصرررور ولمرررا 
اابرررت الشرررم  ولرررم يرررِف الررروزير المنتظرررر بوعرررده خررررج اإلمرررام واألسرررتاذ عبرررد الكرررريم منصرررور واسرررتو فا تاكسرررياً ومرررا أن اسرررتقر  يررر  

 ..." شوارع وأ بل اثنان أو ثالثة من المخبرين وأطلقا سيالً من الرصاص على األستاذ ومرا ق  حتى أطفمت أنوار ال
 .ويكيبيديا اإلخوان المسلمون ، الموسوعة التاريخية الرسمية لإلخوان المسلمين .  صة ااتيال حسن البنا 

  م بالقررراهرة  1991119114، وترررو ي  ررري م  ررري حررري بررراكو   ررري اإلسررركندرية  1914111115جمرررال عبرررد الناصرررر حسرررين ولرررد  ررري

إثررر ذبحررة صرردري ة بعررد إنهررار مررؤتمر  رري القرراهرة مهمترر  التوسررط بررين الملررك حسررين ملررك األردن والفلسررطينيين  يمررا كرران يعرررف  رري 

م إلرررى و اتررر  ،  1951وجمرررال عبرررد الناصرررر هرررو ثررراني رؤسرررار مصرررر بعرررد محمرررد نجيرررب علرررم " ايلرررول األسرررود"ذلرررك بمحررردال أزمرررة 

كرررران لرررر  أعمررررال مرمو ررررة  رررري مجررررال السياسررررة العالميررررة . م ، الترررري أزاحررررت الملررررك  رررراروق  1951يوليررررو  13 ررررادة ثررررورة  وهررررو أحررررد

منظمرررة عررردم "م ، وشرررارك  ررري تمسررري  حركرررة  1951واإلصرررالح السياسررري واال تصرررادي داخرررل مصرررر حيرررل أممرررم  نررراة السررروي  عرررام 

جمرررال عبرررد الناصرررر : "محمرررود ربيرررع وإسرررماعيل صررربري مقلرررد محمرررد . اإلنحيررراز ، و ررري نشرررر الررروعي القرررومي  ررري الررروطن العربررري 

 . 1992 – 1993، موسوعة العلوم السياسية ، جامعة الكويت ، الكويت ، " الزعيم القومي

أسررررار حركرررة ان رررباط : راجرررع  ررري شرررمن عال رررة جمرررال عبرررد الناصرررر بررراإلخوان المسرررلمين وتطوراتهرررا ، حسرررين محمرررد أحمرررد حمرررودة 

 .   م  1945، الزهرار لإلعالن العربي ، القاهرة ،  1مون ، ط األحرار واإلخوان المسل
6
 . 113، ص ( مذكرات الدعوة والداعية)حسن البنا ،  
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فوووووووووو   لووووووووووك ( لبوووووووووود النلصوووووووووور)قكوووووووووول  اإلخووووووووووقا  قوووووووووود ُأدينووووووووووقا بمحلقلوووووووووو  اغتيوووووووووول  الوووووووووورئيس "

 .لندمل كل  ُيلق  خطلبه الشهير بميدا  المنشي  بلإلسكندري  "العلم

كووووووووووورد فعووووووووووو  لسيلسووووووووووو  بريطلنيووووووووووول المشوووووووووووجع  "جووووووووووول  بووووووووووورقء الحركووووووووووو  فووووووووووو  بووووووووووولد  ا مووووووووووور 

نصووووووووويري  فووووووووو  مصووووووووور ققلمووووووووو  قسووووووووولئلهل للووووووووو  أسووووووووولس اسوووووووووتغال  فقووووووووور الّنووووووووولس للحموووووووووال  التّ 

 " قحلجتهم

حيوووووووووووث تءايووووووووووود  هووووووووووو   الحركووووووووووو  قأصوووووووووووبح  تضوووووووووووّم جميووووووووووو  فئووووووووووول  قطبقووووووووووول  المجتمووووووووووو  

 .... المصري 

أصوووووووووووبح  "قتغلغلووووووووووو  فووووووووووو  صوووووووووووفق  الموووووووووووقظفي  قالعمووووووووووول  قالّطلبووووووووووو  قالفالحوووووووووووي  حتووووووووووو  

 المسووووووووووورحهووووووووووور  للووووووووووو    السيلسوووووووووووي  التووووووووووو  ظآمي  إحووووووووووودى الهيوووووووووووجمللووووووووووو  اإلخوووووووووووقا  المسووووووووووول

"السيلس  المصري

مؤسسووووووووووووولتهل الخلّصووووووووووووو  قتنظيمهووووووووووووول كمووووووووووووول أصوووووووووووووبح  ُتصووووووووووووودر " كمووووووووووووول أصوووووووووووووب  للحركووووووووووووو  

مجلووووووووووو  خلصووووووووووو  تحمووووووووووو  اسوووووووووووم مجلووووووووووو  اإلخوووووووووووقا  المسووووووووووولمي    ثوووووووووووم تالهووووووووووول إصووووووووووودار مجلووووووووووو  

" هل مطبع  خلّص الّن ير قأصب  لدي

نفسووووووووووووهل اإلخووووووووووووقا  المسوووووووووووولمي  كجمللوووووووووووو  إسووووووووووووالمي  تصوووووووووووو  "قهكوووووووووووو ا ُلرفوووووووووووو  جمللوووووووووووو  

بأن هوووووووول إصووووووووالحي   شوووووووولمل  قتعتبوووووووور أكبوووووووور حركوووووووو  سيلسووووووووّي  معلرضوووووووو  فوووووووو  كثيوووووووور موووووووو  الوووووووودق  

نشووووووووووأ  جمللوووووووووول  أخوووووووووورى "   ققسوووووووووورلل  موووووووووول أنتشوووووووووور فكوووووووووور هوووووووووو   الجمللوووووووووو.  "العربيوووووووووو 

                                                 
7
 . 113المرجع السابق ، ص  
8
 . 59، ص ( 1992دار الدعوة ، اإلسكندرية ، )،  5، ط  1، ج اإلخوان المسلمون أحدال صنعت التاريخ محمود عبد الحكيم ،  
9
 . 113، ص ( م 1999، مركز الدراسات اآلسيوية ، القاهرة ،  1، ط    ايا إسالمية معاصرةان الحكيم ، حسن حمد 
10
 . 113حسن حمدان الحكيم ، المرجع السابق ، ص  
11
 . 9، ص ( دار الحياة ، ب م  ، ب ت )هند رشدي ، ب ط ، : ، ترجمة  اإلخوان والشيطانريتشارد مشيل ،  



14 

 

دقلوووووووو  تضووووووووّم كووووووووّ   22تحموووووووو  فكوووووووور اإلخووووووووقا  فوووووووو  العديوووووووود موووووووو  الووووووووّدق  ققصوووووووول  ا   إلوووووووو  

"    الس إسالمّي  ف  القلرا الّدق  العربي  قدقال  

فقووووووووود خرجووووووووو  مووووووووو  تحووووووووو  لبووووووووول ة هووووووووو   الحركووووووووو  الكثيووووووووور مووووووووو  الحركووووووووول  التّووووووووو  ُتسووووووووومِّ  

نفسوووووووووهل جهلدي ووووووووو  قهوووووووووو  تسوووووووووتخدم القووووووووووق ة فووووووووو  التِّغييوووووووووور   كحركووووووووو  التِّكفيوووووووووور قالهجووووووووورة قغيرهوووووووووول 

 .ر  رؤيتهل قتحقي  أهدافهل فالت  تدلق إل  استخدام القّقة ل م  الحركل 

إقلموووووووووووو  دقلوووووووووووو  : "لمسوووووووووووولمي  فوووووووووووو  بوووووووووووولد  ا موووووووووووور هوووووووووووو  إ    غليوووووووووووو  جمللوووووووووووو  اإلخووووووووووووقا  ا

نضووووووووووبلط بمبوووووووووولد  الووووووووووّدي  قأحكلمووووووووووه قجعلوووووووووو  موووووووووو  ضووووووووووم   إسووووووووووالمي   تسووووووووووهر للوووووووووو  اإل 

للجوووووووووووووي  اهتملمووووووووووووول  بللغووووووووووووول  ( حسووووووووووووو  البنووووووووووووول)قللووووووووووووو  رأسوووووووووووووهل "برامجهووووووووووووول أو   قيلدتهووووووووووووول أقلووووووووووووو  

قيّتضووووووووو   لوووووووووك مووووووووو  خوووووووووال  الّءيووووووووولرا  التّووووووووو  يقوووووووووقم بهووووووووول بووووووووودلقة مووووووووو  بعووووووووو  أفوووووووووراد القوووووووووقا  

لح  المتعلطفووووووووووووو  مووووووووووووو  حركووووووووووووو  اإلخوووووووووووووقا  بوووووووووووووللجي  فيمووووووووووووول كلنووووووووووووو  تكتبوووووووووووووه صوووووووووووووحيف  المسووووووووووووو

"ف  منلقش  قضليل الجي  جنقدا  قضبلطل  ( الّن ير)اإلخقا  

                                                 
12
 . 9المرجع السابق ، ص  
  رررد يسرررمل الررربعج مرررن أيرررن جرررارت  كررررة تحويرررل اإلسرررالم ودولرررة الخال رررة إلرررى جماعرررة سياسرررية دينيرررة ، ومرررن كررران المصررردر األول 

لهرررذه الفكررررة التررريل تنتشرررر اليررروم بهرررذه الطريقرررة ؟ يبررردو أن أ ررررب إجابرررة للصرررحة ، هررري أن الفكررررة  ررري حرررد ذاتهرررا انبثقرررت مرررن ذهرررن 
ررً  كرران متررمثراً أي رراً  رري ذلررك الو ررت برراألحزاب القوميررة  ومنرر  ترسررخت  رري" جمررال الرردين األ  رراني" ي يبرردو أن  ذهررن حسررن البنررا ، الررذ 

 .األوروبية كالنازي ة والفاش ية والبلشفي ة 
مرررن أيرررن أتررراهم االسرررم ؟ وكيرررف : ، اإلخررروان ( الحلقرررة األولرررى)عبرررد هللا برررن بجررراد العتبررري ، اإلخررروان والسرررعودية ، القصرررة الكاملرررة ، 

 .رة ، مرجع سبق ذكره أتتهم الفك
13
مركز دراسات الوحدة العربية ، )،  1، ط ( دراسات  ي الفكر والممارسة)مجدي حماد وآخرون ، الحركات اإلسالمية والديمقراطية ،  

 . 311، ص ( الجزائر ، ب ت
14
 . 112، مرجع سبق ذكره ، ص    ايا إسالمية معاصرةحسن حمدان الحكيم ،  
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 :المصادر الفكرية لإلخوان المسلمين ( 1

وووووووووووول النلحيوووووووووووو  الفكري وووووووووووو   ُيعوووووووووووود  فكوووووووووووور اإلخووووووووووووقا  المسوووووووووووولمي  امتوووووووووووودادا  للمفكوووووووووووور اإليرانوووووووووووو  "أم 

"المطلل  برابط  الجلمع  اإلسالمّي  ( فغلن جمل  الدي  ا )

محّمووووووووووووود رشووووووووووووويد )قأخيووووووووووووورا  الّسوووووووووووووقري (محمووووووووووووود لبووووووووووووود )ثوووووووووووووم مووووووووووووو  بعووووووووووووود  المصوووووووووووووري " 

  قيعوووووووووووقد الفضووووووووووو  لاخيووووووووووور فووووووووووو  تعءيوووووووووووء تلوووووووووووك ا فكووووووووووولر فووووووووووو  مجلووووووووووو  المنووووووووووولرة (رضووووووووووول

" الملحدي قمهلجم  القطنيي  المصريي  قاصفل  إي لهم بللكفلر 

اإلسوووووووووالم ))جعووووووووو  حركووووووووو  اإلخوووووووووقا  المسووووووووولمي  قلمووووووووو  للووووووووو  أسووووووووولس مبووووووووودأ قهووووووووو ا ا مووووووووور 

لووووووووووولدة نظووووووووووولم الخالفووووووووووو    قهووووووووووو ا (( هوووووووووووق الحووووووووووو    قسوووووووووووع  لتطبيووووووووووو  الشوووووووووووّريع  اإلسوووووووووووالمّي  قا 

يووووووووو  إلووووووووو  حركووووووووو  سيلسوووووووووّي  تسوووووووووع  بشوووووووووت   ا مووووووووور جعووووووووو  الحركووووووووو  تتحوووووووووق  مووووووووو  حركووووووووو  دلق 

 .القسلئ  للقصق  إل  السلط  

                                                 
 ي كاترررب و يلسررروف وسياسررري مرررن أصرررل أ  ررراني أو  ارسررري ولرررد  ررري  ، ALAFGANI . JAMAL- addinن األ  ررراني جمرررال الرررد 

م ، كررران ًيطلرررق عليررر  لقرررب بالسررريد علررري حسرررب تمكيرررده أنررر   1499م وترررو ي  ررري األسرررتانة عرررام  1434 ريرررة أسرررعد آبررراد األ  انيرررة عرررام 

ررررة   مجرررراد العربيررررة( كررررابول)مررررن سرررراللة الرسررررول صررررلى هللا عليرررر  وسررررلم ، تعلررررم  رررري  ررررة والديني  كرررران . والفارسررررية ودر  العلرررروم العقلي 
 .صديقاً لمحمد عبده الذي تعرف علي  حينما كان األخير طالباً  ي األزهر  تطورت بينهما الصدا ة 

ررر  والقررردوة لعررردد مرررن  ج  أ رررام  ررري مصرررر ثمررران  سرررنوات كانرررت مرررن أخصرررب مراحرررل حياتررر   لعرررب  ررري هرررذه الفتررررة دور المعل رررم والمو 
 كررران ( محمرررد عبرررده)، رحرررل إلرررى بررراري  بسررربب م رررايقات السرررلطات اإلنجليزيرررة ملتحقررراً بررر  ( سرررعد زالرررول)كررران مرررن بيرررنهم  الشرررباب

الترري دخررل مررن خاللهررا  رري نقرراي مررع أرنسررت رينرران حررول مو ررف اإلسررالم ( جمعيررة العررروة الرروثقى"و يلرراً برردوره إلررى بيررروت  مسسررا 
ة علرررى الكتابرررة ، والعمرررل علرررى التنظيرررر ،  كررران  ليرررل المؤلفرررات ، لكنهرررا كانرررت مرررن العلرررم ،   رررل األ  ررراني  ررري معظرررم حياتررر  الخطابررر

هريين الترررري نقلهرررا إلررررى العربيرررة محمررررد عبرررده هرررذا بجانررررب ا تتاحياتررر   رررري مجلرررة : )انيرررة منهرررا  العررررروة "رسررررالة  ررري الرررررد علرررى الررردل
الررردين األب الروحررري لجميرررع الحركرررات يمكرررن اعتبرررار جمرررال : ،  رررال عنررر  مكسررريم رودنسرررون "  ررريار الخرررا قين"و ررري مجلرررة " الررروثقى

 .القومية المعاصرة  ي العالم اإلسالمي 

ان ،  1محمد أحمد منصور ، موسوعة أعالم الفلسفة ، ط )  .    59، ص ( 1111، دار أسامة للنشر والتوزيع ، عمل
15
 . 154، مرجع سبق ذكره ، ص  اإلخوان والشيطانريتشارد ميشيل ، جيم  جانكوسكي ،  
  ًيعرررد( محمرررد عبررردهAbda . Muhammad ) م وترررو ي  1429، مفكرررراً نه ررروياً و قهيررراً مصررررياً ، مرررن مواليرررد  ريرررة نصرررر عرررام

م ، يعتبرررره الكثيررررون رائرررداً للت ييرررر العصرررري لإلسرررالم ، نررراهج ترررمثير ال ررررب علرررى الفكرررر اإلسرررالمي ودعرررا  1915بالقررراهرة عرررام 

لإلمرررام علرررى برررن أبررري " نهرررل البالارررة"ربيرررة التراثيرررة  ررري مقررردمتها كتررراب حقرررق عررردد مرررن النصررروص الع. إلرررى تمويرررل عقالنررري للقررررآن 
 " .واإلسالم والنصرانية مع العلم والمدنية"طالب ، كما ألف رسالة التوحيد واإلسالم والرد على منتقدي  ، 

 . 111محمد أحمد منصور ، موسوعة أعالم الفلسفة ، المرجع السابق ، ص 
 ررري الرسرررائل اإلسرررالمية " أنرررور الجنررردي" رررال عنررر  . ل الفكرررر الرررديني اإلسرررالمي المعاصرررر محمرررد رشررريد ر رررا مرررن كبرررار رجرررا 
رشررريد صررراحب المنرررارة وتلميرررذ محمرررد عبرررده والرجرررل الرررذي حمرررل لررروار الفكررررة اإلسرررالمية أكثرررر مرررن ثالثرررين عامررراً " : أعرررالم اإلسرررالم"

رررون مدرسرررة  رررخمة مرررن الكتررراب والمفكررررين والعلمرررار  ، ومرررا ترررزال تسرررجل صرررورة رائعرررة للعمرررل اإلسرررالمي  ويررراً و يررراً مجاهرررداً  ك 

 .م  1935الفكري الذي  ام ب  اإلمام خالل خمسة وثالثين عاماً ، تو ي عام 

 . 111أنور الجندي ، أعالم اإلسالم ، ب ط ، دار األعصام ، ب ت ، ص 
16
 . 154المرجع السابق ، ص  
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إلوووووووووووو  الجهوووووووووووود الفكووووووووووووري قاإلصووووووووووووالح  هوووووووووووو   الحركوووووووووووول  اإلسووووووووووووالمي  المعلصوووووووووووورة ترجوووووووووووو  

( محّموووووووووود رشوووووووووويد)قكوووووووووو لك ( محّموووووووووود لبوووووووووود )قتلميوووووووووو   ( جموووووووووول  الوووووووووودِّي  ا فغوووووووووولن )الووووووووووّ ي ب لووووووووووه 

 .حيث تأثر  ه   الحركل  بللحداث    م  رفضهل لهل ف  آٍ  قاحٍد 

ققووووووود أثووووووور ا فغووووووولن  فووووووو  جيووووووو  كلمووووووو  مووووووو  المسووووووولمي  حيوووووووث كووووووول  لوووووووه توووووووأثير قاسووووووو  مووووووو  

التّووووووووو  أصووووووووودرهل هوووووووووق قتلميووووووووو   فووووووووو  بووووووووولريس قكلنووووووووو  مووووووووو  ( العووووووووورقُة الوووووووووقثق )خوووووووووال  مجلووووووووو  

رسوووووووووووول  أسووووووووووووس الّشووووووووووووقرى  أهووووووووووووّم مبوووووووووووولدئهم مقلقموووووووووووو  االسووووووووووووتعملر قاسووووووووووووتعلدة مجووووووووووووّد ا ّموووووووووووو  قا 

صالح الُحكم قتجديد الّدي    .أي الّتقفي  بي  اإلسالم قالحداث  الغربّي  . قا 

 :االختالف بين اإلخوان والسلفّية الجهادّية والسلفّية الدعويَّة 

 :الّلفظ ومتانة الصلة  قّوة( 2

ربمووووووووول هووووووووو  مسووووووووومّيل  . يبووووووووودق أ  االخوووووووووتال  هوووووووووق اخوووووووووتال  فووووووووو  المسووووووووومّيل  فقوووووووووط 

اإلخوووووووووقا  " . مووووووووول يطلووووووووو  لليهووووووووول اإلسوووووووووالم الّسيلسووووووووو  بدلتبلرهووووووووول مسووووووووومّيل  تخوووووووووص  اإلسوووووووووالم 

لفووووووووظ لءيووووووووء للوووووووو  الحركوووووووول  اإلسووووووووالمّي   ن ووووووووه يؤّكوووووووود للوووووووو  متلنوووووووو  الل حموووووووو  قشووووووووّدتهل قيفيوووووووود 

  سووووووووووولند بوووووووووووي  مسووووووووووولٍم قآخووووووووووور قأهوووووووووووّم مووووووووووو   لوووووووووووك أّ  الّلفوووووووووووظ مستقصووووووووووومعنووووووووووو  الّتعلضووووووووووود قالتّ 

مبلشوووووووووورة موووووووووو  آيوووووووووول  الووووووووووّ كر الحكوووووووووويم التّوووووووووو  تفووووووووووي  فوووووووووو  اإللحوووووووووولح للوووووووووو  معنوووووووووو  اإلخوووووووووول  

اإلسالم 

كوووووووووووو لك هنوووووووووووولك جمللوووووووووووو  اإلخووووووووووووقا  المسوووووووووووولمي  قجمللوووووووووووو  التكفيوووووووووووور قالهجوووووووووووورة فيبوووووووووووودق 

الجمللووووووووول   أّ  لفوووووووووظ المسووووووووولمي  قاإلسوووووووووالم قكووووووووو  مووووووووول يتعلووووووووو  بوووووووووه لفوووووووووظ لءيوووووووووء للووووووووو  هووووووووو  

اإلخووووووووووووقا  لفوووووووووووّظ يطلووووووووووووُ  للوووووووووووو  حركووووووووووول  إسووووووووووووالمّي  ال شوووووووووووأ  لهوووووووووووول بووووووووووووللتنظيم ا م "كمووووووووووول أو   

لجمللوووووووو   1221فوووووووو  لوووووووولم ( حسوووووووو  البنوووووووول)الووووووووّ ي نشووووووووأ فوووووووو  مدينوووووووو  اإلسووووووووملليلي  للوووووووو  يوووووووود 
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كمقدموووووووووو  لبنوووووووووول  مجتموووووووووو  إسووووووووووالم  يحووووووووووتكم "تووووووووووأمر بووووووووووللمعرق  قتنهوووووووووو  لوووووووووو  المنكوووووووووور

 .  اإلخقاّني إل  الشريع  اإلسالمّي   ا  المرجعيّ 

فحركووووووووو  اإلخوووووووووقا  المسووووووووولمي  هووووووووو  حركووووووووو  تصووووووووو  نفسوووووووووهل بأن هووووووووول حركووووووووو  إصوووووووووالحّي  

شوووووووووووأنهل شوووووووووووأ  الحركووووووووووول  اإلصوووووووووووالحّي  التّووووووووووو  ظهووووووووووور   بعووووووووووود انهيووووووووووولر الخالفووووووووووو  اإلسوووووووووووالمي  

اسووووووووووتنلدا  إلوووووووووو  مرجعّيوووووووووو  إسووووووووووالمّي    قتطوووووووووورح غللبوووووووووول  بوووووووووورامج سيلسووووووووووّي  تقووووووووووقم للوووووووووو  الرجووووووووووقع 

 .لتطبي  الّشريع  اإلسالمّي  

لوووووووووووو  اإلخووووووووووووقا  المسوووووووووووولمي  ُتعوووووووووووود  موووووووووووو  الحركوووووووووووول  اإلصووووووووووووالحي    كموووووووووووول ُتعوووووووووووود  فجمل

أكبووووووووووووور جمللووووووووووووو  توفر لووووووووووووو  منهووووووووووووول بووووووووووووولق  الجمللووووووووووووول  أق الحركووووووووووووول  اإلسوووووووووووووالمي   السيلسوووووووووووووي   

فمووووووووو  داخووووووووو  هووووووووو   الجمللووووووووو  انبثقووووووووو  الجمللووووووووو  اإلسوووووووووالمّي  فووووووووو  شوووووووووك  لجووووووووول  " . ا خووووووووورى 

  " هوووووووووو  لوووووووووو  المنكوووووووووورموووووووووور بووووووووووللمعرق  قالنّ دلقي وووووووووو  للوووووووووو  شوووووووووولكل  اإلخووووووووووقا  غليتهوووووووووول ا 

كموووووووول سوووووووول  سوووووووولبقل  ه لكوووووووو  ا موووووووور بووووووووللمعرق  قالنهوووووووو  لوووووووو  المنكوووووووور سوووووووولميل  بللنسووووووووب  لهوووووووو   

الجمللل  قسيل  قليس غلي 

الجهوووووووووولد فوووووووووو  " موووووووووو  كلموووووووووو  الجهوووووووووولد قأّموووووووووول الجهلدّيوووووووووو  فهوووووووووو  فوووووووووو  ا صوووووووووو  مووووووووووأخق ة 

 قةالوووووووودلإلوووووووو  الووووووووّدي  الحووووووووّ  فووووووووال يقتصوووووووور للوووووووو  اسووووووووتخدام القووووووووّقة فوووووووو   الوووووووودلقةا صوووووووو  هووووووووق 

إلوووووووووو  الوووووووووودي  الحووووووووووّ  فللقصوووووووووود منووووووووووه الووووووووووّدفلع لوووووووووو  الووووووووووّدلقة قتووووووووووأمي  اسووووووووووتقرارهل فوووووووووو  إطوووووووووولر 

الحكمووووووووو  قالمقلظووووووووو  الحسوووووووووون  التووووووووو  هوووووووووو  الّسوووووووووبي  للتصوووووووووودي  بهووووووووول قاليقووووووووووي  بمققالتهووووووووول ققوووووووووود 
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رررة ايرررر مباشررررة لتقررروم  للرررمك يكترررِف اإلخررروان المسرررلمين بالعمرررل المباشرررر لتررررويل  كررررة الررردعوة باألسررراليب السرررللمية السرررالفة الرررذكر ، برررل كثيرررراً مرررا كررران اإلخررروان المسرررلمين مصررردراً لتفرررريخ جماعرررات جهاديل

حيرررل اتجهرررت " علرررى يرررد بعرررج الشرررباب الجرررامعي  ررري أواسرررط السررربعينات مرررن القررررن العشررررين"التررري نشرررمت ( الجماعرررة اإلسرررالميلة)بررردورها بينمرررا تكرررون هررري بعيررردة عرررن األو ررراع ، ومرررن أمثلرررة ذلرررك حركرررة 

 ررد وصرررفت بالجريئررة  رري السرراحة السياسررية لمو فررر  الحرراد  رري ر ررج معاهررردة "عبررد الرررحمن الرررذي ًعررد   يمررا بعررد مؤسرر  الجماعرررة اإلسررالمية وزعيمهررا الروحرري  ررري مصررر والررذي كانررت آراره  األنظررار إلررى

ات ومنرررع الطرررالق إال بمعر رررة الق رررار ، أي و رررف العمرررل برررالطالق الشرررفوي ، كامرررب ديفيرررد و رررانون األحررروال الشخصرررية الرررذي سرررعت زوجرررة الررررئي  أنرررور السرررادات لتمريرررره ، وت رررمن منرررع تعررردد الزوجررر

 " .وهي الق ية التي تثير اآلن جدالً  ي مصر

.  1م ، ص  1119111119، لندن ، ( 11524)رحيل مفتي الجماعات المتشددة  ي أحد السجون األمريكية ، جريدة العرب الللندنية ، العدد : راجع هشام البخار 
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المبووووووووووووووولدرة إلجهووووووووووووووول  محووووووووووووووولقال  الخصوووووووووووووووقم الووووووووووووووو ي  يهموووووووووووووووق   –يكوووووووووووووووق  مووووووووووووووو  الوووووووووووووووّدفلع 

" بلالنقضل  لل  أه  دلقة اإلسالم

خوووووووووووووقا  المسووووووووووووولمي  التّووووووووووووو  تصووووووووووووو  نفسوووووووووووووهل بأن هووووووووووووول حركووووووووووووو  إصوووووووووووووالحّي  فحركووووووووووووو  اإل

قدلقّيووووووووو  خرجووووووووو  مووووووووو  تحووووووووو  لبل تهووووووووول الكثيووووووووور مووووووووو  الحركووووووووول  كللحركووووووووو  الجهلدّيووووووووو  التووووووووو  

فوووووووووو  ُمجملهوووووووووول تتبنوووووووووو  اسووووووووووتخدام القووووووووووقة فوووووووووو  التغييوووووووووور كحركوووووووووو  الجهوووووووووولد   قالتكفيوووووووووور قالهجوووووووووورة 

 . قغيرهل م  الحركل  الّت  تدلق إل  استخدام الققة لفر  رؤيتهل 

 :ابن تيمية ُمنظِّر السلفّية الجهادّية ( 1

السوووووووولفّي  الجهلدّيوووووووو  خلقتهوووووووول للوووووووو  موووووووول يبوووووووودق ظوووووووورق  تلريخيوووووووو  لسوووووووويرة موووووووور  بهوووووووول ا موووووووو  

للوووووو  السووووووط  قبقووووووقة   كلموووووول ((السوووووولفّي  الجهلدّيوووووو ))اإلسووووووالمّي    قتبوووووورء هوووووو   الظوووووولهرة المسووووووملة 

بمووووووووول فيهوووووووول اإلخوووووووووقا  ظهوووووووور  الظووووووووورق  السووووووووللف  الووووووووو كر   فللجمللوووووووول  اإلسوووووووووالمي  السيلسووووووووي  

يرتبطووووووق  بمفهووووووقم قسوووووويرة السوووووول  الصوووووولل  التقلديوووووول  دالووووووي  إلوووووو  مجتموووووو  إسووووووالم  قفقوووووول  لهوووووو ا 

المبووووودأ   قهوووووق أمووووور ال خوووووال  لليوووووه فووووو  الغللووووو    لكووووو  المرجعّيووووو  اإلخقانيووووو  هووووو  التوووووّ  تخلووووو  

 .المشكل  ف  كثير م  ا حيل  ف  مجل  التطبيقل  

لكووووو  الجمللووووول  السووووولفّي   -كمووووول أسووووولفنل القوووووق   –ّي  سووووولف  ف ووووور  اإلسوووووالم السيلسوووووي بعووووو إ   

الجهلدّيووووو  ظهووووور  للووووو  السوووووط  مووووو  جديووووود قفقووووول  لظووووورق  تلريخيووووو  مووووور  بهووووول ا مووووو  اإلسوووووالمي  

قرؤيتووووه فوووو  معللجوووو  الطقفوووول  ( ابوووو  تيميوووو )قهوووو ا ا موووور يرجوووو  للعصوووور الوووو ي لوووول  فيووووه الشوووويخ 

 .ال ي اجتلح الدقل  اإلسالمي  ف  آخر خالفتهل 

؟   قموووووووول مصوووووووولدر رؤيتووووووووه للفكوووووووورة الجهلدّيوووووووو  ؟ قموووووووول هوووووووو   (ابوووووووو  تيميوووووووو )ق تُوووووووورى موووووووو  هوووووووو

 الظرق  الت  للشهل ف  تلريخ ا م  اإلسالمي  ؟
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 . 113، ص ( 1991المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ب م ، )،  1، ج  موسوعة السياسةلوهاب الكبالي ، عبد ا
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 في البداية من هو ابن تيمية ؟

هوووووووووو  111)ابووووووووو  تيميووووووووو  الحرانووووووووو  قلووووووووود لووووووووولم .. هوووووووووق أحمووووووووود تقووووووووو  الوووووووووّدي  أبوووووووووق العبووووووووولس 

ل  الحنلبلوووووووووو  م بقلعوووووووووو  دمشوووووووووو    قهووووووووووق أحوووووووووود للموووووووووو 1321هووووووووووو  221م قتووووووووووقف  لوووووووووولم  1222

 .  قُيعد  اإلملم ا ق  لحرك  السلفّي  الجهلدّي  

 :قم  مؤلفلته لل  سبي  المثل  

 .الفرقل  بي  أقليل  الرحم  قأقليل  الشيطل   - أ

 .مجلدا   32مجمقل  فتلقي شيخ اإلسالم اب  تيمي    -  

 .بغي  المرتلد ف  الرد لل  المتفلسف  قالقرامط  قالبلطني  أه  اإللحلد  -ج

 .مجلدا  ( 11)در  تعلر  العق  قالنق   - د

للعووووووووللم فكلنوووووووو  معرقفوووووووو  بغووووووووءق التتوووووووولر (ابوووووووو  تيميوووووووو )أموووووووول الظوووووووورق  التوووووووو  لوووووووول  فيهوووووووول 

اإلسوووووووووووالم  خوووووووووووال  القووووووووووور  السووووووووووولب  الهجوووووووووووري فكووووووووووولنقا سوووووووووووببل  فووووووووووو  سوووووووووووققط بغوووووووووووداد   قمنهووووووووووول 

 .هو ( 111)سقط  الخالف  العبلسّي  سن  

تيميووووو  فشووووولهد آثووووولر الووووودملر فووووو  العمووووورا  هووووو   ا حوووووداث كلنووووو  قريبووووو  مووووو  قالدة الشووووويخ ابووووو  

مووووو  رأقا منووووولظر  قشوووووهدقهل   فكووووول  لقلبوووووه الغيوووووقر ردة فعووووو  ملعقوووووق    قسوووووم  تفلصووووويله المؤلمووووو  قا

قكلنوووووو  . للوووووو  نكسوووووو  المسوووووولمي  ق ّلهووووووم قأ  تمتلوووووو  نفسووووووه كراهيوووووو   قلئووووووك الهمووووووج المتخلفووووووق  

                                                 
 

،   مهل كرررت الحررررل والنسرررل هررري جيررروي م وليرررة األصرررل( م 1119 -هرررـ  112( )جنكيرررز خررران)ينبررر  بعرررج المحققرررين مرررن المرررؤرخين المعاصررررين علرررى أن  الجيررروي التررري ارررزت برررالد المسرررلمين بقيرررادة 

بعررررد أن ت لبرررروا علررررى التتررررار أرامرررروا بع ررررهم علررررى االن ررررمام لجيوشررررهم " جنكيررررز خرررران"وليسررررت تتاريررررة ، وبررررين هررررذين الجنسررررين والعررررر يين  رررررق كبيررررر ، وسرررربب الخلررررط بينهمررررا هررررو أن  الم ررررول بقيررررادة 

علمررراً علرررى الهمجيرررة " التترررار"علرررى تلرررك الجيررروي ، برررل وأصرررب  وصرررف " التترررار"شرررتهر اسرررم ومشررراركتهم  ررري حرررروبهم  هرررراً ، ومرررع  يرررام بعرررج األسرررباب السياسرررية ، وخاصرررة  ررري العصرررور المترررمخرة ، أ

 ..والقسوة والوحشية 

ي)ديانرررة الم رررول األولرررى عبررررادة الكواكرررب ، والسرررجود للشررررم    وكرررانوا يررررون أن  رررررم كم نك   ولهرررذا سررررمى وهرررو الرررربل الررررذلي يعلررروا السرررمار الزر ررررار يبرررارك خطرررواتهم ، وأنهررررم خلقررروا ليحكمررروا العررررالم كلررر( نم

 " .حاكم العالم"أيل " جنكيز خان"زعيمهم نفس  بـِ 

 .الخلط بين التتار والم ول عند الكثيرين ، وجنكيز خان م ولي ، مو ع ملتقى أهل الحديل : احسان العتبي 

 :راجع 

 م 1992العامة للكتاب ،  ئة المصرية، الهي 1رشيدة رحيم  الصروق ، ط / من هم التتار ، ترجمة : أبرار كريم هللا ( 1      

.م  1111، مؤسسة شباب الجامعة ، مصر ،  1التتار والم ول ، ط : محمود السيد ( 1      
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هوووول ضووووع  الفرنجوووو  قتجووووّدد قالدة ابوووو  تيميوووو  فوووو  الوووودقر الرابوووو  للحوووورق  الصووووليبي  التّوووو  ظهوووور في

 .ف  كثير م  المد  اإلسالمي   ققة المسلمي  قالبد  ف  طرد الصليبيي 

للووووووووو  السووووووووولط    قكووووووووول  البووووووووو   كمووووووووول تميوووووووووء لصووووووووور ابووووووووو  تيميووووووووو  بصوووووووووراع المملليوووووووووك 

للمصووووووووووووللح  قاإلصووووووووووووالح قخلصوووووووووووو  موووووووووووو  آخوووووووووووور ملووووووووووووقك المملليووووووووووووك بتوووووووووووو كير   ا  تيميوووووووووووو  جهووووووووووووقد

 "م قصق  حرملتهمبحق  دمل  المسلمي  قحملي   رّيلته"

هوووووووووو   الظوووووووووورق  المؤلموووووووووو  فوووووووووو  لصوووووووووور ابوووووووووو  تيميوووووووووو  دفعوووووووووو  بووووووووووه لرفوووووووووو  رايوووووووووو  الجهوووووووووولد 

اإلسووووووووووالم  إلصووووووووووالح الحوووووووووول  قانقوووووووووول  موووووووووول يمكوووووووووو  انقلضووووووووووه   فأصووووووووووب  مصوووووووووودرا  للسوووووووووولفيي  

 .الجهلديي  كلمل تكرر  الظرق   اتهل ف  أّي لصر م  العصقر 

ابوووووووووووو  تيميوووووووووووو  قركوووووووووووود   قموووووووووووو  النلحيوووووووووووو  العلمّيوووووووووووو  قووووووووووووو   اإلنتوووووووووووولج العلموووووووووووو  فوووووووووووو  لصوووووووووووور

ا  هووووووووووووول  قُأق فوووووووووووووو  بووووووووووووول  االجتهووووووووووووولد قأصوووووووووووووبح  نءلووووووووووووو  التقليووووووووووووود قالجموووووووووووووقد طلغيووووووووووووو  للووووووووووووو  

المؤلفوووووووووول    قكثووووووووووّ  المؤلفووووووووووق  الجهوووووووووود حووووووووووق  جموووووووووو  قفهووووووووووم ا قووووووووووقا  موووووووووو  غيوووووووووور بحووووووووووث قال 

منلقشوووووووووو    قالخلووووووووووق موووووووووو  االبتكوووووووووولر قالتجديوووووووووود   مموووووووووول أظهوووووووووور العصوووووووووور غووووووووووءارة الموووووووووولدة موووووووووو  

ك بسوووووووووب  سووووووووويلدة ا توووووووووراك قالمملليوووووووووك قكثووووووووورة نضوووووووووق  فووووووووو  البحوووووووووث قاالسوووووووووتنتلج   قكووووووووو   لووووووووو

 .المصلئ  لل  المسلمي  ققل  االستقرار الفلقدة للتفكير 

                                                 
 

مقدسرررة مرررن أيررردي هرررو شرررن حررررب مقدسرررة إلنقررراذ األرا ررري ال: أولهمرررا : جررراروا مرررن أوروبرررا وخاصرررة مرررن  رنسرررا وألمانيرررا وإنجلتررررا ، وجررراروا إلرررى الشررررق لهرررد ين "الصرررليبيون هرررم مسررريحو أوروبرررا ، 

وهرررو الحقيقررري ألن برررالد الشرررام كانرررت أانرررى وأرحرررب مرررن أوروبرررا المكدسرررة بالنرررا  ،  قرررد كررران عنرررد األوروبيرررين مشررركلة كبيررررة وهررري أن مرررن : ، أمرررا السررربب الثررراني ( وذلرررك مرررن وجهرررة نظررررهم)المسرررلمين ، 

بنررراؤه اآلخررررين أي شرررير ،  بررردأت تشرررب المشررراكل والنزاعرررات نتيجرررة لرررذلك ،  وجررردوا أن أ  رررل حرررل هرررو يررررل األرا ررري الشاسرررعة هرررو االبرررن الرررذكر لصررراحب األرج ، وكرررذلك يررررل اللقرررب وال يررررل أ

 " .وكان شعارهم  ي تلك الحرب هو الصليب حيثما أن هم اعتبروها حرباً مقدسة. احتالل بالد الشام وتوزيع أر ها على من لم يرثوا شيئاً 

.م  1111، دار المعر ة الجامعية ، مصر ، ( م 1191 – 1195)تاريخ الحروب الصليبية : محمود سعيد عمران : اب راجع كت( . WWW.dlg.com/forum)منتديات / مو ع 
 

 
ويتعصررربون لررر  ،   جنرررداً مخلصرررين يسرررتعين بهرررم المماليرررك  ررروم مرررن ايرررر العررررب أول مرررن اسرررتجلبهم  ررري العرررراق الررروالي العثمررراني حسرررن باشرررا  قرررد جعرررل هرررذا الررروالي بعرررد  سرررام نظرررام االنكشرررارية لنفسررر

وكررران عهرررد . ، وكررران يرررنظم دوائرررر لتررردريبهم " تقليرررد"مرررن يرررمتي إليررر  بالصررربيان حرررين كرررانوا يبررراعون  ررري أسرررواق مدينرررة " وجبرررال القو ررراز" "ودااسرررتان" الشركسررري"وبرررالد " جورجيرررا" مرسرررل إلرررى برررالد 

 ررري معركرررة عرررين جرررالوت بتررراريخ ( التترررار)، لكرررنهم  ررري عصرررر ازدهرررارهم تمكنررروا مرررن هزيمرررة الم رررول  (م 1431 – 1995)عرررام  41المماليرررك  ررري جملتررر  صرررراع علرررى السرررلطة واسرررتمر حكمهرررم للعرررراق 

 رراهر التترررار ، وهررري أهررم المعرررارك التررري عر هررا التررراريخ اإلسررالمي ، والتررري و رررعت حررداً لجررريي الم رررول الررذي عرررال  ررري ب ررداد  سررراداً بقيرررادة "  طرررز"م  ررري عصررر السرررلطان  1119الثالررل مرررن سرربتمبر عرررام 

 " .يز خانجنك"

.م  1911، ( ب داد)محمد نجيب ارمنازي ، دار  فاف للطباعة والنشر والتوزيع ، الشار ة ، .  ي ب داد ، ترجمة عن التركية ( الكولة مند)تاريخ المماليك : سليمان  ائق بك : راجع 
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 . كريم البرليسي ، من هو ابن تيمية ؟ ولماذا كره  مخالفوه ؟ مو ع منتدأل التوحيد 
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هووووووووووو   الظووووووووووورق  المؤلمووووووووووو  التووووووووووو  للشوووووووووووهل ابووووووووووو  تيميووووووووووو  دفعووووووووووو  بوووووووووووه للووووووووووودلقة الجهلدّيووووووووووو  

إللوووووووووووولدة اإلصووووووووووووالح قانقوووووووووووول  موووووووووووول يمكوووووووووووو  انقلضووووووووووووه فأصووووووووووووبح  هوووووووووووو   الوووووووووووودلقة الجهلدّيوووووووووووو  

لتلريخيوووووووووووو  بحيووووووووووولة ا موووووووووووو  اإلسووووووووووووالمي  كموووووووووووول مصووووووووووودرا  للسوووووووووووولفيي  كلموووووووووووول تكووووووووووورر  الظوووووووووووورق  ا

 .سب  

ابووووووووووو  )قمووووووووووو  أبسوووووووووووط ا مثلووووووووووو  للووووووووووو  استنسووووووووووولخ السووووووووووولفي  الجهلديووووووووووو  المعلصووووووووووورة لفكووووووووووور 

الفرقووووووووووول  بوووووووووووي  أقليووووووووووول  ))مهلجمتوووووووووووه للصوووووووووووقفّي و فووووووووووو  لصووووووووووور  فووووووووووو  كتلبوووووووووووه الشوووووووووووهير  (تيميووووووووووو 

 (( .   الرحم  قأقليل  الشيطل 

ققحووووووووووودة القجوووووووووووقد   قالطوووووووووووّقا  بلالتحووووووووووولد " دو فيوووووووووووه آرا  كبووووووووووولرهم فيمووووووووووول يتعلووووووووووو  الووووووووووو ي فن ووووووووووو

بوووووووووووووللقبقر قالتمسوووووووووووووو  قالتبوووووووووووووورك بهوووووووووووووول قدلووووووووووووول  أصووووووووووووووحلبهل قاالسووووووووووووووتعلن  بهووووووووووووووم قالحضوووووووووووووورقا  

قموووووووول يحصوووووووو  فيهوووووووول موووووووو  تجوووووووولقءا  ُيووووووووراد تمريرهوووووووول موووووووو  لوووووووود  السوووووووون  قا قصوووووووويل  .. قالمقالوووووووود 

"  ضرح  قالقبقر بصفتهل م  الدي لل  ا

تيميووووووووووو  كمصووووووووووودر رئووووووووووويس لهووووووووووول ققووووووووووود توووووووووووأثر  السووووووووووولفّي  الجهلّديووووووووووو  الحديثووووووووووو  بوووووووووووآرا  ابووووووووووو  

بسووووووووووب  التكوووووووووورار التوووووووووولريخ  لظوووووووووورق  ا موووووووووو  اإلسووووووووووالمي   للوووووووووو  موووووووووول يبوووووووووودق منوووووووووودفعي  إلوووووووووو  

مبللغووووووووووول  تسوووووووووووَّ إلوووووووووووو  صوووووووووووقرة اإلسوووووووووووالم المشوووووووووووور ف  فووووووووووو  التسووووووووووولم  قلوووووووووووودم إقصووووووووووول  أهوووووووووووو  

.الديلنل  المنء ل   

ققووووووووو  ابووووووووو  تيميووووووووو  يحووووووووولر  المنحووووووووورفي  مووووووووو  الصوووووووووقفي   قالرفللي ووووووووو  قالبلطني ووووووووو  قغيرهووووووووول " 

أهوووووووو  الفوووووووور    داليوووووووول  إلوووووووو  السوووووووون   الصووووووووحيح  مطللبوووووووول  بووووووووللعقدة بلإلسووووووووالم إلوووووووو  منلبعووووووووه  موووووووو 

                                                 
22
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ا  موووووووووو  االضووووووووووطهلد ا قلوووووووووو  فكوووووووووول  بينووووووووووه قبينهوووووووووول صووووووووووراع طقيوووووووووو  ضووووووووووخم لقوووووووووو   فيووووووووووه كثيوووووووووور 

" قالسج  قالتشريد

الفرقووووووووول  بوووووووووي  : ))قكووووووووول  لنيفووووووووول  فووووووووو  مهلجمووووووووو  الصوووووووووقفّي  قنقووووووووودهم فووووووووو  كتلبوووووووووه الشوووووووووهير 

كمووووووووول  كرنووووووووول . فنووووووووود آرا  كبووووووووولر للمووووووووولئهم فيمووووووووول يتعلووووووووو  (( ل  الشووووووووويطل أقليووووووووول  الووووووووورحم  قأقليووووووووو

بلالتحووووووووولد ققحووووووووودة القجوووووووووقد قالطوووووووووقا  بوووووووووللقبقر قالتمسووووووووو  قالتبووووووووورك بهووووووووول   قدلووووووووول   . "سووووووووولبقل  

قمووووووووووووووول يحصووووووووووووووو  فيهووووووووووووووول مووووووووووووووو  ... أصوووووووووووووووحلبهل قاالسوووووووووووووووتعلن  بهوووووووووووووووم قالحضووووووووووووووورقا  قالمقالووووووووووووووود 

لقبوووووووووقر بصوووووووووفتهل تجووووووووولقءا  يوووووووووراد تمريرهووووووووول مووووووووو  لووووووووود  السووووووووون  قا قصووووووووويل  للووووووووو  ا ضووووووووورح  قا

"  م  الدي 

كووووووووو لك ُلبووووووووولد ا صووووووووونلم قووووووووود تخووووووووولطبهم الشووووووووويلطي    قكووووووووو لك مووووووووو  : "يقوووووووووق  ابووووووووو  تيميووووووووو  

اسووووووووووووتغلث بميوووووووووووو  أق غلئوووووووووووو    قكوووووووووووو لك موووووووووووو  دلوووووووووووول الميوووووووووووو  أق دلوووووووووووول بووووووووووووه   أق ظوووووووووووو  أ  

الوووووووووودلل  لنوووووووووود قبوووووووووور  أفضوووووووووو  منووووووووووه فوووووووووو  البيووووووووووق  قالمسوووووووووولجد   قيوووووووووورقق  حووووووووووديثل  هووووووووووق كوووووووووو   

وووووووووول " . أليووووووووووتكم المعرفوووووووووو  فعلوووووووووويكم بأصووووووووووحل  القبووووووووووقر إ ا: "بلتفوووووووووول  أهوووووووووو  المعرفوووووووووو  قهووووووووووق  قا  نم 

"ه ا قض  م  فت  بل  الشرك

كموووووووووول هوووووووووولجم ابوووووووووو  تيميوووووووووو  فوووووووووو  كتلبووووووووووه السوووووووووولل  الوووووووووو كر كوووووووووو  موووووووووودي  أق غنوووووووووول  ُيحيوووووووووود 

سووووووووولمعه أق مشووووووووولرك فيوووووووووه لووووووووو   كووووووووور اهلل قتوووووووووالقة القووووووووورآ    قمنهووووووووول حلقووووووووول  المووووووووودي  قغيرهووووووووول 

: يقووووووووق  ابوووووووو  تيميوووووووو  .   قوووووووورا ة القوووووووورآ  التوووووووو  تفعوووووووو  فعوووووووو  الخيوووووووور فوووووووو  اإلنسوووووووول  قتبعوووووووود  لوووووووو

وووووووووووول سووووووووووووملع المحوووووووووووودِّث   سووووووووووووملع الكووووووووووووّ  قالعوووووووووووور  قالقصوووووووووووو    فلووووووووووووم تكوووووووووووو  الصووووووووووووحلب  " قأم 

قالتووووووووولبعق  لهوووووووووم بدحسووووووووول  قسووووووووولئر ا كووووووووولبر مووووووووو  أئمووووووووو  الوووووووووّدي    يجعلوووووووووق  هووووووووو ا طريقووووووووول  إلووووووووو  

                                                 
23
 

 . 51، ص ( دار االعتصام ، ب م ، ب ت)أنور الجندي ، أعالم اإلسالم ، ب ط ، 
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 .وحيدي اإللكتروني كريم البرليسي ، ابن تيمية ، مو ع منتدأل الت
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و ررري " . ال تجلسررروا علرررى القبرررور وال تصرررلوا عليهرررا"وانظرررر مرررا رواه الرسرررول صرررلى هللا عليررر  وسرررلم .  141ابرررن تيميرررة ، الفر ررران برررين أوليرررار الررررحمن وأوليرررار الشررريطان ، مصررردر سررربق ذكرررره ، ص 

. 23، المصدر السابق ، ص " مساجد انبيائهمعلى  وم اتخذوا  بور  ، أشتد وا ب هللا" اللهم ال تجعل  بري وثناً ًيعبد: "الموطم عن  أن   ال 
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اهلل تبووووووووووولرك قتعووووووووووولل    قال يعدقنووووووووووووه مووووووووووو  القوووووووووووور  قالطللووووووووووول    بووووووووووو  يعدقنووووووووووووه مووووووووووو  البوووووووووووودع 

خلفووووووووووووو  فووووووووووووو  بغوووووووووووووداد شووووووووووووويئل  أحدثتوووووووووووووه :  (هوووووووووووووو 274) حتووووووووووووو  قووووووووووووول  الشووووووووووووولفع الم مقمووووووووووووو  ه 

... "الءنلدق  يسمقنه التغيير   يهدق  به الن لسو ل  القرآ  

 :التاريخ يعيد نفسه ( 3

الشووووووووووويخ لمووووووووووور لبووووووووووود "فووووووووووو  سووووووووووونقا  الربيووووووووووو  العربووووووووووو  بووووووووووورء للووووووووووو  السووووووووووولح  الجهلدي ووووووووووو  

 " أبووووووووو  ا للووووووووو  الموووووووووقدقدي"قلقجيووووووووو  الوووووووووّ ي بنووووووووو  قنطووووووووورة مووووووووول بوووووووووي  ايدي" الووووووووورحم  المصوووووووووري

مووووووووو  نلحيووووووووو  قبوووووووووي  الجمللووووووووو  اإلسوووووووووالمّي  التّووووووووو  منهووووووووول اإلخوووووووووقا  المسووووووووولمي   (سووووووووويد قطووووووووو )ق

 . قجمللل  الجهلد الال حق  لهل م  جه  أخرى 

الموووووووووووووؤثر بفعلليووووووووووووو  للووووووووووووو  الفكووووووووووووور الجهووووووووووووولدي  (لمووووووووووووور لبووووووووووووود الووووووووووووورحم )قلكووووووووووووو  كتووووووووووووول  

  خووووووووووال  سووووووووووقرة مققوووووووووو  القوووووووووورآ  موووووووووو  خصووووووووووقمه موووووووووو))المعلصوووووووووور حتوووووووووو  يقمنوووووووووول هوووووووووو ا هووووووووووق 

رؤيتووووووووه لقضووووووووي  "فوووووووو  هوووووووو ا الكتوووووووول  الضووووووووخم  (لموووووووور لبوووووووود الوووووووورحم )حيووووووووث ضووووووووم  (( التقبوووووووو 

الجهوووووووولد قالقتوووووووول    قمققفووووووووه موووووووو  اليهووووووووقد قالن صوووووووولرى موووووووو  خووووووووال  إلوووووووولدة قوووووووورا ة سووووووووقرة التقبوووووووو  

  "قغءقا  الرسق  صل  اهلل لليه قسلم قمعلركه
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 . 141ابن تيمية ، الفر ان بين أوليار الرحمن وأوليار الشيطان ، مصدر سبق ذكره ، ص 

  لقرررد اختلرررف القررردمار والمحررردثون  ررري شرررمن تحرررريم ال نرررار والموسررريقى ، ويرررذكرنا هرررذا الشرررمن  رررول اإلمرررام أبررري حامرررد ال زالررري  ررري

" . مرررن لرررم ًيحركررر  الربيرررع وأزهررراره ، والعرررود وأوتررراره  هرررو  اسرررد المرررزاج لررري  لررر  عرررالج" 195/1:  قررررة " إحيرررار علررروم الررردين"تابررر  ك

" . ال نرررار والموسررريقى الشرررعبية مرررن منظرررور إسرررالمي عنرررد اإلمرررام أبرررو حامرررد ال زالررري: "راجرررع اخرررتالف اآلرار  ررري هرررذا الشرررمن بحيرررل 

 . م  1119األول ،  المؤتمر العلمي الفني الفلسطيني
 

أسررررة تمترررد جرررذورها إلرررى شرررب  جزيررررة العررررب و  رررى "مرررن أشرررهر علمرررار الررردين اإلسرررالمي  ررري الهنرررد وهرررو ينتمررري إلرررى ( م 1999119111 – 1913119115)أبرررو األعلرررى برررن أحمرررد حسرررن المرررودودي 

الترري تهررردف ( الرهرررور) رري " الجماعررة اإلسرررالمية"أسررر  المررودودي  ررري بدايررة حياتررر  الفكريررة .. ة حيرردر ابرراد بمقاطعررر" أونررك ابررراد الرردكن"أبررو األعلررى المرررودودي طفولترر  األولرررى  رري مسرررقط رأسرر   رري مدينرررة 

رررم انتخابرر  أميرررراً لهررا عرررام  ن بعرررد إعالنهرررا طالرررب المررودودي مرررن خررالل جماعتررر  بدسرررتور إسررالمي لدولرررة الباكسررتا. م  1921إلررى تعميرررق اإلسررالم لررردأل طبقررة المفكررررين المسرررلمين والرردعوة إلرررى اإلسررالم حيرررل ت 

الح رررارة "م و 1914" الجهررراد  ررري اإلسرررالم"مصرررنفاً مرررا برررين كتررراب ورسرررالة ، ( 91)، مرررن مؤلفرررات المرررودودي التررري ترجمرررت إلرررى عررردة ل رررات والتررري بل رررت " ، وتعررررج عررردة مررررات لإلعتقرررال بسررربب ذلرررك

مةحقوق أهل ال"م و 1939" نظرية اإلسالم السياسية"م و 1931أصولها ومبادئها " اإلسالمية  .الخ ... م  1924" ذ 

. ، المكتبة الشاملة ، مشروع مو ع دين اإلسالم " داعية  وق السحاب: "أبو األعلى المودودي : سمير حلبي 
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لقاقووووووووو  العرب ووووووووو  قينطلووووووووو  لمووووووووور لبووووووووودالرحم  فووووووووو  كتلبوووووووووه السووووووووولل  الووووووووو كر مووووووووو  صوووووووووقرة ا

تحكوووووووووويم الشووووووووووريع  غلئوووووووووو  "قاإلسووووووووووالم  اليووووووووووقم   الووووووووووّ ي قصووووووووووفه بقاقوووووووووو  الشوووووووووورك قالكفوووووووووور قأ  

فوووووووووووو  مفهقمووووووووووووه للجلهلّيوووووووووووو  ( سوووووووووووويد قطوووووووووووو )بووووووووووووآرا   نقافوووووووووووو  المجتمعوووووووووووول  اإلسووووووووووووالمّي  مسووووووووووووتعي

 "المعلصرة

مفهوووووووووووقم الجيووووووووووو  الجهووووووووووولدي الجديووووووووووود ل قضووووووووووو  تصوووووووووووقر (لمووووووووووور لبووووووووووود الووووووووووورحم )قحووووووووووولق  

  بقعوووووووووو  موووووووووو  ا ر    قاإللووووووووووال  منهوووووووووول لوووووووووو  الدقلوووووووووو  يقووووووووووقم للوووووووووو  أسوووووووووولس السوووووووووويطرة للوووووووووو

 .اإلسالمّي  

لقوووووووووود قصوووووووووو  بللسوووووووووولفيي  التكفيووووووووووريي  تأقيوووووووووو  آيوووووووووول  القوووووووووورآ  الكووووووووووريم بموووووووووول يتملشوووووووووو  موووووووووو  

هم ق  القووووووووورآ  الكوووووووووريم بمووووووووول يتمشووووووووو  مووووووووو  طووووووووور مووووووووورجعيتهم   قاسوووووووووتخدام النلسوووووووووخ قالمنسوووووووووقخ فووووووووو

ـــــــَلَخ )) :  قبمووووووول يبووووووورر تجووووووولقءاتهم   ففووووووو  شوووووووأ  ا يووووووو  الخلمسووووووو  مووووووو  سوووووووقرة التقبووووووو  ـــــــِنَذا انَس َف

ـــــــُروُهمأ َواقأُعـــــــُدوا  ُص ـــــــُذوُهمأ َواحأ ـــــــدُتُموُهمأ َوُخ ـــــــُث َوَج ـــــــِرِكيَن َحيأ ـــــــاقأُتُلوا الأُمشأ ـــــــُرُم َف ـــــــُهُر الأُح َشأ األأ

َصــــــد   ــــــمأ ُكــــــلَّ َمرأ ــــــُوا الزََّكــــــاَة َفَخلُــــــوا َســــــِبيَلُهمأ  ۚ  َلُه ــــــاَلَة َواَت ــــــِنن تَــــــاُبوا َوَأَقــــــاُموا الصَّ ِإنَّ  ۚ  َف

 ((رَِّحيم   اللََّه َغُفور  

التِّوووووووووو  يطلوووووووووو  لليهوووووووووول الفقهوووووووووول     أو   هوووووووووو   ا يوووووووووو  السووووووووووللف  الوووووووووو كررأ  السوووووووووولّفي  التكفيري وووووووووو

أونِّهووووووووول نس وووووووووخ  كووووووووو  ا يووووووووول  التووووووووو  قرد  فووووووووو  القووووووووورآ  الكوووووووووريم التووووووووو  تووووووووودلق " آيووووووووو  السوووووووووي "

  :التووووووووووووو  منهووووووووووووول للووووووووووووو  سوووووووووووووبي  المثووووووووووووول  لتسووووووووووووولم  قالقئووووووووووووولم مووووووووووووو  غيووووووووووووور المسووووووووووووولمي  إلووووووووووووو  ا

ــــــ)) ــــــرَاَه ِف ــــــدِّيِن اَل ِإكأ ــــــيِّ  ۚ  ي ال ــــــَن الأَغ ــــــُد ِم ــــــيََّن الُرشأ ــــــد تََّب  (211ا يوووووو  / سووووووقرة البقوووووورة ) (ۚ  َق

َرأِ  ُكُلُهـــــمأ َجِميًعـــــا ))وقولـــــه تعـــــالى  ـــــرُِه  ۚ  َوَلـــــوأ َشـــــاََل َرُبـــــَك آَلَمـــــَن َمـــــنأ ِفـــــي األأ َأَفَأنأـــــَت ُتكأ
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نالمرجع 
 س 
 . 13، ص  
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اإلسرررالم سرررؤال وجرررواب المشررررف العرررام الشررريخ محمرررد صرررال  المنجرررد وأنظرررر "، المو رررع اإللكترونررري " آيرررة السررريف"راجرررع شرررمن نرررزول اآليرررة الخامسرررة مرررن سرررورة التوبرررة والتررري أطلرررق عليهرررا العلمرررار 

 wewsyRian-Net، مو ع إلكتروني ( يستتاب وإال  تل) توأل بعنوان ( 214)أي اً شمن  تاوي ابن تيمية محمد حبي ابن تيمية 
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ِمِنينَ  ـــــــؤأ ـــــــوا ُم ـــــــاَس َحتَّـــــــىؤ َيُكوُن لووووووودد ا يووووووول  التووووووو   قيقووووووود ر( 22ا يووووووو  / يوووووووقنس  سوووووووقرة)(( النَّ

آي   121ل نسخ له   ا ي  مل يقلر  ل  هطلل

فللجهووووووووولد اإلسووووووووووالم  فوووووووووو  التقلدنوووووووووول بوووووووووور  موووووووووو  تأقيوووووووووو  هوووووووووو   الجمللوووووووووول  التوووووووووو  تسووووووووووم  

نفسوووووووووووهل إسوووووووووووالمي  فللجهووووووووووولد اإلسوووووووووووالم  ال يقتووووووووووو  ا طفووووووووووول  قالنسووووووووووول  قالشووووووووووويقخ قال ُتموووووووووووولرس 

ه قخلصووووووووو  إ ا طووووووووول  فيوووووووووه لمليووووووووول  التووووووووودمير قالتفجيووووووووور التووووووووو  تقوووووووووقم بهووووووووول تلوووووووووك الجمللووووووووول  

. لك المسلمي  ف  حد  اتهم 

 ينهووووووووووووو  مووووووووووووولال  قال ر قال يفسووووووووووووود قال يتلووووووووووووو  ُجوووووووووووووف  قالمسووووووووووووولم فووووووووووووو  قتللوووووووووووووه   ال يغووووووووووووودر قال يو "

قال يقتوووووووووو  اموووووووووورأة قال طفووووووووووال  قال شوووووووووويخل  كبيوووووووووورا  قال ُيجهووووووووووء للوووووووووو  جرحوووووووووو  قال يمثوووووووووو  بقتوووووووووو  قال 

هوووووووووول  أق يسووووووووووَّ إلوووووووووو  أسووووووووووير قال يتعوووووووووور  لمسووووووووووللم أق رجوووووووووو  ديوووووووووو  قال يقصوووووووووود أ  يضوووووووووور  قج

"يقت  ح ّ 

قهووووووو ا ( حسوووووو  البنوووووول)قموووووو  هنوووووول فموووووول حوووووودث هووووووق لكووووووس  لووووووك تملموووووول  فكووووووّ  موووووول أشوووووولر لووووووه 

معكقسووووووووول  بشووووووووودة قطبووووووووو  فووووووووو  مووووووووول لووووووووور  بللجهووووووووولد اإلسوووووووووالم  لووووووووودى الجمللووووووووول  اإلسوووووووووالمي  

.دق  أ  نجد استهجلنل  ل لك م  طر  اإلخقا  المسلمي  المعلصري  

كجمللوووووووووو  اإلخووووووووووقا  المسوووووووووولمي  فوووووووووو   يوووووووووول  دلق  ل  قكوووووووووو لك هنوووووووووولك جمللوووووووووول  أخوووووووووو   جلنبوووووووووو

بووووووووولد  ا مووووووووور بللتبلرهووووووووول كمووووووووول قصوووووووووفهل حسووووووووو  البنووووووووول بللثهووووووووول الوووووووووّدلقة إلووووووووو  إقلمووووووووو  الّدقلووووووووو  

 .اإلسالمي  

جمللووووووووو  اإلخوووووووووقا  فووووووووو  رسووووووووولل  الموووووووووؤتمر الخووووووووولمس للووووووووو   (حسووووووووو  البنووووووووول)قصووووووووو  "لقووووووووود 

أن هووووووووووول جمللووووووووووو  إصوووووووووووالّحي  شووووووووووولمل  تفهوووووووووووم اإلسوووووووووووالم فهمووووووووووول  شووووووووووولمال  قتشوووووووووووم  فكووووووووووورتهم كوووووووووووّ  

                                                 
 

.لنا عودة تفصيلية  ي   ية الناسخ والمنسوخ  ي الفصل الثاني 
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. 9، ص ( م 1111دار الكلمة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، )،  1حسن البنا ، السالم  ي اإلسالم ، ط 
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دلوووووووووقة سووووووووولّفي    إ  يووووووووود لق  للعوووووووووقدة إلووووووووو  اإلسوووووووووالم : صوووووووووالح فووووووووو  ا ّمووووووووو  قأوّنهووووووووول نوووووووووقاح  اإل

"  إل  أصقله الّصلفي  القرآ  قالّسن  الّنبقّي 

( ب يإسوووووووووووومللي  الهضووووووووووووو)فوووووووووووولإلخقا  المسوووووووووووولمي  يووووووووووووّدلق  بووووووووووووأّنهم دلووووووووووووولة حسوووووووووووو  قووووووووووووق  

  لكوووووووووونهم فوووووووووو  النهليوووووووووو  " نحوووووووووو  دلوووووووووولة قلسوووووووووونل قضوووووووووولة"المرشوووووووووود العوووووووووولم لإلخووووووووووقا  المسوووووووووولمي  

 .  نجدهم يصمتق  لل  تجلقءا  المتشددي  

الجمللوووووووووووو  ا ّم التوووووووووووو  قضووووووووووووع  حجوووووووووووور ا سوووووووووووولس لبنوووووووووووول  "إ   جمللوووووووووووو  اإلخووووووووووووقا  هوووووووووووو  

اإلسوووووووووووالم السيلسووووووووووو  فووووووووووو  مصووووووووووور المعلصووووووووووورة قالتووووووووووو  تفر لووووووووووو  لنهووووووووووول الجمللووووووووووول  الدينيووووووووووو  

 ."الّت  ال تءا  تعم  ف  ميدا  الّصحقة جنبلو إل  جن  م  الجمللل  الفرقع

الوووووووودقر الفع وووووووول   لهوووووووول هوووووووو ا"لجمللوووووووو  شخصوووووووويل  بوووووووولرءة منووووووووُ  نشووووووووأتهل فكوووووووول  قكوووووووول  لهوووووووو   ا

  حسووووووووو  البنووووووووول   لبووووووووود القووووووووولدر لوووووووووقدة: )فووووووووو  حيووووووووولة الجمللووووووووو  فهنووووووووولك ثوووووووووالث شخصووووووووويل  

(  سيد قط 

قلكووووووووو  هوووووووووؤال  فكووووووووور خووووووووولص قطموووووووووقح ققسوووووووووولئ  إليصووووووووول  هووووووووو   الوووووووووّدلقة حسووووووووو  قووووووووووقلهم 

لقة فلنتشوووووووووور فوووووووووو  العووووووووووللم الطووووووووووقر الجديوووووووووود اتسوووووووووو  ميوووووووووودا  الوووووووووودّ "طووووووووووقر جديوووووووووود   ففوووووووووو  هوووووووووو ا 

اإلسوووووووووووالم  كلّوووووووووووه قتغيووووووووووور  أهووووووووووودافهل فأصوووووووووووب  اموووووووووووتالك الّسووووووووووولط  مووووووووووو  حيوووووووووووث أ   الّسووووووووووولط  
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. 21، ص ( ب ط ، ب م ، ب ت)إسماعيل صبري عبد هللا وآخرون ، الحركات اإلسالمية المعاصرة  ي الوطن العربي ، 
 

 
بيني بمصررررر  ررري مدينررررة المنصرررورة اإلبتدائيررررة ، وأشررررت ل أحررررد كبرررار  يررررادي اإلخررروان المسررررلمين المعاصرررررة ،  ا ررري و قيرررر  دسرررتوري ولررررد بقريرررة كفررررر الحرررراج شرررر 1952 – 1913عبرررد القررررادر عرررودة 

. م شررر ل وظيفرررة المرشرررد لإلخررروان المسرررلمين  1951م و ررري عرررام  1931هرررـ ثرررم ألتحرررق بكليرررة الحقررروق بالقررراهرة وتخررررج  1324بالزراعرررة ، ثرررم عررراد  واصرررل الدراسرررة تحصرررل علرررى البكرررالوريو  سرررنة 

م نتيجرررة تنرررا ج موا رررف اإلخررروان مرررع  1952ترررو ي إعرررداماً عرررام . سرررتور الل يبررري ثقرررة منهرررا بمرررا لررر  مرررن واسرررع المعر رررة برررالقوانين الجنائيرررة  ررري مصرررر م انتدبتررر  الحكومرررة اللليبيرررة لو رررع الد 1953و ررري عرررام 

 .  اإلسالم مقارنة بالقانون الو عي ، وكتاب المال والحكم  ي " . التشريع الجنائي اإلسالمي"من أشهر مؤلفات  . م  1951يوليو المصري ة عام  13ثورة 

 W.W.W. Islam Religion( مشروع مو ع دين اإلسالم)المكتبة الشاملة  -
 

بمدرسرررة  1911م ، در  االبتدائيرررة  ررري  ريتررر  ، و ررري عرررام  191111119هرررو السررريد  طرررب إبرررراهيم الشررراذلي ، ولرررد  ررري  ريرررة هوشرررة وهررري إحررردأل  ررررأل محا ظرررة أسررريوط بمصرررر بتررراريخ : السررريد  طرررب 

م اسرررتقالت  عرررام ،  1939دار العلررروم  بتهمرررة الترررحمر ومحاولرررة  1915 ررربج عليررر  للمررررة الثانيرررة عرررام .  1952عمرررل مدرسررراً ثرررم شررر ل عررردة وظرررائف  ررري الررروزارة ونتيجرررة خال رررات مرررع رجرررال الررروزارة  ررردل

 .م  1911ااتيال جمال عبد الناصر  تم إعدام  عام 

بوابرررة الحركرررات . تالميرررذه يكتبرررون نهايرررة جماعرررة اإلخررروان :  ررري ذكررررأل إعررردام سررريد  طرررب " معرررالم  ررري الطريرررق"وكتررراب مجلررردات ،  4يتكرررون مرررن "  ررري ظرررالل القررررآن: "لررر  مؤلفرررات عديررردة أشرررهرها 

.م  1112114119اإلسالمية ، نا ذة لدرو  اإلسالم السياسي واأل ليات 
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سووووووووووووق  تكووووووووووووق  ا داة إلوووووووووووو  الووووووووووووّدلقة إلوووووووووووو  اهلل قتغّيوووووووووووور  قسوووووووووووولئ  تحقيوووووووووووو  هوووووووووووو   ا هوووووووووووودا  

"فأصب  الجهلد بدال  م  الحكم  قالمقلظ  الحسن 

الُمسووووووووووووووووّميل  قا فكوووووووووووووووولر  إ    جمللوووووووووووووووول  اإلسووووووووووووووووالم السيلسوووووووووووووووو  مهموووووووووووووووول اختلفوووووووووووووووو  فوووووووووووووووو 

قالقسوووووووووولئ    إال أوّ  هووووووووووودفهل قاحوووووووووود فكوووووووووووّ  هوووووووووو   المسوووووووووووّميل  المغطّوووووووووولة بللوووووووووووّدي  هووووووووووق إلصووووووووووول  

التّسوووووووووولم    ديوووووووووو  الّسووووووووووالم البعيوووووووووود كوووووووووو  البعوووووووووود اإلرهوووووووووول  بللووووووووووّدي  اإلسووووووووووالم  الحنيوووووووووو  ديوووووووووو 

لموووووووول ترتكبوووووووووه هووووووووو   الجمللوووووووول  مووووووووو  تووووووووودمير ققتوووووووو    فوووووووووديننل اإلسوووووووووالم  بوووووووور  مّمووووووووول ترتكبوووووووووه 

وووووووووو  تطبيوووووووووو  الشووووووووووريع  اإلسووووووووووالمي  أق العووووووووووقدة إلوووووووووو  الّسوووووووووول  الصوووووووووولل   هوووووووووو   الجمللوووووووووول  بحج 

قهكووووووووووووو ا لتطبيووووووووووووو  الشوووووووووووووريع  اإلسوووووووووووووالمي  شوووووووووووووعلر ا حوووووووووووووءا  قالحركووووووووووووول  . حسووووووووووووو  قوووووووووووووقلهم 

.ل ي  يحلفظق  لل  مدني  الد قل ا( الليبراليي )اإلسالمي  تتخ   مطي  لمقاجه  

هوووووووووو  طريوووووووووو  ا نبيوووووووووول  قيوووووووووورى اإلخووووووووووقا  قالجمللوووووووووول  اإلسووووووووووالمي  السيلسووووووووووي  أّ  الووووووووووّدلقة 

قالمرسوووووووووووّلي    قهووووووووووو  كووووووووووو لك طريووووووووووو  الوووووووووووّدللة قالمصووووووووووولحي    حيوووووووووووث نشوووووووووووأ  الكثيووووووووووور مووووووووووو  

المنوووووووووولهج الّدلقيوووووووووو  المختلفوووووووووو    قظهوووووووووور  دلووووووووووقا  إسووووووووووالمي  موووووووووو  ق بوووووووووو  جمللوووووووووول  مخللفوووووووووو  

للكتوووووووول  قالسوووووووون     لهوووووووو ا يجوووووووو  التّفريوووووووو  بووووووووي  موووووووول تصووووووووق رق  ققضووووووووعق  فوووووووو  منهوووووووولج دلووووووووقتهم 

 . قالسّن     قبي  مل جل  ف  نصقص الكتل 

 

 :ابن تيمية ومنهجية الجهاد ( 4

لوووووللم جليووووو    قمووووو  الحووووو  القوووووق  إنوووووه أكووووود للووووو  ( ابووووو  تيميووووو )مووووو  الحووووو  القوووووق  إ  الشووووويخ 

تنفيووووو ا  لشووووورع اهلل   مووووو  حيوووووث الووووودفلع لووووو  الووووونفس   قانطالقووووول  مووووو  أ  ( القوووووقة)الجهووووولد بللسوووووي  

المغوووووووق  )ي  فوووووو   لوووووووك الققوووووو  العوووووودقا  ال ُيوووووورد إال بللعووووووودقا    قأ  فوووووور  العقلئووووووود موووووو  المعتووووووود
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  قفووووو  أي ققووووو    ال يمكووووو  ردلوووووه بغيووووور قوووووقة العقووووو  أقال  قبوووووللققة العمليووووو  ثلنيووووول  إ ا ( قالصوووووليبيي 

إلوووو  حووووي  تقفرهوووول   انطالقوووول  موووو  ( القووووقة العمليوووو )تووووقفر  سووووبلهل   قتأجيلهوووول لمليوووول  إ ا لووووم تتووووقفر 

ـــوَّة  : )ققلوووه تعووولل   ـــن ُق ـــا اســـَتَطعُتم ِم ـــم َم ـــّدوا َلُه ــــِه  َوَأِع ـــُدوَّ اللَّ ـــِه َع ـــِل ُترِهبـــوَن ِب ـــاِط الَخي ـــن ِرب َوِم

ُكم َواَخــــريَن ِمــــن دوِنِهـــم ال َتعَلمــــوَنُهُم اللَّـــــُه َيعَلُمُهـــم َومــــا ُتنِفقــــوا ِمـــن َشــــيَل  فــــي َســــبيِل  َوَعـــُدوَّ

 ( .  17ا ي  / سقرة ا نفل  ( )اللَّـِه ُيَوفَّ ِإَليُكم َوَأنُتم ال ُتظَلمونَ 

تيميوووووو  دلوووووول إلوووووو  الجهوووووولد بقووووووقة السووووووي  انطالقوووووول  موووووو  ظوووووورق  الغووووووءق قللوووووو  هوووووو ا   فوووووولب  

نَّ اللَّـــــَه ):الصووووليبيي  اسووووتجلب  لققلووووه تعوووولل المغووووقل  قغووووءق  ُأِذَن ِللَّــــِذيَن ُيَقــــاَتُلوَن ِبــــَأنَُّهمأ ُظِلُمــــوا َواِ 

ـــِدير   ـــرِِهمأ َلَق ـــى َنصأ ـــق  ِإالَّ أَ  *َعَل ـــِر َح ـــن ِدَيـــارِِهم ِبَغيأ ـــوا ِم ِرُج ــــُه َوَلـــوأاَل الَّـــِذيَن ُأخأ ـــا اللَّ ن َيُقولُـــوا َرُبَن

ـــُم  َكُر ِفيَهـــا اسأ ـــذأ ـــع  َوَصـــَلَوات  َوَمَســـاِجُد ُي ـــَبعأ   لَُّهـــدَِّمتأ َصـــَواِمُع َوِبَي ـــاَس َبعأَضـــُهم ِب ـــُع اللَّــــِه النَّ َدفأ

 ( 47   32ا يتل  /ة الحجسقر ()اللَّـِه َكِثيرًا َوَلَينُصَرنَّ اللَّـُه َمن َينُصُرُه ِإنَّ اللَّـَه َلَقِويٌّ َعِزيز  

ــــُدوا ِإنَّ اللَّـــــَه اَل ): قمرالوووولة لققلووووه تعوووولل   َت ــــاِتُلوا ِفــــي َســــِبيِل اللَّـــــِه الَّــــِذيَن ُيَقــــاِتُلوَنُكمأ َواَل َتعأ َوَق

َتـــِدينَ  َرُجـــوُكمأ َوالأفِ  * ُيِحـــُب الأُمعأ ـــُث َأخأ ـــنأ َحيأ ِرُجـــوُهم مِّ ـــُث َثِقفأُتُمـــوُهمأ َوَأخأ تأَنـــُة َأَشـــُد ِمـــَن َواقأُتُلـــوُهمأ َحيأ

ــــ ــــاقأُتُلوُهمأ َك ــــاَتُلوُكمأ َف ــــِنن َق ــــاِتُلوُكمأ ِفيــــِه َف ــــِجِد الأَحــــرَاِم َحتَّــــىؤ ُيَق ــــاِتُلوُهمأ ِعنــــَد الأَمسأ ــــِل َواَل ُتَق ِلَك الأَقتأ ذَؤ

 .  (121   127ا يتل  / البقرة سقرة )(  َجزَاَُل الأَكاِفِرينَ 
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 :فيِّة والسياسيِّة أصل كلمة اللِّيبرالية وأبعادها الفلس

 ؟ الّليبراليةما هي  -2

الليِّيراليووووووووووووووووو  مووووووووووووووووو ه  رأسوووووووووووووووووملل  ينووووووووووووووووولدي بللحريووووووووووووووووو  المطلقووووووووووووووووو  فووووووووووووووووو  الميوووووووووووووووووداني  "

االقتصوووووووووولدي قالسيلسوووووووووو    قللوووووووووو  النطوووووووووول  الفووووووووووردي   قيؤكوووووووووود هوووووووووو ا الموووووووووو ه  للوووووووووو  القبووووووووووق  

 "بأفكلر الم ه  قأفعلله بشرط المعلمل  بللمث 

للووووووووووو  أهميووووووووووو  الفووووووووووورد قالت حووووووووووورر مووووووووووو  كوووووووووووّ  سووووووووووولط  إ    جوووووووووووقهر الّليبراليووووووووووو  التركيوووووووووووء 

كثيووووووووووور مووووووووووو  الُكت ووووووووووول  يعرفوووووووووووق  الّليبراليووووووووووو  بترجمتهووووووووووول الّلفظيووووووووووو  مووووووووووو  الاّلتينيووووووووووو  "ق. خلرجيووووووووووو  

تعنووووووو  بللّرجووووووو Liberalisفكلمووووووو  ليبوووووووراليس" الحري ووووووو "إلووووووو  العربّيووووووو  قأن هووووووول تعنووووووو  

ريوووووووووووووو  قترجموووووووووووووو  قهوووووووووووووو ا تع. تعنوووووووووووووو  الطليوووووووووووووو  Lubetقلقبيوووووووووووووو Libet"ليبوووووووووووووو "قكلموووووووووووووو  

 "الل فظ فقط

فللمفووووووووووولهيم التِّووووووووووو  تقوووووووووووقم لليهووووووووووول الفلسوووووووووووف  اللِّيبراليووووووووووو  هووووووووووو  الفردّيووووووووووو  قالحّريووووووووووو  قهووووووووووو  

 .قيم  السلط  قتعتبر أكثر أهمي  منهل 

تسوووووووووووووتند إلووووووووووووو  فكووووووووووووورة القووووووووووووولنق  الّطبيعووووووووووووو    فجميووووووووووووو  ا فكووووووووووووولر : كمووووووووووووونهج ( اللِّيبراليووووووووووووو )

  مضوووووووووووووومقنهل أ    " للسقفسووووووووووووووطلئي ك"ا قرقبيوووووووووووووو   ا  جوووووووووووووو قر فوووووووووووووو  الفلسووووووووووووووف  اليقنلنيوووووووووووووو    

مصووووووولح  المجتمووووووو  ككووووووو  تتحقووووووو  مووووووو  خوووووووال  لمووووووو  كوووووووّ  فووووووورد فيوووووووه للووووووو  تحقيووووووو  مصووووووولحته 

.الخلصووووووووووو  قهووووووووووو   الفكووووووووووورة هووووووووووو  ا سووووووووووولس الفكوووووووووووري للمفهوووووووووووقم الغربووووووووووو  المعلصووووووووووور للحري ووووووووووو  

ا د لوووووووووووووووو  أو   اإلنسوووووووووووووووول  هووووووووووووووووق سووووووووووووووووّيد الكووووووووووووووووق  قأو   حّريتووووووووووووووووه ( الّليبراليوووووووووووووووو )فللحري وووووووووووووووو   
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. 133، ص ( م 1111دار الحجاز ، اإلسكندرية ، )،  1عبد العزيز مرزوق الطريفي ، العقلية الل يبرالية ، ط 
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ّي قيووووووووووقد   ققوووووووووود قفوووووووووود هوووووووووو ا المفهووووووووووقم الغربوووووووووو  إلوووووووووو  بالدنوووووووووول فوووووووووو  الشخصووووووووووي  ال تخضوووووووووو   

القوووووووور  التّلسوووووووو  لشوووووووور هوووووووو ا المفهووووووووقم القوووووووولئم للوووووووو  اإلبلحيوووووووو  قلوووووووودم التعوووووووور   ّي فوووووووورد فوووووووو  

 .أمقر  الخلص  

الفكووووووووور الّليبرالووووووووو  يسوووووووووع  إلووووووووو  أ  يفعووووووووو  الفووووووووورد قيقوووووووووق  بوووووووووال حووووووووودقد قال "قهووووووووو ا يعنووووووووو  ّأ   

ه للوووووووو  أحوووووووود   قال يعنيووووووووه موووووووول يفعوووووووو  ضووووووووبط موووووووو  غيوووووووور تووووووووأثير خوووووووولرج  لليووووووووه أق تووووووووأثير منوووووووو

غيوووووووور    قال يعنوووووووو  غيوووووووور  موووووووول يفعلووووووووه هووووووووق   قيجوووووووو  أاّل يكووووووووق  متووووووووأثرا  بووووووووأّي فكوووووووور أق التقوووووووولد 

دينووووووووو  أق قبلوووووووووّ  أق لرفوووووووووّ    قيجووووووووو  أ  ينطلووووووووو  مووووووووو  لقووووووووو  قتحليووووووووو  مووووووووونعكس مووووووووو  المووووووووولدة 

قهوووووووووق اإللوووووووووه الوووووووووّ ي يشوووووووووّرع لافوووووووووراد بوووووووووال قالطبيعووووووووو    فللحووووووووولكم للووووووووو  اإلنسووووووووول  لقلوووووووووه فقوووووووووط

ممووووووووول يعنووووووووو  أ  " ا ال يهوووووووووتم العقووووووووو  الّليبرالووووووووو  بأفعووووووووول  غيووووووووور   ّنهووووووووول ال تعنيوووووووووهشوووووووووريك لووووووووو

يسووووووووووووع  إلوووووووووووو  أ  يفعوووووووووووو  الفوووووووووووورد قيقووووووووووووق  موووووووووووول يريوووووووووووود بوووووووووووودق  أّي تووووووووووووأثير ( اللِّيبرالوووووووووووو )الفكوووووووووووور 

  .خلرج  لليه 

" جووووووق  سووووووتيقرا  ميوووووو "كوووووول  موووووويالد الّليبراليوووووو  فوووووو  القوووووور  الّسوووووولب  لشوووووور خلّصوووووو  موووووو  "ققوووووود 

يل  الل وووو ا  قضووووعل ا فكوووولر المقلوووودة للنظّريوووو  ه فللّليبراليوووو  فوووو  بوووودايتهل قهموووول ا سلسوووو" جووووق  لووووقك"ق

 "برتر اندراس "تتجه إل  صنلل  الفرد الحّر كمل أشلر 

 .فللّليبرالي  تؤكد لل  الفرد الّحر 

ووووووووول مووووووووو  حيوووووووووث االشوووووووووتقل  الّلغوووووووووقي   يرجووووووووو  لفوووووووووظ الّليبراليووووووووو  إلووووووووو  الّلفوووووووووظ الالتينووووووووو   قّأم 

ي يعنوووووووووووو  الّشووووووووووووخص الكووووووووووووريم   النبيوووووووووووو    قالّحوووووووووووور   قموووووووووووو  بووووووووووووي  هوووووووووووو     الوووووووووووو   " ليبووووووووووووراليس"

أّي الشوووووووووووووخص "الوووووووووووودالال  اإلشووووووووووووتقلقي  التِّووووووووووووو  يحملهوووووووووووول الّلفوووووووووووووظ نجوووووووووووود ّأ   المعنووووووووووووو  ا خيوووووووووووور 
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. 25المرجع السابق ، ص 
 

 
،  يلسررروف منطقررري وريا ررري إنجليرررزي ، مهتمررراً بفلسرررفة الريا ررريات ، مرررن مؤلفاتررر  الررررئي  عرررن أسررر  الهندسرررة  والتجريبيرررة عنرررد سرررتيورات ميرررل ، B. Russel (1491 – 1991 )برترانرررد راسرررل 

 .والفلسفة المتعالية عند كانط ، والهيجلية اإلنجليزية الجديدة 

ALAIN REY : LEPETIT ROBERT 2 . PARIS , 1985 . 
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هووووووووق المعنوووووووو  الووووووووّ ي سوووووووويكق  مرتكووووووووء الووووووووّدالل  للمفهووووووووقم الحقوووووووول    حيووووووووث يالحووووووووظ أون ووووووووه " الّحوووووووور

يووووووو  ُمنوووووووُ  البدايووووووو  بووووووو  كلنووووووو  الكلمووووووو  حتووووووو  نهليووووووو  القووووووور  الثووووووولم  لشووووووور لوووووووم يكووووووو  لفوووووووظ الّليبرال

Liberalالشلئع  ه  ليبرا 

مفهووووووووووووقم يقوووووووووووقم للووووووووووو  الفرديوووووووووووو  قالحرّيووووووووووو  كموووووووووووول ( فللّليبراليووووووووووو )قمووووووووووو  نلحيووووووووووو  أخوووووووووووورى 

 كرنوووووووووول سوووووووووولبقل    قهوووووووووو  قيموووووووووو  تعلووووووووووق قيموووووووووو  السوووووووووولط  قتعتبوووووووووور أكبوووووووووور أهميوووووووووو  منهوووووووووول   ققوووووووووود 

مووووووووووو  خوووووووووووال  الديمقراطيووووووووووو  إمكلنيووووووووووو  التقفيووووووووووو  بوووووووووووي  الحري ووووووووووو  قالسووووووووووولط  ( الّليبراليووووووووووو )قجووووووووووود  

.لل  إلتبلر أن هل تتي  للفرد أو   يكق  حلكمل  قمحكقمل  ف  ققٍ  قاحٍد 

كمفهووووووووووقم فلسووووووووووف  تقووووووووووقم للوووووووووو  حرّيوووووووووو  الفكوووووووووور   قكمفهووووووووووقم سيلسووووووووووّ  تقووووووووووقم ( فللّليبراليوووووووووو 

للووووووووووو  اختبوووووووووووولر الّسوووووووووووولط  قتأسوووووووووووويس ا حووووووووووووءا  قكمفهووووووووووووقم اقتصوووووووووووولدي فهوووووووووووو  حرّيوووووووووووو  الفعوووووووووووو  

ف  المل  دق  تقيد أق تدخ  م  الّدقل  االقتصلدي أي الحرّي  المطلق 

الّليبراليووووووووووو  مووووووووووو  النلحيووووووووووو  الفكرّيووووووووووو  تعنووووووووووو  حرّيووووووووووو  االلتقووووووووووولد "قمجمووووووووووو  القوووووووووووق  فووووووووووود  

قمووووووووووووو  الّنلحّيووووووووووووو  االقتصووووووووووووولدي  تعنووووووووووووو  حرّيووووووووووووو  الملكيووووووووووووو  الّشخصوووووووووووووي  . قالتّفكيووووووووووووور قالّتغييووووووووووووور 

  قحريوووووووووو  الفعوووووووووو  االقتصوووووووووولدي الموووووووووونّظم قفوووووووووو  قوووووووووولنق  الس ووووووووووق    قللوووووووووو  المسووووووووووتقى الّسيلسوووووووووو

"تعن  حرّي  الّتجم  قتأسيس ا حءا  قاختيلر الّسلط 
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ة ، نقد الليبرالية ، ط  . 14، ص ( م 1113تنوير للنشر واإلعالم ، القاهرة ، )،  1الطيب بو عز 
 

 
ج مقولررررة  Adam Smith( 1991 – 1913)ًيعررررد آدم سررررميل  " دعرررر  يعمررررل دعرررر  يمررررر  "الفيلسرررروف ورجررررل اال تصرررراد األسرررركوتلندي ، الًمنظررررر الرررررئي  لال تصرررراد ، الليبرالرررري المعاصررررر ، وهررررو مرررررول

رررة الفررررد  ررري مجرررال اال تصررراد والتررري منهرررا ًيعرررد  را عررراً لشرررعار الرأسرررمالية المعاصررررة ومرررن أشرررهر أعمالررر   ررري مجرررال  الرررذي ذكرررر  يررر  المقولرررة المرررذكورة " ثرررروة األمرررم"اال تصررراد كتابررر  الشرررهير داعيررراً إلرررى حريل

 .أعاله 

  . ALAIN REY : LEPETIT ROBERTZ . PARIS , 1985 :المصدر 
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 : الّليبراليةنشأة  -1

 الحقيقووووووو  فووووووو  الغووووووور  كمفهوووووووقم سيلّسووووووو  قاقتصووووووولدي متكلمووووووو " الّليبراليووووووو "كووووووول  ظهوووووووقر 

: ف  القر  التلس  لشر كنتيج  لمسلهمل  متفرق  ف  أققل  مختلف  لعدد م  الفالسوف  مو  أمثول   

17711711جوووول  جوووولك رقسووووق)ق( j. Lock(1132-1274)جووووق  لووووقك )ق (ل لميكوووولفي)

j. j. Roussou  ) 17711711آدم سوووووميث)قالفيلسوووووق  االقتصووووولديA. Smith

11711111j. S. millجق  ستيقرا  م )ق

قمووووووووووو  القاضووووووووووو  أّ  الّليبوووووووووووراليي  يلتءموووووووووووق  بمجمقلووووووووووو  مووووووووووو  القووووووووووويم قالمبووووووووووولد  التّووووووووووو  

مققفوووووووووووول  أخالقيوووووووووووول  نبوووووووووووويال  موووووووووووو  قضووووووووووووليل حيقّيوووووووووووو  أسلسووووووووووووّي  يمكوووووووووووو   تشووووووووووووك  فوووووووووووو  مجمقلهوووووووووووول

 :اختصلرهل فيمل يل  

احتوووووووووووووورام إنسوووووووووووووولني  اإلنسوووووووووووووول  بمعنوووووووووووووو  اإللتوووووووووووووورا  بكيلنووووووووووووووه الفووووووووووووووردي قبأن ووووووووووووووُه ا سوووووووووووووولس  -أ

فوووووووووووللّليبراليق  يعطوووووووووووق  . قالجوووووووووووقهر الوووووووووووّ ي ال يمكووووووووووو  تجلهلوووووووووووه أق الحوووووووووووّط مووووووووووو  قووووووووووودر  قلقلوووووووووووه 

 .قيم  قصقى للفرد تفق  أهمي  الجملل  

التبوووووووووووولر أو   الحرّيوووووووووووو  شوووووووووووورط ال غنوووووووووووو  لنووووووووووووه لتمكووووووووووووي  ا فووووووووووووراد موووووووووووو  تنميوووووووووووو  قوووووووووووودراتهم  - 

 .قمهلراتهم 

اخضوووووووولع كووووووووّ  شوووووووو   لحكووووووووم العقوووووووو  بمعنوووووووو  تقظيوووووووو  هوووووووو   ا لوووووووو  التوووووووو  قهبهوووووووول لنوووووووول اهلل  -ج

 .ف  التّقص  إل  الحقلئ  دق  قصليل خلرجّي  

 :ه  الّسيلسّي  فه  نظلم يققم لل  ثالث  أسس ق ( الّليبرالي )أوم ل 

 ديمقراطي  –حرّي  فردّي   –للملني  

ففصووووووووو  الوووووووووّدي  لووووووووو  الدقلووووووووو  هووووووووو  للملنيووووووووو    أوّمووووووووول أسووووووووولس االلتقووووووووولد الوووووووووّدين  قالتّعددّيووووووووو  

كموووووووووول " . ديمقراطيوووووووووو "الفكرّيوووووووووو  قالحءّبيوووووووووو  قاالنتخلبوووووووووول  موووووووووو  خووووووووووال  النظوووووووووولم البرلموووووووووولن  فهوووووووووو  
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اطيووووووووو  مووووووووو  الووووووووونّظم تعتبووووووووور الديمقر "هووووووووو ا ق" . حرّيووووووووو  فردّيووووووووو "أ و أسووووووووولس كفووووووووو  حرّيووووووووو  ا فوووووووووراد 

الّليبراليووووووووو  التّووووووووو  تسوووووووووع  إللطووووووووول  الفووووووووورد حقققوووووووووه قهووووووووو  نوووووووووقع مووووووووو  التطبيووووووووو  العلمووووووووو  للفكووووووووور 

"الّليبرال 

أبوووورء الوووونظم االقتصوووولدي  الّليبراليوووو  هووووق نظوووولم الرأسوووومللي  الووووّ ي رتّوووو  "قكموووول تعتبوووور أيضوووول  موووو  

"ا مم سكتلندي آدم سمي  ف  كتلبه ثرقةأفكلر  لللم االقتصلد اال

إّ  حرّيوووووووووووو  الفوووووووووووورد فوووووووووووو  الفكوووووووووووور قااللتقوووووووووووولد قديمقراطّيوووووووووووو  اإلنتخلبوووووووووووول  النءيهوووووووووووو  قحقووووووووووووق  

اإلنسووووووووول  تلوووووووووك هووووووووو  ا هووووووووودا  المشوووووووووترك  التّووووووووو  تجمووووووووو  الّليبوووووووووراليي  فووووووووو  جميووووووووو  دق  العوووووووووللم 

  قلكووووووووووونهم يختلفوووووووووووق  فووووووووووو  أيديقلقجيووووووووووو  المجتمعووووووووووول  قمعتقوووووووووووداتهل قفلسوووووووووووف  ديلنلتهووووووووووول   قفووووووووووو  

مفهوووووووووقم الّليبراليووووووووو  سوووووووووقا  فووووووووو  طرحوووووووووه "هووووووووو ا ُيعووووووووود   أخووووووووال  المجتمووووووووو  التووووووووو  يتبنلهووووووووول   قللووووووووو 

الفلسووووووووووف  أق الّسيلسوووووووووو  أق االقتصوووووووووولدي مفهقموووووووووول  ءئبقيوووووووووول  ينفلوووووووووو  موووووووووو  التحديوووووووووود قالتّعريوووووووووو    

"قمفهقمل  مخلتال  غلرقل  ف  االلتبلس

 :الّليبرالية والعالم العربي واإلسالمي ( 1

يوووووووو  الفوووووووورد فوووووووو  العووووووووللم اإلسوووووووووالم  يوووووووورى دلوووووووولة الّليبراليوووووووو  موووووووو  الغوووووووور  قالمسوووووووولمي  ّأّ  حرّ 

محوووووووودقدة فهنوووووووولك لقائوووووووو  دينيوووووووو  تعووووووووق  هوووووووو   الحرّيوووووووو    انطالقوووووووول  موووووووو  التقوووووووولدهم فوووووووو  فصوووووووو  

 .الدي  ل  الدقل  

: فللبداي  لليبرالي  العربي  اإلسالمي  كلن  لل  يد تيلري  
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. 11، ص ( ب ن ، ب م ، ب ت)عبد الرحيم بن صمايل السلمي ، الليبرالية نشمتها ومجاالتها ، ب ط ، 
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ة ، نقد الليبرالية ، مرجع سبق ذكره ، ص  يب بو عزل  . 19الطل

44
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ي يوووووووووربط بوووووووووي  دلقتوووووووووه للحرّيووووووووو  قاإلسوووووووووالم مووووووووو  انبهووووووووولر بللحضووووووووولرة الغربيووووووووو  تيووووووووولر لصووووووووور 

 .  قم  تأثر به  (لجمل  الدي  ا فغلن )الحل  بللنسب   كمل هق

قتيوووووووووووولر للموووووووووووولن  يطللوووووووووووو  بللحرّيوووووووووووو  للوووووووووووو  الطريقوووووووووووو  الّليبراليوووووووووووو  الغربيوووووووووووو  دق  الحلجوووووووووووو  

للوووووووووووووووربط بللووووووووووووووودي    أق االرتبووووووووووووووولط بووووووووووووووول خال  اإلسوووووووووووووووالمي  أق حووووووووووووووو  التمسوووووووووووووووك بوووووووووووووووللمقرقث 

لسوووووووو  الملقوووووووو  كموووووووول هووووووووق الحوووووووول  لنوووووووود شوووووووولكر النلب. الثقوووووووولف  فوووووووو  مجوووووووول  العوووووووولدا  قالتقلليوووووووود 

"ليبرال  العر "بو  

ققووووووووووود تعوووووووووووّر  العوووووووووووللم اإلسوووووووووووالم  للووووووووووو  الّليبراليووووووووووو  بشوووووووووووك  أكبووووووووووور مووووووووووو  خوووووووووووال  حلجووووووووووو  

ا ق  إلوووووووووو  التكنقلقجيوووووووووول التّوووووووووو  يحتكرهوووووووووول الثوووووووووولن  هوووووووووو ا بجلنوووووووووو  الووووووووووّنظم السيلسووووووووووي  المت ب بوووووووووو  

 . بي  الدي  قالعلملني  

  اإلسوووووووووالمّي  فهووووووووو ا التيووووووووولر لهووووووووو ا نشوووووووووأ  تيووووووووولرا  متعوووووووووددة لليبراليووووووووو  منهووووووووول تيووووووووولر الّليبراليووووووووو

يسووووووووع  للّتقفيوووووووو  بووووووووي  الّليبراليوووووووو  قاإلسووووووووالم قنفوووووووو  الّتعوووووووولر  بينهموووووووول ققوووووووود نشووووووووأ فوووووووو  الحركوووووووو  

 " .محمد لبد "اإلصالحّي  لل  يد 

تسوووووووووووووولل  الّليبراليوووووووووووووو  إلوووووووووووووو  الووووووووووووووبالد اإلسووووووووووووووالمّي  موووووووووووووو  خووووووووووووووال  "أنووووووووووووووه قموووووووووووووو  القاضوووووووووووووو  

انبهوووووووووووورقا بحضوووووووووووولرته الجمعيوووووووووووول  السوووووووووووورّي  التوووووووووووو  كّقنهوووووووووووول أفووووووووووووراد تووووووووووووأثرقا بووووووووووووللفكر الغربوووووووووووو  ق 

الملّديووووووووو  ققووووووووود كلنووووووووو  بقّيووووووووو  ا ّمووووووووو  اإلسوووووووووالمّي  ثلبتووووووووو  للووووووووو  دينهووووووووول ال تحتووووووووولج إلووووووووو  ا فكووووووووولر 

قالووووووووّنظم الغربّيوووووووو  قهوووووووو  معتووووووووّءة بوووووووودينهل قاثقوووووووو  بصووووووووحته قصووووووووالحيته للحكووووووووم قالعموووووووو  فوووووووو  كوووووووو  

" ءمل  قمكل  
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قر قموووووووووو  ثووووووووووم    يمكوووووووووو  القووووووووووق  أ   هنوووووووووولك العديوووووووووود موووووووووو  العقاموووووووووو  التوووووووووو  أّد  إلوووووووووو  ظهوووووووووو

الّليبراليوووووووووو  فوووووووووو  العووووووووووللم اإلسووووووووووالم  بصووووووووووف  للموووووووووو  قظهووووووووووقر موووووووووول يّسووووووووووم  حلليوووووووووول  بللّليبراليوووووووووو  

 .اإلسالمّي  الت  تحلق  التقفي  بي  اإلسالم قالحداث  الغربي  بصف  خلص  

تعووووووووقد جوووووووو قر التّقريوووووووو  بووووووووي  اإلسووووووووالم قالليبراليوووووووو  إلوووووووو  القوووووووور  "قموووووووو  النلحيوووووووو  التلريخيوووووووو  

العثملنيوووووووووووو  قُأحتلّووووووووووووو  أكثووووووووووووور الوووووووووووووبالد اإلسوووووووووووووالمي  التلسوووووووووووو  لشووووووووووووور حيوووووووووووووث تفّككووووووووووووو  الّدقلووووووووووووو  

قظهوووووووور  فيوووووووووه قوووووووووقة الغووووووووور  الملّديووووووووو    قضووووووووعف  الوووووووووبالد اإلسوووووووووالمّي  قبووووووووورء الّسوووووووووؤا  الفكوووووووووري 

"لمل ا تأخر المسلمق  قتقدم غيرهم؟"الشّهير 

قفوووووووووووو  هوووووووووووو   ا جووووووووووووقا  الفكرّيوووووووووووو  المكتسووووووووووووب  بوووووووووووودأ  الحركوووووووووووول  اإلصووووووووووووالحّي  للوووووووووووو  يوووووووووووود 

انتهووووووووووو  بتحوووووووووووق  تالميووووووووووو  محّمووووووووووود لبووووووووووود  إلووووووووووو  الّليبراليووووووووووو  ققووووووووووود . "م 1271 (محّمووووووووووود لبووووووووووود )

الّصووووووووورف  ققووووووووود اسوووووووووتفلد االحوووووووووتال  قالقوووووووووقى اإلسوووووووووتعملري  مّمووووووووول ُيسوووووووووّم  بللحركووووووووو  اإلصوووووووووالحي  

ققووووووووووولم بتقجيههووووووووووول لتحقيووووووووووو  أهدافوووووووووووه فووووووووووو  إضوووووووووووعل  المفووووووووووولهيم اإلسوووووووووووالمّي  الّصوووووووووووحيح  فووووووووووو  

 "النفقس قالقضل  لل  القحدة اإلسالمّي 

سووووووووووببل  فوووووووووو  ءلءلوووووووووو  العقلئوووووووووود   قالعبووووووووووث بل فكوووووووووولر فهوووووووووو  كغيرهوووووووووول  لقوووووووووود كلنوووووووووو  الّليبراليوووووووووو 

مووووووووو  المووووووووو اه  التّووووووووو  ُتعووووووووود  دخيلووووووووو  قمسوووووووووتقردة ال تمووووووووو   إلووووووووو  ديننووووووووول بصووووووووول    فهووووووووو  نشوووووووووأ  

فووووووووو  بيئووووووووو  غيووووووووور بيئتنووووووووول   قفووووووووو  ظووووووووورق  غيووووووووور ظرقفنووووووووول   فهووووووووو  مووووووووو ه  رأسوووووووووملل  ينووووووووولدي 

الّسيلسووووووووووووو  بللحّريووووووووووووو  المطلقووووووووووووو  فووووووووووووو  كلفّووووووووووووو  الميووووووووووووولدي    قخلّصووووووووووووو  الميووووووووووووودا  االقتصووووووووووووولدي ق 

قاالجتموووووووووولل    قهوووووووووو ا يتضووووووووووم  فوووووووووو  التقوووووووووولد الجوووووووووولهلي  بوووووووووورقح اإلسووووووووووالم إسووووووووووقلط حلكميوووووووووو  

اهلل فوووووووو  السيلسوووووووو    ا موووووووور الوووووووو ي ُيعوووووووود  نقطوووووووو  خووووووووال  بيوووووووونهم قبووووووووي  اإلخووووووووقا  الووووووووّ ي  يوووووووورق  

 .  الحلكمي  هلل 
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SECULARISMوالعلمانيةLIBRALISMالفرق بين الّليبرالية

فوووووووووووو  السيلسوووووووووووو  قاالقتصوووووووووووولد موووووووووووو ه  فكووووووووووووري ُيّركووووووووووووء للوووووووووووو  الليبراليوووووووووووو  :  الّليبراليــــــــــــة -1

الحرّيوووووووووو  الفردّيوووووووووو  قالّتحوووووووووورر التّوووووووووولم موووووووووو  كووووووووووّ  سوووووووووولط  خلرجّيوووووووووو  قُيّركووووووووووء للوووووووووو  أهميوووووووووو  الفوووووووووورد 

قممكوووووووو  إضوووووووولف  القووووووووق  . قضوووووووورقرة تحووووووووّرر  موووووووو  كووووووووّ  سوووووووولط  خلرجيوووووووو  كموووووووول أسوووووووولفنل القووووووووق  

هتموووووووولم المفوووووووورط الّليبراليوووووووو  لهوووووووول مفوووووووولهيم متعووووووووددة بحسوووووووو  موووووووول تضوووووووولُ  إليووووووووه قيجمعهوووووووول اال"ّأ   

بللحرّيووووووو  قتحقيووووووو  الفووووووورد ل اتوووووووه قالتبووووووولر الحريووووووو  هووووووودفل  قغليووووووو  فووووووو   اتهووووووول قهنووووووولك مووووووو  يووووووورى 

قهوووووووووووووو  نظّريوووووووووووووو   ا  أطيوووووووووووووول  متعووووووووووووووّددة قجقانوووووووووووووو  " نظّريوووووووووووووو  الحرّيوووووووووووووو "أو   الّليبراليوووووووووووووو  هوووووووووووووو  

فللّليبراليووووووووووووو  ال توووووووووووووأب  بسووووووووووووولقك الفووووووووووووورد طللمووووووووووووول أنوووووووووووووه ال . " مختلفووووووووووووو  قبمقووووووووووووولدير متفلقتووووووووووووو 

ترجووووووووو  "قيوووووووورى الووووووووبع  أّنهووووووووول كفلسووووووووف  . الخلصوووووووو  بووووووووللحقق  قالّحرّيووووووووول  يخوووووووورج لوووووووو  دائرتوووووووووه 

قغيووووووووور  فووووووووو  العصوووووووووقر القسوووووووووط  قالحديثووووووووو  إال  أن وووووووووه يمكووووووووو  القوووووووووق    ال  (سوووووووووقراط)إلووووووووو  أيووووووووولم 

يقجووووووووود تعريووووووووو  لووووووووولم متفووووووووو  لليوووووووووه لمفهوووووووووقم الّليبراليووووووووو  نظووووووووورا  لتشوووووووووع  ا فكووووووووولر قاالتجلهووووووووول  

يموووووووووووي  اللِّيبرالووووووووووو  أق المحووووووووووولفظي    ففووووووووووو  إطووووووووووولر اإليديقلقجيووووووووووو  المعلصووووووووووورة يالحوووووووووووظ قجوووووووووووقد ال

Reservative Liberalism قاليسووووووووووولر الليبرالووووووووووو  أق الراديكوووووووووووللييradical 

Liberalism قالمعتدلي  الليبرالييmoderate Liberalism

قا  ا كووووووووووول  المحووووووووووولفظق  يؤيووووووووووودق  قيؤكووووووووووودق  فووووووووووو  مجووووووووووول  االقتصووووووووووولد للووووووووووو  فلسوووووووووووف   -

Laissez faire laissez passer(( "دلُه يعم  دلُه يمر  ))

.  "آدم سووووووووووووووميث"قهووووووووووووووق الّشووووووووووووووعلر الووووووووووووووّ ي أطلقووووووووووووووه الفيلسووووووووووووووق  قالبلحووووووووووووووث االقتصوووووووووووووولدي 

يطووووووووووووللبق  بووووووووووووأ  تلعوووووووووووو  الّدقلوووووووووووو  دقرا  أكبوووووووووووور فوووووووووووو  مجوووووووووووول  االقتصوووووووووووولد ( الراديكوووووووووووولليي )فوووووووووووود  "
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ووووووووووول . نتيجووووووووووو  لتغيووووووووووور الظّووووووووووورق  البيئيووووووووووو  المحيطووووووووووو  للووووووووووو  المسوووووووووووتقيي  المحلّووووووووووو  قالوووووووووووّدقل   أم 

ا الشووووووووووأ  مققفوووووووووول  قسووووووووووطل  يجسووووووووووُد لملّيوووووووووو  التقفيوووووووووو  بووووووووووي  آرا  المعتوووووووووودلق  فيتخوووووووووو ق  فوووووووووو  هوووووووووو 

"اليمي  قاليسلر

قموووووووو  جملووووووووو  ا را  الثالثووووووووو  تع ووووووووود الّليبراليووووووووو  رمووووووووءا  للحريووووووووو  المطلقووووووووو  فووووووووو  المووووووووول    قلووووووووودم 

التّقيووووووووووود بتووووووووووودخ  الّدقلووووووووووو    بووووووووووو  قمنعهووووووووووول مووووووووووو  توووووووووووقل  قظووووووووووولئ  صووووووووووونللي   أق تجلرّيووووووووووو    قال 

  فوووووووووو  العالقوووووووووول  االقتصوووووووووولدي    ققوووووووووود اسووووووووووتفلد اليهووووووووووقد التّوووووووووودخ –أي الدقلوووووووووو   –يحوووووووووو   لهوووووووووول 

هووووووووو ا مووووووووول يتعلووووووووو  . مووووووووو   لوووووووووك فووووووووو  الّربووووووووول قالغووووووووو  قالّسووووووووورق  مووووووووو  خوووووووووال  تكوووووووووّدس ا موووووووووقا  

 .بللمجل  االقتصلدي 

الليبّراليوووووووووووو  كغيرهوووووووووووول موووووووووووو  "قهكوووووووووووو ا   ففوووووووووووو  مجوووووووووووول  التحديوووووووووووود الوووووووووووودقي  للمفهووووووووووووقم   فوووووووووووود   

 حووووووووووووووق  مفهووووووووووووووقم محووووووووووووووّدد الظووووووووووووووقاهر الفكرّيوووووووووووووو  تحموووووووووووووو  دالال  مختلفوووووووووووووو  قال يقجوووووووووووووود اتفوووووووووووووول  

قمتفووووووووو  لليوووووووووه   بووووووووو  قبلوووووووووقرة تعريووووووووو  قاضووووووووو  قدقيووووووووو  لّليبراليووووووووو  أمووووووووورا  صوووووووووعبل  قربمووووووووول لوووووووووديم 

قمووووووووو   لوووووووووك ففووووووووو  التقلدنووووووووول فووووووووو  النهليووووووووو    مهمووووووووول تعووووووووود د  المفووووووووولهيم يبقووووووووو   " .الجووووووووودقى

المفهووووووووووقم اإلنسوووووووووولن  للّليبراليوووووووووو  هووووووووووق الّتحوووووووووورر موووووووووو  كلفوووووووووو  القيووووووووووقد فوووووووووو  جميوووووووووو  المجوووووووووولال    

ك قفوووووووو  أخووووووووال  ققوووووووويم المجتموووووووو  الووووووووّ ي يتبنلهوووووووول قتتكيوووووووو  حسوووووووو  ظوووووووورق  رغووووووووم أوّنهوووووووول تتحوووووووور 

 .ك  مجتم  

                                                                                                                                               
 

،  1991" طبيعرررة وأسرررباب ثرررروة األمرررم"، أ رررام  ررري  رنسرررا  ترررمثر بعلمائهرررا وا تصرررادها ممرررا د عررر  لنشرررر أبحرررال عرررن  1913 – 1491 يلسررروف وعرررالم ا تصررراد اسررركتلندياً  Adam Smithآدم سرررميت 

ة للرأسمالية اللليبرالية مؤثراً بمبحاث  هذه  ي كامل المدرسة الليبرالية  كانت هذه األبحال أول معالج    . ALAIN REX : LEPETIT ROBERTZ . PARISة جادل

50
 

. 321المرجع السابق ، ص 
 

51
 

. ، ص   ( ت ب ، ب م ، ب ت)،  1وليد بن صال  الرميزان ، الليبرالية  ي السعودية والخليل ، ط 
 



38 

 

 :مفهوم العلمانية وقضية الّدين  -1

موووووووووووو  المهووووووووووووم فوووووووووووو  إطوووووووووووولر أشووووووووووووم  لمفهووووووووووووقم العلملنيوووووووووووو  إءا  القضووووووووووووليل الميتلفيءيقيوووووووووووو  

 :البد لنل م  القق  

بفوووووت  "م بمعنووووو  العووووولل"إلووووو  العلوووووم  –غيووووور قيلسوووووّي   –إّ  مصوووووطل  العلملنيووووو  هوووووق نسوووووب  "

هوووووووووق الوووووووووّ ي يتبنلهووووووووول SECULARقالعلمووووووووولن SECULARISM"العللمّيووووووووو "أق إلووووووووو  " الووووووووواّلم

... "فردا  كل  أق جملل  أق مجتمعل  "

فللعلملنيووووووووو  . ّدقلووووووووو  قالمعنووووووووو  ا كثووووووووور شووووووووويقلل  للعلملنيووووووووو  هوووووووووق فصووووووووو  الوووووووووّدي  لووووووووو  ال

سوووووووووووالمي  المعلصووووووووووورة قالّتعبيووووووووووور الشووووووووووولئ  فووووووووووو  الكتووووووووووو  اإل"كووووووووووور الوووووووووووّدي    نبمفهوووووووووووقم العل وووووووووووم  ال ت

هوووووووووق فصووووووووو  الوووووووووّدي  لووووووووو  الّدقلووووووووو  هوووووووووق فووووووووو  الحقيقووووووووو  ال يعطووووووووو  المووووووووودلق  الكلمووووووووو  للعلملنيووووووووو  

.الّ ي ينطب  لل  ا فراد قلل  الّسلقك الّ ي قد ال يكق  له صل  بللّدقل  

أون هووووول فصووووو  الوووووّدي  لووووو  الحيووووولة لكووووول  أصوووووق    لووووو لك فووووود  المووووودلق  الّصوووووحي  : قلوووووق قيووووو  

"حيلة لل  غير الدي  سقا  بللنسب  لاّم  أق الفردللعلملّني  إقلم  ال

موووووووووو  هنوووووووووول   التبوووووووووور  العلملنيوووووووووو  العالقوووووووووول  االجتملليوووووووووو  تقووووووووووقم للوووووووووو  أسووووووووووس إنسوووووووووولني  

أي تقوووووووووقم للووووووووو  معلملووووووووو  الفووووووووورد للووووووووو  أون وووووووووُه موووووووووقاط  لوووووووووه حقوووووووووق  ققاجبووووووووول    ففصووووووووول  بوووووووووي  

يلسووووووووووووّي  التّوووووووووووو  المملرسوووووووووووول  الّدينيوووووووووووو  التّوووووووووووو  التبرتهوووووووووووول مملرسوووووووووووو  شخصووووووووووووّي  قالمملرسوووووووووووول  السّ 

 . تراهل مملرس  اجتمللّي  

تختلووووووووووو  الوووووووووووّدق  أق ا فوووووووووووراد فووووووووووو  مققفهووووووووووول مووووووووووو  الوووووووووووّدي  بمفهقموووووووووووه الضوووووووووووّي  "قمووووووووووو  ثّوووووووووووم  

المحووووووووووووّدد فبعضووووووووووووهل تسووووووووووووم  بووووووووووووه   كللمجتمعوووووووووووول  الديمقراّطيوووووووووووو  الّليبراليوووووووووووو  قتسووووووووووووم  موووووووووووونهج 
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يعنوووووووووووووووق  التووووووووووووووو  المضووووووووووووووولد ة للوووووووووووووودي    غيوووووووووووووور   أي antireligiousالعلملنيوووووووووووووو  المعتدلووووووووووووووو )

"ل المجتمعل  الّشيقلّي  قمل شلكلهلبه

تعريفوووووووووووووول  العلملنّيوووووووووووووو  بتعووووووووووووووّدد ءقايوووووووووووووول النظوووووووووووووور قالخلفيوووووووووووووول  الفكري وووووووووووووو  "قهكوووووووووووووو ا تعووووووووووووووّدد  

  التووووووووو  تحوووووووووث  بووووووووودقرهل للووووووووو  االتسووووووووولع يصوووووووووالتخصقالثّقلفي ووووووووو  ثوووووووووّم بتعووووووووود د الحقوووووووووق  المعرفّيووووووووو  

اتهم للعلملنيووووووووو  للووووووووو  قالت شوووووووووع    مووووووووو   لوووووووووك موووووووووثال  أوّ  الفالسوووووووووف  غللبووووووووول  مووووووووول يرّكوووووووووءق  قووووووووورا 

أبعلدهوووووووووول النظري وووووووووو  قمسووووووووووتنبعلتهل ا خالقيوووووووووو  موووووووووو  قبيوووووووووو  إحووووووووووال  الووووووووووّرقح القضووووووووووّعي  قالّنسووووووووووبي  

فهوووووووووووول حسوووووووووووو  منظووووووووووووقر  "محوووووووووووو  المعتقوووووووووووودا  الدّينيوووووووووووو  الكلّيوووووووووووو  .   أي  أو   كووووووووووووال  منهموووووووووووول يعرِّ

الوووووووووووودين  "للموووووووووووول  االجتموووووووووووولع ينظوووووووووووورق  إليهوووووووووووول موووووووووووو  ءاقيوووووووووووو  ثنلئيوووووووووووو  "قفوووووووووووو  المقلبوووووووووووو  نجووووووووووووُد 

قللوووووووووووو  قجووووووووووووه العمووووووووووووقم ه قلالقوووووووووووو  الكنيسوووووووووووو  بمؤسسوووووووووووو  الّدقلوووووووووووو  للوووووووووووو  قجووووووووووووه "  قالسيلسوووووووووووو

"الخصقص

قللووووووووو  هووووووووو ا تشوووووووووير العلملنيووووووووو  إلووووووووو  المفهوووووووووقم السيلسووووووووو  قاالجتمووووووووولل  الووووووووو ِّي قلنووووووووول أنوووووووووووُه 

نشوووووووووووأ خوووووووووووال  لصووووووووووور النهضووووووووووو  فووووووووووو  أقرقبووووووووووول منلهضووووووووووول  لسووووووووووويطرة الكنيسووووووووووو  للووووووووووو  الدقلووووووووووو  

دينيوووووووووو  قالطلئفيوووووووووو    قموووووووووو  ثوووووووووووم  قالمجتموووووووووو    قتقجيووووووووووه كوووووووووو   لووووووووووك فوووووووووو  إطوووووووووولر االنتموووووووووول ا  ال

شووووووووووووأ  الووووووووووووّدي  أ  يعنووووووووووو  بتنظوووووووووووويم العالقووووووووووو  بووووووووووووي  البشوووووووووووور "رأى مفهوووووووووووقم العلملنيوووووووووووو  أو   مووووووووووو  

قربهوووووووووم قنووووووووولدى بفصووووووووو  الوووووووووّدي  لووووووووو  الّدقلووووووووو  قتنظووووووووويم العالقووووووووول  االجتملليووووووووو  للووووووووو  أسوووووووووس 

"إنسلني  تققم لل  معلمل  الفرد لل  أن ُه مقاط   ق حقق  ققاجبل 
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 :لك أن ونستخلص من ذ

العلملنيووووووووو  تعنووووووووو  فصووووووووو  الوووووووووّدي  لووووووووو  السيلسووووووووو  قفصووووووووو  الووووووووودي  لووووووووو  النشووووووووولط البشوووووووووري 

الووووووووووّ ي يتحووووووووووتم لليوووووووووووه االحتكوووووووووولم للقوووووووووووقاني  القضووووووووووعي    قللووووووووووو  هوووووووووو ا المبووووووووووودأ يقووووووووووقم النظووووووووووولم 

وووووووووول العالقوووووووووو  بووووووووووي  ( الّليبرالوووووووووو ) فوووووووووو  كلفوووووووووو  المجوووووووووولال  الّسيلسووووووووووي  قاالقتصوووووووووولّدي  قالفكرّيوووووووووو    أوم 

صووووووووووو  بوووووووووووللفرد طللمووووووووووول ّأن هووووووووووول ال تتعووووووووووولر  مووووووووووو  القوووووووووووقاني  اإلنسووووووووووول  قرب وووووووووووه فهووووووووووو  قضوووووووووووي  خل

 .القضعيِّ  

هووووووووووووو ا يؤكووووووووووووود أو   العلملنيووووووووووووو  بللنسوووووووووووووب  للغوووووووووووووربّيي  ال تسوووووووووووووتقج  اإللحووووووووووووولد    ون هووووووووووووول فووووووووووووو  

لوووووووووم  قاإليمووووووووول  بوووووووووللققاني  العلميووووووووو  دق  أ  يكوووووووووق  فووووووووو   إطووووووووولر هووووووووو ا المفهوووووووووقم مشوووووووووتق  مووووووووو  الع 

لووووووووووو  للمووووووووووول  الفيءيووووووووووول  شووووووووووورقل   لوووووووووووك ضووووووووووورقرة لنكووووووووووورا  ا لقهيووووووووووو    قمووووووووووو  هنووووووووووول نووووووووووورى أ   أغ

قغربووووووووول  يووووووووورق  فووووووووو  نظووووووووولم الكوووووووووق  قدقووووووووو  ققانينوووووووووه حكمووووووووو  إلهيووووووووو    قمووووووووو  مبووووووووولد  الليبراليووووووووو  

 .العلملني  قالعقالني   
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 :تعقيب 

مووووووووووو  هنووووووووووول نالحوووووووووووظ أو   تشووووووووووودد رجووووووووووول  الووووووووووودي  المسووووووووووويح  الكنيسووووووووووو  فووووووووووو  العصوووووووووووقر 

لوووووووووووّدي  لووووووووووو  الدقلووووووووووو  القسوووووووووووط  ا قربيووووووووووو  أد ى إلووووووووووو  رد ة فعووووووووووو  مضووووووووووولد ة   انتهووووووووووو  بفصووووووووووو  ا

فووووووووو  العلوووووووووقم  (نيوووووووووقت )انطالقووووووووول  مووووووووو  النلحيووووووووو  السووووووووويكقلقجي    قمووووووووو  القووووووووولنق  الثللوووووووووث لنووووووووود 

(( . لكوووووووووو  فعوووووووووو  رد فعوووووووووو  مسوووووووووولقي لووووووووووه فوووووووووو  القووووووووووق ة قمضوووووووووولد لووووووووووه فوووووووووو  االتجوووووووووول ))الطبيعيوووووووووو  

قنحووووووووو  فووووووووو  العوووووووووللم العربوووووووووّ  اإلسوووووووووالمّ  نأمووووووووو  أ  ال توووووووووؤدي مقجووووووووو  التشوووووووووّدد الووووووووودين  التّووووووووو  

لوووووووو  موووووووول قصوووووووول  إليووووووووه أقرقبوووووووول فوووووووو  العصووووووووقر القسووووووووط  قخلصوووووووو  أ  تجتوووووووولح لللمنوووووووول اليووووووووقم إ

الوووووووووووودي  اإلسووووووووووووالم  ملووووووووووووَّ بمووووووووووووقالظ القسووووووووووووط ي  قالعقالنيوووووووووووو    قبتجوووووووووووولر  تلريخيوووووووووووو  مرمققوووووووووووو  

 .      ف  مجل  الحضلرة 
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 الفصل الثاني
 (الخطاب اإلخواني) 
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 الفصل الثاني

 الخطاب اإلخواني

 (نشأة اإلخوان المسلمين ومؤسسها) 
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 :نشأة اإلخوان المسلمين ومؤسسها 

 من أين جاَلت ؟" اإلخوان"تسمية  (1

بووووووووووووودأ  حركووووووووووووو  اإلخوووووووووووووقا  المسووووووووووووولمي  كبووووووووووووورى الحركووووووووووووول  اإلسوووووووووووووالمّي  المعلصووووووووووووورة فووووووووووووو  

بعوووووووود سووووووووققط الخالفوووووووو  العثملنيوووووووو  فوووووووو  أقاخوووووووور " حسوووووووو  البنوووووووول"مصوووووووور كحركوووووووو  شووووووووبلبّي  أسسووووووووهل 

كتنظوووووووووووويم   قتحققوووووووووووو  م 1221سوووووووووووون  "مصووووووووووووطف  كموووووووووووول  اتتوووووووووووولتقرك"  للوووووووووووو  يوووووووووووود م 1224

لتكووووووووق  نووووووووقاة الخالفوووووووو  اإلسووووووووالم  موووووووو  جديوووووووود   ثووووووووم تموووووووودد   الحركووووووووو  م 1244لملوووووووو  سووووووووّن  

قأصووووووووووب  لهوووووووووول فوووووووووورقع فوووووووووو  أغلوووووووووو  البلوووووووووودا  العربّيوووووووووو  مثوووووووووو  سووووووووووقريل   قفلسووووووووووطي    قا رد    

قالسووووووووووووقدا    قالجءائوووووووووووور قليبيوووووووووووول قغيرهوووووووووووول بشووووووووووووك  رسووووووووووووم  أق بللعموووووووووووو  الّسووووووووووووري كموووووووووووول كوووووووووووول  

فكوووووووووووورة ا حووووووووووووءا  م 1211  بسووووووووووووب  تجلهوووووووووووو  دسووووووووووووتقر االسووووووووووووتقالالحوووووووووووول  فوووووووووووو  ليبيوووووووووووول بعوووووووووووود 

قموووووووووووووو  بعوووووووووووووود  النظوووووووووووووولم الجموووووووووووووولهيري الووووووووووووووّ ي حوووووووووووووولفظ للوووووووووووووو  التشووووووووووووووريعل  . السيلسووووووووووووووي 

"موووووووووو  تحووووووووووء  خوووووووووول "اإلسووووووووووالمي   السووووووووووللف  الوووووووووو كر قاختووووووووووءا  الحريووووووووووّ  السيلسووووووووووّي  فوووووووووو  مققلوووووووووو  

 .حيث تدلق ه   الجملل  ا نظم  العربّي  إل  تطبي  الشريع  اإلسالمي  

  هوووووووووووو   الجمللوووووووووووو  فوووووووووووو  إنتلجهوووووووووووول الفكووووووووووووري قظهوووووووووووور  كتوووووووووووو  لمنظووووووووووووري هوووووووووووو   اسووووووووووووتمر 

فتحوووووووووو  )  قيقسوووووووووو  القرضوووووووووولقي ق" لبوووووووووود القوووووووووولدر لووووووووووقدة"  ق " سوووووووووويد قطوووووووووو "الجمللوووووووووو  مثوووووووووو  

 .قغيرهم  (ُيك 

                                                 
  اختلرررف المؤرخرررون  ررري تصرررنيف  برررين القائرررد . سررر  الدولرررة التركيلرررة العلمانيرررة الحديثرررة مؤ( 1934-1441)مصرررطفى كمرررال اتررراتورك

الررذي تررحمر علررى الخال ررة العثمانيررة  كرران سرربباً  رري إل ائهررا بعررد تررحمره عليهررا لصررال  ال رررب ، وبررين القائررد القررومي التركرري الررذي انقررذ 
رابرررة لررردي ببسرررط سرررلطان خرررارج األرا ررري التركيرررة ، لكنررري ال "تركيرررا مرررن التمرررزق واالنقسرررام إلرررى دويرررالت صررر يرة و قررراً لمقولتررر  

 لكرررل مرررن الررررأيين حجتررر  ، لكرررن األترررراك اليررروم يمجدونررر  ويعتبرونررر  بطرررالً " . لرررن أتنرررازل عرررن شررربر واحرررد مرررن األرا ررري التركيرررة
رات وأوجررر  ال يوجرررد شرررير اسرررم  حقيقرررة تاريخيرررة ، برررل هنررراك  ررررا: "ونحرررن كمرررا يقرررول الفيلسررروف اإلنجليرررزي كرررارل بررروبر .  وميررراً 

 .بشرية لها ، وهذه األوج  ال تستطيع الرؤية بحياد مهما حاولت 
 :راجع  ي هذا الشمن 

 . 1111، در هفن للنشر ، القاهرة ،  1، ط ( مصطفى كمال اتاتورك)إمام األتراك : محمود عبد الرحيم عر ات  -
، القرررراهرة ، العرررردد األسرررربوعي ، ( ليررررةمجلررررة العرررررب الدو)مررررن هررررو كمررررال اترررراتورك ؟  رررررارات مختلفررررة ، مجلررررة المجلررررة ،  -

 . م  1113115111
58
 .م  1951راجع الدستور الليبي عام  
59
 . 19م ، ص  1999، منشورات المركز العالمي ، طرابل  ،  15، ط الكتاب األخ ر معمر القذا ي ، : راجع  
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الووووووووووّ ي قلوووووووووود فوووووووووو  أكتووووووووووقبر  (حسوووووووووو  البنوووووووووول)كوووووووووول  مؤسووووووووووس هوووووووووو   الجمللوووووووووو  اإلموووووووووولم " لقوووووووووود

فوووووووووووو   لووووووووووووك  م فوووووووووووو  محلفظوووووووووووو  البحيوووووووووووورة   قبلوووووووووووو  لوووووووووووودد ا لضوووووووووووول  المؤسسووووووووووووي  لهوووووووووووول1271

الققوووووووووو  سوووووووووووبع  أفوووووووووووراد   سوووووووووووت  مووووووووووونهم مووووووووووو  لمووووووووووول  المعسوووووووووووكر البريطووووووووووولن  بلإلضووووووووووولف  إلووووووووووو  

قجووووووووووول  . حسوووووووووو  البنووووووووووول   قمووووووووووو  هنوووووووووول أللنوووووووووووقا رسوووووووووووميل  إقلمووووووووووو  جمعيوووووووووو  اإلخوووووووووووقا  المسووووووووووولمي  

بووووووووورقء الحركووووووووو  كووووووووورّد فعووووووووو  لسيلسووووووووو  بريطلنيووووووووول المشوووووووووجع  للحموووووووووال  التنصوووووووووري  فووووووووو  مصووووووووور 

"قحلجلتهم   ققلم  قسلئلهل لل  أسلس استغال  فقر النلس

موووووووو  هوووووووو   الجمللوووووووو  ظهوووووووور  العديوووووووود موووووووو  الحركوووووووول  تحوووووووو  لوووووووودة مسوووووووومِّيل  قلهوووووووول نفووووووووس 

.ا هدا  قلكنهل مختلف  ف  أسللي  العم  

يعمووووووووووو   (حسووووووووووو  البنووووووووووول)قفووووووووووو  مدينووووووووووو  اإلسوووووووووووملليلي  حيوووووووووووث كووووووووووول   1221فووووووووووو  العووووووووووولم "

مدرسووووووووووول  فووووووووووو  مدرسوووووووووووتهل اإلبتدائيووووووووووو  نشوووووووووووأ  هووووووووووو   الجمللووووووووووو  لتعمووووووووووو  فووووووووووو  سوووووووووووبي  اإلسوووووووووووالم 

قكوووووووول  البنوووووووول يوووووووودلق إلوووووووو  اهلل قبوووووووو  هوووووووو   النشووووووووأة بققوووووووو  قصووووووووير قلوووووووووم  يوووووووودُع فوووووووو  . لمسوووووووولمي  قا

كللمقووووووووووله  قسووووووووووورادقل  . المسوووووووووولجد فقووووووووووط   قا  ن موووووووووول كووووووووووول  يوووووووووودلق فوووووووووو  كوووووووووو  تجمووووووووووو  بشووووووووووري 

"المأتم   قمل إل   لك

فأخوووووووووو قا يءقرقنووووووووووه فوووووووووو  منءلووووووووووه "اسووووووووووتقطل  الكثيووووووووووري  بأفكوووووووووولر   (البنوووووووووول)قموووووووووو  هنوووووووووول بوووووووووودأ 

أنسووووووووووق  بووووووووووه ه قفوووووووووو  إحوووووووووودى هوووووووووو   الجلسوووووووووول    كوووووووووول  الحووووووووووديث بينووووووووووه قيسووووووووووتمعق  إليووووووووووه قي

  (( كتلبووووووووووه الوووووووووودلقة قالدالّيوووووووووو ))قبعوووووووووو  هووووووووووؤال  الووووووووووءقار الووووووووووّ ي  يحووووووووووّدد لنوووووووووول أسوووووووووومل هم فوووووووووو  

حووووووووووولفظ لبووووووووووود الحميووووووووووود   أحمووووووووووود المصوووووووووووري   فوووووووووووؤاد إبوووووووووووراهيم   لبووووووووووود الووووووووووورحم  حسووووووووووو  اهلل   

"حق  العم  ف  سبي  اإلسالم قالمسلمي  –إسمللي  لء   ءك  المغرب  

                                                 
60
 . 113، مرجع سبق ذكره ، ص    ايا إسالمية معاصرةحسن حمدان الحكيم ،  
61
ب ط ، مكتبررررة )،  الحركررررات اإلسررررالمية المعاصرررررة  رررري الرررروطن العربرررريعيل صرررربري عبررررد هللا ،  همرررري جرررردعان وآخرررررون ، إسررررما 

 . 22، ص ( الشرق األوسط ، ب م ، ب ت
62
 . 22المرجع السابق ، ص  
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موووووووو  هنوووووووول كوووووووول  االنتشوووووووولر سووووووووري  لهوووووووو   الجمللوووووووو  فأقبوووووووو  الن وووووووولُس للوووووووو  التعوووووووولق  معهووووووووم 

كموووووووووووووول لجووووووووووووووأقا إلوووووووووووووو  بنوووووووووووووول  المسوووووووووووووولجد قالمؤسسوووووووووووووول  االجتملليوووووووووووووو  حيووووووووووووووث كوووووووووووووولنقا يلقووووووووووووووق  

تطوووووووووق ع "المحلضووووووووورا  قيكتبوووووووووق  المقووووووووولال    فقووووووووود اسوووووووووتقر حسووووووووو  البنووووووووول فووووووووو  القووووووووولهرة حيوووووووووث 

ضووووووو  العلمووووووول  كووووووول  لهوووووووم أثووووووور جميووووووو  بوووووووللقلظ فووووووو  المسووووووولجد فووووووو  هووووووو ا التووووووولريخ لووووووودد مووووووو  أفل

رحموووووووووه اهلل   قا سوووووووووتل  الشووووووووويخ  (لبووووووووود العءيوووووووووء الخوووووووووقل )جووووووووودا  فووووووووو  النفوووووووووقس مووووووووونهم ا سوووووووووتل  

مّحموووووووووووود محفووووووووووووقظ رحمووووووووووووه اهلل قالشوووووووووووويخ مّحموووووووووووود العلووووووووووووقي مفووووووووووووت  الووووووووووووقلظ قاإلرشوووووووووووولد العوووووووووووولم 

"السلب  ففكر  ف  أ  أدلق إل  تكقي  فئ  م  الطال  ا ءهريي 

للووووووووو  ففووووووووو  بووووووووولد  ا مووووووووور كلنووووووووو  دلقي ووووووووو  إصوووووووووالحي   قسووووووووورلل  هكووووووووو ا كلنووووووووو  بدايووووووووو  الجم

مووووووول أخووووووو   تتطوووووووقر لتصووووووو  إلووووووو  مووووووول هووووووو  لليوووووووه مووووووو  لنووووووو  قتشووووووود د فووووووو  ا موووووووقر الدينّيووووووو    

قكلنووووووووو  الجمللووووووووو  تهوووووووووتم بللجلنووووووووو  الووووووووودّلقي قالعملووووووووو    قتووووووووودلق إلووووووووو   لوووووووووك فووووووووو  المقوووووووووله  

 .بعدمل كلن  مقتصرة لل  المسلجد 

 : إلى التطبيقالنظري التطّور من الفكر  (3

يقووووووووق  الحسووووووووو  البنووووووووول فووووووووو  مجووووووووول  تطوووووووووّقر الحركووووووووو  مووووووووو  مرحلووووووووو  اإللوووووووووداد الفكوووووووووري إلووووووووو       

جوووووووووووول  الوووووووووووودقر العملوووووووووووو  بعوووووووووووود هوووووووووووو ا : "مرحلوووووووووووو  القلووووووووووووقج فوووووووووووو  القاقوووووووووووو  العملوووووووووووو  المسووووووووووووتهد  

أ  نخووووووووووورج للوووووووووووقلظ فووووووووووو  " قالحوووووووووووديث للحسووووووووووو  البنووووووووووول"االسوووووووووووتعداد العملووووووووووو  فعرضووووووووووو  للووووووووووويهم 

  ال يسوووووووووووومحق  هقوووووووووووولمأصووووووووووووحل  ال إ    :   فلسووووووووووووتغربقا  لووووووووووووك قلجبووووووووووووقا منووووووووووووه ققووووووووووووللقا هقوووووووووووولمال

إال  (الحسوووووووووو  البنوووووووووول)فموووووووووول كوووووووووول  موووووووووو  "بوووووووووو لك قيعلرضووووووووووق  فيووووووووووه  ن ووووووووووُه يعطوووووووووو  أشووووووووووغللهم

 .إقنللهم بضرقرة ربط النظرّي  بللتطبي  

                                                 
63
 . 51، ص ( 1111آ اق للنشر ، الكويت ، )،  1، ط  مذكرات الدعوة والداعيلةحسن البنا ،  
64
 . 51ق ، ص المرجع الساب 
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قهكوووووووو ا نجحوووووووو  التجربوووووووو  بحسوووووووو  قووووووووقلهم حيووووووووث كوووووووول  الّنوووووووولُس يسووووووووتمعق  لهووووووووم بلهتموووووووولم      

المبلركوووووووو  تشوووووووو   طريقهوووووووول حت وووووووو   أخوووووووو   الوووووووودلقة: "إلوووووووو  القووووووووق   (مّحموووووووود البوووووووولء)  مموووووووول دفوووووووو  

لوووووووووو  الموووووووووودارس الُعليوووووووووول ققلبوووووووووو  بعوووووووووو  طالبهوووووووووول ا سووووووووووتل   قصوووووووووول  إلوووووووووو  كليوووووووووول  الجلمعوووووووووو  قا 

–ققووووووووووود كووووووووووول  رئووووووووووويس تحريووووووووووور جريووووووووووودة اإلخوووووووووووقا   -"الشووووووووووويخ طنطووووووووووولقي جوووووووووووقهري"الكبيووووووووووور 

 "قتف لهمقا معه ف  شأ  الدلقة قرغبتهم ف  االنضملم إليهل قالعم  لهل

وووووووووور الوووووووووود      لقة للوووووووووو  الرجوووووووووول  فقووووووووووط بوووووووووو  كلنوووووووووو  هنوووووووووولك فرقوووووووووو  اطلقووووووووووقا لليهوووووووووول لووووووووووم توقتصو

ا خووووووووووقا  المسوووووووووولِّمل  فوووووووووو  القوووووووووولهرة التّوووووووووو  اسووووووووووتقطبتهل الوووووووووودلقة إلوووووووووو  أهميوووووووووو  اإلسووووووووووالم فوووووووووو  

ا خوووووووووووقا  "إصوووووووووووالح الشوووووووووووعق  قالتمسوووووووووووك بوووووووووووللقيم ا خالقيووووووووووو  الدينيووووووووووو  قتشوووووووووووكل  مجمقلووووووووووول  

"لبيبووووووووو  أحمووووووووود"مووووووووو  نسووووووووول  بيوووووووووق  اإلخوووووووووقا  ققريبووووووووولته  قاختيووووووووور  الحلجووووووووو  "" المسووووووووولِّمل 

هووووووووووو  لوهووووووووووو   كلمووووووووووو   رئيسووووووووووو  لهووووووووووول قلفووووووووووور  ا خوووووووووووقا  فووووووووووو  اإلسوووووووووووملليلّي  قبقرسوووووووووووعيد ققووووووووووود قج 

نوووووووووووح  نريوووووووووود أ  نصوووووووووول  أنفسوووووووووونل قألتقوووووووووود أ   فوووووووووو  : نشوووووووووورتهل مجلوووووووووو  ا خووووووووووقا  قللوووووووووو  فيهوووووووووول 

تعووووووووووولليم اإلسوووووووووووالم قأحكلموووووووووووه إ ّ  لّلمنلهووووووووووول قلملنووووووووووول بهووووووووووول مووووووووووول يكفووووووووووو  لنووووووووووول هووووووووووو ا اإلصوووووووووووالح 

ت  قبنووووووووووولت  نصووووووووووول  أنفسووووووووووونل لووووووووووونفهم اإلسوووووووووووالم قنعمووووووووووو  بوووووووووووه المنشوووووووووووقد قُأ   فيهووووووووووول يووووووووووول اخوووووووووووقا

قنبووووووووووث  تعلليمووووووووووه فوووووووووو  الموووووووووورأة المسوووووووووولم  فوووووووووود  صوووووووووولحنل ُصوووووووووولِّح  بصووووووووووالحنل ا سوووووووووورة قكوووووووووول  

 " لك صالح ا م  جمعل 

                                                 
  مررررن العلمررررار الم ررررربيين " الجرررروهر  رررري تفسررررير القرررررآن"العررررالم والفيلسرررروف صرررراحب ( 1921-1491)الشرررريخ طنطرررراوي جرررروهري ،

ومحمررررررد بالسرررررري ، .  132إعررررررالم اإلسررررررالم ، مرجررررررع سرررررربق ذكررررررره ، ص : أنررررررور الجنرررررردي : راجررررررع . األزهررررررريين الموسرررررروعيين 

ية ، مجلة الراع  .م  1111 – 1111، ( 1-1)ي الشهرية ، دار العلوم ، القاهرة ، العدد الطنطاوي جوهري وجواهره المنسل
65
 . 131، ص ( 1114كنوز للنشر والتوزيع ، القاهرة ، )،  1، ط  مدا ع اإلخوانمحمد الباز ،  
 م 1111111111 ، جريدة اليوم السابع ،" جماعة األخوات"كتاب جديد عن تمسي   سم األخوات المسلمات بـِ "راجع وجدي الكومي ( أ 

 .م  1111، دار الشروق ، القاهرة ،  1، ط " رحلتي مع األخوات المسل مات" اطمة عبد الهادي ( ب
  م مرررع هررردأل شرررعراوي  1919شررراركت  ررري ثرررورة "وللررردت بمدينرررة المحموديلرررة برررالبحيرة ، ( 1955-1495)لبيبرررة أحمرررد عبرررد النبررري

سررريدة ، كررران مرررن  311م وت رررمنت هرررذه المظررراهرة  1919مرررن مرررار   11 ررري  ونبويلرررة موسرررى ، و مرررن بالمظررراهرة النسرررائية الكبررررأل

م  1913وبعررررد تمسرررري  االتحرررراد النسررررائي سررررنة . محمررررود سررررامي البررررارودي ، وسررررعد زالررررول و اسررررم أمررررين : بيررررنهن حرررررم كررررل مررررن 

جرررع ، لبيبرررة ، را......" م وكررران مرررن أهررردا ها  1911بزعامرررة هررردأل شرررعراوي أسسرررت هررري جمعيرررة نه رررة السررريدات المصرررريلات عرررام 

ل مسؤولة إخوانية ، بوابة الحركات اإلسالمي ة   .أحمد أول
66
 . 133المرجع السابق ، ص  
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ققووووووووود حقووووووووو  هووووووووو ا المووووووووودخ  ا خالقووووووووو  العملووووووووو  الووووووووودين  فووووووووو  البدايووووووووو  نجلحووووووووول  اسوووووووووتقطلبّيل  

يهووووووووول الكثيووووووووور مووووووووو  أفوووووووووراد المجتمووووووووو  قطبقلتوووووووووه ققووووووووود هووووووووولئال  فلنتشووووووووور  هووووووووو   الووووووووودلقة قأقبووووووووو  لل

سووووووووووللد للوووووووووو  هوووووووووو ا االنتشوووووووووولر نشوووووووووور الوووووووووودلقة موووووووووو  خووووووووووال  نشوووووووووور قثوووووووووولئقهم قأقراقهووووووووووم لوووووووووو  

 جوووووووووووووءا  مووووووووووووو  م كراتوووووووووووووه " البنووووووووووووول"طريووووووووووووو  ُدقر النشووووووووووووور اإلخقانيووووووووووووو  قفووووووووووووو  مقووووووووووووودمتهل نشووووووووووووور 

يهوووووووووووول لوووووووووووو  حيلتووووووووووووه قرغبتووووووووووووه فوووووووووووو  تكووووووووووووقي  ف التّوووووووووووو  تحوووووووووووود ث" موووووووووووو كرا  الوووووووووووودلقة قالداليوووووووووووو "

 .خاللهل بدقر الداّلي   جمعيل  ليققم م 

 –كمووووووووول أشووووووووورنل سووووووووولبقل   –قمووووووووو  هنووووووووول يتضووووووووو  لنووووووووول أ  دلوووووووووقة اإلخوووووووووقا  المسووووووووولمي  بووووووووودأ  

ووووووووورف  تعتمووووووووود للووووووووو  تعلووووووووويم ا سوووووووووللي  ا خالقيووووووووو  العملّيووووووووو  السوووووووووليم   فووووووووو  أسلسوووووووووهل دلقيووووووووو  ص 

لكوووووووووو  إنخووووووووووراط . كموووووووووول يوووووووووورى الووووووووووبع  للووووووووودي  اإلسووووووووووالم    قأثرهوووووووووول فوووووووووو  إصووووووووووالح المجتموووووووووو  

لسووووووووووّي  قوووووووووود بوووووووووودأ موووووووووو  خووووووووووال  الوووووووووودلقة إلوووووووووو  منلهضوووووووووو  القجووووووووووقد الجمللوووووووووو  فوووووووووو  الحيوووووووووولة السي

العسوووووووووووووكري البريطووووووووووووولن    قمحلربووووووووووووو  الحكقمووووووووووووول  المصوووووووووووووري   القلئمووووووووووووو  قالتّووووووووووووو  كلنووووووووووووو  فووووووووووووو  

وووووووووول مهّوووووووووود فوووووووووو   ألتقوووووووووولدهم توسووووووووووُير فوووووووووو  فلووووووووووك اإلحووووووووووتال  البريطوووووووووولن  فوووووووووو   لووووووووووك الققوووووووووو    مم 

    إلتقلدنووووووووول لتحوووووووووق  فكووووووووور اإلخوووووووووقا  المسووووووووولمي  مووووووووو  العقيووووووووودة الدلقّيووووووووو  بوووووووووللّت  هووووووووو  أحسووووووووو

إلووووووووو  تطّلعووووووووول  القصوووووووووق  إلووووووووو  السووووووووولط    مووووووووو  خوووووووووال  خلووووووووو  حكوووووووووم موووووووووقال  لهوووووووووم   قمنفووووووووو  

 فكوووووووولرهم الدينيوووووووو  إلنشوووووووول  دقلوووووووو  تحووووووووتكم فوووووووو  أصووووووووقلهل لتطبيقوووووووول  شوووووووورلّي  قفقوووووووول  لمفوووووووولهيمهم 

 .له   الشريع  

فووووووووووووووللتطقرا  الفكرّيوووووووووووووو  للجمللوووووووووووووو  جوووووووووووووول   فوووووووووووووو  ا صوووووووووووووو  قفقوووووووووووووول  للتطووووووووووووووقرا  الفكرّيوووووووووووووو  

قالموووووووووؤثرا  الفكرّيووووووووو  فووووووووو  لصووووووووور    قالتّووووووووو  فووووووووو  مقووووووووودمتهل  قالعمّليووووووووو  لمؤسسوووووووووهل الحسووووووووو  البنووووووووول

ترسوووووووووويخ تنفيوووووووووو  فكوووووووووورة تحقيوووووووووو  العقيوووووووووودة اإلسووووووووووالمّي  قدقلوووووووووو  الخالفوووووووووو  إلوووووووووو  جمللوووووووووو  سيلسووووووووووي  

 .    ديني  
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 :البرنامج الثقافي والسياسي لإلخوان المسلمين 

 :البرنامج الثقافي  1

المّي  لنووووووووووووودمل نشوووووووووووووأ  حركووووووووووووو  اإلخوووووووووووووقا  المسووووووووووووولمي  كلنووووووووووووو  السووووووووووووولح  العربّيووووووووووووو  قاإلسووووووووووووو

ميووووووووووووودانل  للصووووووووووووورالل  السيلسوووووووووووووّي  قالثقلفّيووووووووووووو  فقووووووووووووود سوووووووووووووقط  اإلمبراطقرّيووووووووووووو  العثملنيووووووووووووو  التِّووووووووووووو  

كلنووووووووو  آخووووووووور نظووووووووولم يجمووووووووو  بوووووووووي  ا قطووووووووولر العربّيووووووووو  المنه كووووووووو  فووووووووو  ظووووووووو  التخلووووووووو  الثقووووووووولف  

فلووووووووووم تكوووووووووو  اإلمبراطقريوووووووووو  تعبووووووووووأ بتطووووووووووقر ا قطوووووووووولر العربّيوووووووووو  بقوووووووووودر موووووووووول كلنوووووووووو  . قالسيلسوووووووووو  

االقتصووووووووووووولدي قتجلهووووووووووووو  النوووووووووووووقاح  العّلميووووووووووووو  قالثقلفّيووووووووووووو   تقوووووووووووووقم للووووووووووووو  التتريوووووووووووووك قاالسوووووووووووووتغال 

جموووووووووو  الضوووووووووورائ   قالدينيوووووووووو    فقوووووووووود كوووووووووول  الووووووووووقالة العثموووووووووولنيق  فوووووووووو  ا قطوووووووووولر العربّيوووووووووو  همهووووووووووم

  بجلنوووووووووووو  محلقلوووووووووووو  الووووووووووووقالة  لووووووووووووك الققوووووووووووو  العوووووووووووولل  فوووووووووووو  اسووووووووووووطنبق  قتحقيلهوووووووووووول للبوووووووووووول 

 .اإلستفلدة ملديل  ف  إطلر مدة قاليتهم الت  كلن  محدّدة بثالث سنقا  

ققوووووووووووووود كوووووووووووووول  التوووووووووووووودخ  ا جنبوووووووووووووو  ا قربووووووووووووووو  فوووووووووووووو  الصووووووووووووووراع لخالفوووووووووووووو  اإلمبراطقرّيووووووووووووووو       

العثملنيوووووووووو  لغوووووووووور  أجنوووووووووودا  ثقلفيوووووووووو  إنجليءيوووووووووو  قفرنسووووووووووي  لغوووووووووور  االسووووووووووتحقا  للوووووووووو  الفكوووووووووور 

العرّبوووووووووو  اإلسووووووووووالم  المنه ووووووووووك بتوووووووووودال  الّسوووووووووولح  الثقلفّيوووووووووو  قالسيلسووووووووووي  طيلوووووووووو  لصوووووووووور الركووووووووووقد 

 .ري  السللف  ال كر الثقلف  قالسيلس  الّ ي خل فته اإلمبراطق 

قاسوووووووووووتفلد هووووووووووو ا الغوووووووووووءق مووووووووووو  الحللووووووووووو  النفسوووووووووووّي  لتلوووووووووووك البيئووووووووووو  الراكووووووووووودة لتووووووووووورقيج أفكووووووووووولر       

العلملنيووووووووو  التووووووووو  تتنووووووووولق  فووووووووو  لمقمهووووووووول مووووووووو  الثقلفووووووووو  اإلسوووووووووالمي  الملتءمووووووووو    هووووووووو ا بجلنووووووووو  

( التبشوووووووووووير)انتشووووووووووولر فكووووووووووورة الّتحووووووووووورر العقلووووووووووو  فووووووووووو  السووووووووووولقك ا خالقووووووووووو  قانتشووووووووووولر التنصوووووووووووير 

صوووووووووووالح الثقووووووووووولف  قالووووووووووودين  قفووووووووووو  مقووووووووووودمتهم حركووووووووووو  اإلخوووووووووووقا  المسووووووووووولمي  فكووووووووووول  لووووووووووودللة اإل
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غرائيوووووووووو   البوووووووووولع الطقيوووووووووو  فوووووووووو  اسووووووووووتقطل  الشووووووووووبل  قالعلموووووووووو  موووووووووو  خووووووووووال  بوووووووووورامج دلقّيوووووووووو  قا 

لوووووووووو  فيموووووووووول بعوووووووووود موووووووووو  المتحمسووووووووووي  إلوووووووووو  جهلدّيوووووووووو  ضوووووووووود االحووووووووووتال  ا جنبوووووووووو  الغربوووووووووو   تحق 

قثقلفيوووووووول  فوووووووو   لمعظووووووووم الوووووووودق  العربيوووووووو  قمنلهضوووووووو  لثقلفوووووووو  العوووووووور  التوووووووو  بوووووووودأ  تنتشوووووووور لغقيوووووووول  

  .المجتم  العرب  انتشلر الن لر ف  الهشيم 

قمووووووووووووووو  ا سوووووووووووووووبل  التووووووووووووووو  دفعووووووووووووووو  الحركووووووووووووووول  الدينيووووووووووووووو  القتحووووووووووووووولم السووووووووووووووولح  العربّيووووووووووووووو       

اإلسووووووووووالمّي  فوووووووووو  ظوووووووووو   لووووووووووك الفوووووووووورا  الثقوووووووووولف  قالسيلسوووووووووو  السوووووووووولل  الوووووووووو كر   بوووووووووورقء الوووووووووورقح 

ضوووووووووود الققمّيوووووووووو   الققمّيوووووووووو  فوووووووووو  الووووووووووقط  العربوووووووووو  انطالقوووووووووول  موووووووووو  الجءيوووووووووورة العربّيوووووووووو  كوووووووووورّد فعوووووووووو 

التركيووووووووو  التّووووووووو  فرضووووووووو  لعووووووووودة سووووووووونقا  للووووووووو  المجتمووووووووو  العربووووووووو  اإلسوووووووووالم  بلسوووووووووم الخالفووووووووو  

 العثملني 

ققوووووووووود كوووووووووول  موووووووووو  دقافوووووووووو  تلووووووووووك الوووووووووورقح فوووووووووو  البدايوووووووووو  تأصووووووووووي  رقح ققمّيوووووووووو  لربّيوووووووووو  فوووووووووو       

مقاجهوووووووووووووووو  رقح اإلمبراطقريوووووووووووووووو  التركّيوووووووووووووووو  لتجموووووووووووووووو  أقطوووووووووووووووولر الووووووووووووووووقط  العربوووووووووووووووو  المترامّيوووووووووووووووو  

قطوووووووو  لربووووووووّ  قاحوووووووود موووووووو  المحوووووووويط إلوووووووو  الخلوووووووويج   قكوووووووول  لمؤسسوووووووو  ا طوووووووورا  تحوووووووو  لووووووووقا  

بووووووووولع طقيووووووووو  فووووووووو  بدايووووووووو  " آ  سوووووووووعقد"ق" الملوووووووووك لبووووووووود العءيوووووووووء"المملكووووووووو  العربّيووووووووو  السوووووووووعقدّي  

منلهضوووووووووووو  التتريووووووووووووك   لكوووووووووووو  التطووووووووووووقرا  الثقلفّيوووووووووووو  قالسيلسووووووووووووّي  دفعوووووووووووو  بللمنووووووووووووله  الكبيوووووووووووور 

كأسوووووووووووولس للدقلوووووووووووو   للتتريووووووووووووك ثقلفيوووووووووووول  قسيلسوووووووووووويل  إلوووووووووووو  االحتكوووووووووووولم إلوووووووووووو  الشووووووووووووريع  اإلسووووووووووووالمي 

السوووووووووووووعقدّي  لتكوووووووووووووق  بوووووووووووووؤرة دلقّيووووووووووووو  للعووووووووووووور  قالمسووووووووووووولمي  فووووووووووووو  أنووووووووووووووحل  الوووووووووووووقط  العربووووووووووووو  

 .قاإلسالم  

رفوووووووووووو  اإلخووووووووووووقا  المسوووووووووووولمي  الراّيوووووووووووو  ضوووووووووووود الثقلفوووووووووووو  قالسيلسوووووووووووو  الغربيوووووووووووو  أقال  ثووووووووووووم ضوووووووووووود      

التقجهووووووووووول  الدينيووووووووووو  قالدلقّيووووووووووو  المنطلقووووووووووو  مووووووووووو  المملكووووووووووو  السوووووووووووعقدّي    ثوووووووووووم ضووووووووووود الحركووووووووووو  
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جموووووووووووول  لبوووووووووووود "شووووووووووووعلرهل مصوووووووووووور فوووووووووووو  لصوووووووووووور الوووووووووووورئيس الراحوووووووووووو   الققميوووووووووووو  التوووووووووووو  رفعوووووووووووو 

م لتووووووووونهج نهجووووووووول   1212بعووووووووود فشووووووووو  اإلخوووووووووقا  فووووووووو  تقجيوووووووووه الثوووووووووقرة المصووووووووورّي  لووووووووولم " النلصووووووووور

إخقانيووووووووووول  صوووووووووووورفل    ق لووووووووووووك التقووووووووووولدا  موووووووووووو  الحركوووووووووووو  اإلخقانيووووووووووو  أ   الققمّيوووووووووووو  تتعوووووووووووولر  موووووووووووو  

د الووووووووووووودي  اإلسوووووووووووووالم  قا     نهجهووووووووووووول يسوووووووووووووير فووووووووووووو  إطووووووووووووولر العلملنيووووووووووووو  قخلصووووووووووووو  بعووووووووووووود التمووووووووووووول

. ل  مووووووووو  العووووووووود  ئيالحكقموووووووو  المصووووووووورّي  نقلوووووووول  مووووووووو  النظووووووووولم االشووووووووتراك  اإليمووووووووولن  لتحقيووووووووو  شوووووووو

ق لوووووووووك انتهلجووووووووول  لمسووووووووولك حركووووووووو  الققمّيووووووووو  العربّيووووووووو  لنووووووووود نشوووووووووأتهل إبووووووووول  سوووووووووققط اإلمبراطقريووووووووو  

 العثملني  قظهقر الدقل  القطني 

بعوووووووود  موووووووو  هنوووووووول بوووووووودأ  حركوووووووو  اإلخووووووووقا  المسوووووووولمي  فوووووووو  مصوووووووور بللوووووووو ا  تعووووووووي  محنتهوووووووول     

إنخراطهووووووووووووول الكلمووووووووووووو  فووووووووووووو  الحيووووووووووووولة السيلسوووووووووووووّي  بغي ووووووووووووو و رفووووووووووووو  شوووووووووووووعلر الدقلووووووووووووو  اإلسوووووووووووووالمّي    

فلنطلقووووووووو  منهووووووووول فووووووووورقع للحركووووووووو  فووووووووو  أنحووووووووول  المعموووووووووقرة حتووووووووو  أصوووووووووبح  ا   حركووووووووو  دينيووووووووو  

سيلسووووووووووووي  لللميوووووووووووو  توووووووووووودلق بأسووووووووووووللي  مختلفوووووووووووو  إلنشوووووووووووول  دقلوووووووووووو  إسووووووووووووالمي   لووووووووووووقدة لمبوووووووووووودئهل 

ّي  تحووووووووووووتكم للشووووووووووووريع  بمرجعّيوووووووووووو  ا صوووووووووووول  لنوووووووووووود نشووووووووووووأتهل   قهووووووووووووق تأسوووووووووووويس دقلوووووووووووو  إسووووووووووووالم

 الجملل  لفهم اإلسالم

قمووووووووووو  هنووووووووووول فللثقلفووووووووووو  لنووووووووووود الحركووووووووووو  تعنووووووووووو  الثقلفووووووووووو  اإلسوووووووووووالمي  التووووووووووو  تنطلووووووووووو  مووووووووووو       

الكتووووووووول  قالسووووووووون  فووووووووو  مقاجهووووووووو  أي خلوووووووووط للثقلفووووووووو  بعنلصووووووووور أخووووووووورى معلصووووووووورة تمهّوووووووووُد لفكووووووووورة 

العربّيوووووووووووو   العلملنيوووووووووووو    قهووووووووووووق ا موووووووووووور الوووووووووووو ِّي  قضووووووووووووعهل فوووووووووووو  مجلبهوووووووووووو  ا نظموووووووووووو  السيلسووووووووووووّي 

لووووووووووو  هووووووووووو   المجلبهووووووووووو  لووووووووووونظم سيلسوووووووووووي  شووووووووووورقّي  قغربّيووووووووووو  فووووووووووو  الققووووووووووو   الّليبراليووووووووووو    ثوووووووووووم تحق 

 .الحلضر 
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لقوووووووووووود سووووووووووووللد البرنوووووووووووولمج الثقوووووووووووولف  لإلخووووووووووووقا  المسوووووووووووولمي  المؤلفوووووووووووول  الدلقّيوووووووووووو  الضووووووووووووخم       

مووووووووووو كرا  الووووووووووودلقة "فووووووووووو  كتلبوووووووووووه " حسووووووووووو  البنووووووووووول" قطووووووووووول  الحركووووووووووو  مووووووووووو  أمثووووووووووول  المؤسوووووووووووس 

عدالووووووووو  االجتملليووووووووو  فووووووووو  ال"ق " معوووووووووللم فووووووووو  الطريووووووووو "فووووووووو  ُكتبوووووووووه قالسووووووووويد قطووووووووو  " . قالدالّيووووووووو 

التشووووووووووووري  الجنوووووووووووولئ  "فوووووووووووو  ُكتبووووووووووووه التّوووووووووووو  موووووووووووو  أبرءهوووووووووووول  (لبوووووووووووود القوووووووووووولدر لووووووووووووقدة)ق" اإلسووووووووووووالم

 " .اإلسالم  مقلرن  بللقلنق  القضع   

 :البرنامج السياسي  2

إ ا قلنووووووووووووول إ    أهووووووووووووودا  حركووووووووووووو  اإلخوووووووووووووقا  المسووووووووووووولمي  هووووووووووووو  أهووووووووووووودا  دينيووووووووووووو  قسيلسوووووووووووووي       

جلنووووووووو  الصوووووووووقا    فوووووووووللفكرة فووووووووو  أسلسوووووووووهل نال   فووووووووو  آٍ  قاحووووووووود   فدننووووووووول قووووووووود توووووووووبح  براجملتيووووووووو

هوووووووووو  خالفوووووووووو  الخالفوووووووووو  اإلسووووووووووالمي  موووووووووو  الخالفوووووووووو  العثملنيوووووووووو    قا  ا كلنوووووووووو  البدايوووووووووو  دلقّيوووووووووو  

فدن هوووووووووول ترتكووووووووووء للوووووووووو  أسووووووووووس تلريخيوووووووووو  قلّلميوووووووووو  منشووووووووووأهل أ  النظوووووووووور يسووووووووووب  العموووووووووو  فتمهيوووووووووود 

يملنيووووووووو  بمبووووووووولد  غيووووووووور قلبلووووووووو  للجووووووووودا    السووووووووولح  االجتملليووووووووو  بثقلفووووووووو  دينيووووووووو  لطووووووووورح لقيووووووووودة إ

 . ثم تتلقهل البرامج التطبيقي  لمل تم  اإليمل  به فه  فكرة منهجّي  سليم  

ووووووووووول سوووووووووول   كووووووووووور    يكووووووووووق  مووووووووووو  البووووووووووديهّ  لووووووووووودم إيموووووووووول  حركووووووووووو  اإلخوووووووووووقا        إنطالقوووووووووول  مم 

المسوووووووووووووووولمي  قالحركوووووووووووووووول  اإلسووووووووووووووووالمّي  ا خوووووووووووووووورى بفكوووووووووووووووورة الديمقراطّيوووووووووووووووو  الغربّيوووووووووووووووو     ن هوووووووووووووووول 

ق  فوووووووووو  التقوووووووووولدهم موووووووووو  مبوووووووووودأ فكوووووووووورة الخالفوووووووووو  اإلسووووووووووالمّي  القلئموووووووووو  للوووووووووو  الشووووووووووقرى   تتنوووووووووول

المسوووووووووتقرد مووووووووو   –غيووووووووور أ   الووووووووورف  المطلووووووووو  المبلشووووووووور لهووووووووو ا النوووووووووقع مووووووووو  النظووووووووولم السيلسووووووووو  

دق  غربّيوووووووو  لهوووووووول بوووووووولع طقيوووووووو  فوووووووو  الهيمنوووووووو  للوووووووو  السوووووووولح  السيلسووووووووّي  فوووووووو  الووووووووقط  العرّبوووووووو  

خلصوووووووووو  فوووووووووو  ظوووووووووو  تجربوووووووووو  الحركوووووووووو  فوووووووووو  لّوووووووووو   يثموووووووووور قلووووووووووو   يكووووووووووق  فعوووووووووولال  ق  –قاإلسووووووووووالمّ  

مصوووووووووور   فجوووووووووول   فكوووووووووورة المهلدنوووووووووو  قاسووووووووووتغال  فكوووووووووورة الّتسوووووووووول  لوووووووووونهج اإلنتخلبوووووووووول  للقصووووووووووق  

أقال  إلووووووووو  السووووووووولط    ثوووووووووم اإلنقوووووووووال  للووووووووو  فكووووووووورة الديمقراطّيووووووووو  بوووووووووللتحكم فووووووووو  مفلصووووووووو  الدقلووووووووو  
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قصووووووووول  المنووووووووولقئي  للسووووووووولط  لتتحوووووووووق  الدقلووووووووو  شووووووووويئل  فشووووووووويئل  إلووووووووو     مووووووووو  خوووووووووال  ألضووووووووولئهل قا 

مّي  تووووووووووتحكم فووووووووووو  السووووووووووولط  التشووووووووووريعي  لتغييووووووووووور القووووووووووقاني    قالسووووووووووولط  التنفي يووووووووووو  دقلوووووووووو  إسوووووووووووال

للقضوووووووووووول  للوووووووووووو  المعلرضووووووووووووي  قفوووووووووووور  بووووووووووووللققة سوووووووووووولط  الدقلوووووووووووو  الدينّيوووووووووووو  المسووووووووووووتهدف  قفقوووووووووووول  

 .للشريع  اإلسالمي  بمرجعّي  إخقانّي  

حركووووووووووووو  اإلخوووووووووووووقا  "فووووووووووووو  مصووووووووووووور حيوووووووووووووث لجوووووووووووووأ   –كمووووووووووووول  كرنووووووووووووول  –كلنووووووووووووو  البدايووووووووووووو       

أقليموووووووووه    ا  إلووووووووو  تغييووووووووور  (الحسووووووووو  البنووووووووول)  الخصوووووووووقم بعووووووووود أ  تعهووووووووود إلووووووووو  تصوووووووووفي" المسووووووووولمي 

قأ  تنطلوووووووووووو  موووووووووووو  مصوووووووووووور فووووووووووووأتف  موووووووووووو  بعوووووووووووو  موووووووووووو  إخقانووووووووووووه للوووووووووووو  تأسوووووووووووويس أق   نووووووووووووقاة 

 .م حيث كلن  البداي  ف  اإلسملليلي   1221لجملل  اإلخقا  المسلمي  للم 

م موووووووووووول جعوووووووووووو  للوووووووووووودّلقة فرصوووووووووووو  اإلنفتوووووووووووولح  1232قلنوووووووووووود انتقللووووووووووووه إلوووووووووووو  القوووووووووووولهرة لوووووووووووولم 

وووووووو    قموووووووو  هنوووووووول أسووووووووس الكلموووووووو جمللوووووووو  جهلدّيوووووووو  لمحلربوووووووو  موووووووول كوووووووول  يوووووووورى " البنوووووووول"  موووووووو  العلم 

ووووووووو  مووووووووو  المسوووووووووؤقلي  السيلسووووووووويي    فكلنووووووووو  البدايوووووووووو  فووووووووو  مصووووووووور    أنهوووووووووم طغووووووووولة قألووووووووودا  ا م 

حيووووووووووث لجووووووووووأ  حركوووووووووو  اإلخووووووووووقا  المسوووووووووولمي  إلوووووووووو  تصووووووووووفي  الخصووووووووووقم فكوووووووووول  أحوووووووووود المجنوووووووووو  

ا  الداخليووووووووووو  المصووووووووووورّي  رئووووووووووويس قءر  (النقراشووووووووووو  بلشووووووووووول)للووووووووووويهم مووووووووووو  ضوووووووووووحليل الحركووووووووووو  هوووووووووووق 

الوووووووّ ي تووووووووم  اغتيللوووووووه قلووووووووم  يكووووووو  أمووووووور اإلغتيووووووول  خلرجووووووول  لووووووو  إطووووووولر الفكووووووور السيلسووووووو  قالووووووودين  

لجمللوووووووووو  اإلخووووووووووقا  المسوووووووووولمي    فموووووووووول جوووووووووول  فوووووووووو  ا صووووووووووق  العشووووووووووري  لفهووووووووووم اإلسووووووووووالم بقلووووووووووم 

اإلسووووووووالم نظوووووووولم شوووووووولم  يتنوووووووولق  مظوووووووولهر : "يؤكوووووووود  لووووووووك لنوووووووودمل قوووووووول   (حسوووووووو  البنوووووووول)اإلموووووووولم 

لدالوووووووووو    قهووووووووووق ثقلفوووووووووو  ققوووووووووولنق  أق للووووووووووم ققضوووووووووول    قهووووووووووق موووووووووولدة أق كسوووووووووو  ققووووووووووّقة قرحموووووووووو  ق 
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قغنووووووووووو    قهوووووووووووق جهووووووووووولد قدلوووووووووووقة أق جوووووووووووي  قفكووووووووووورة   كمووووووووووول هوووووووووووق لقيووووووووووودة صووووووووووولدق  قلبووووووووووولدة 

"صحيح  سقا  بسقا 

 :دور اإلخوان المسلمين في الِحراك السياسي 

 :نشأة الجهادّية المعاصرة  1

ه العديووووووووووود مووووووووووو  دق  العوووووووووووللم الغربووووووووووو    إ ا نظرنووووووووووول إلووووووووووو  القاقووووووووووو  المريووووووووووور الوووووووووووّ ي تعيشووووووووووو     

قدق  العوووووووووووللم الثللوووووووووووث   قمنهووووووووووول دق  العوووووووووووللم العربووووووووووو  للووووووووووو  قجوووووووووووه الخصوووووووووووقص   نالحوووووووووووظ 

أو   حركوووووووووووول  الجهوووووووووووولد اإلسووووووووووووالم  المتشووووووووووووّددة قوووووووووووود اّتسووووووووووووع  رقعتهوووووووووووول قأشووووووووووووتّد لنفهوووووووووووول منووووووووووووُ  

تسووووووووووووعينل  القوووووووووووور  العشووووووووووووري  إلوووووووووووو  اليووووووووووووقم   انطالقوووووووووووول  موووووووووووو  مبوووووووووووولد  اإلخووووووووووووقا  المسوووووووووووولمي  

 .يلم الدقل  اإلسالمّي  العللمّي  الّدالي  إل  ق

بديحووووووووووول  مووووووووووو  أمريكيووووووووووول  –ففووووووووووو  الققووووووووووو  الوووووووووووّ ي شوووووووووووجع  بعووووووووووو  الووووووووووودق  اإلسوووووووووووالمّي       

مقلقمووووووووووو  ظووووووووووولهرة امتوووووووووووداد الشووووووووووويقّلي  فووووووووووو  الشووووووووووور  ا قصووووووووووو    قخلصووووووووووو  فووووووووووو  أفغلنسوووووووووووتل  

التووووووووووووووو  ُتعووووووووووووووود  بووووووووووووووودق  منووووووووووووووولءع ا كلديميووووووووووووووو  العسوووووووووووووووّكري  المعلصووووووووووووووورة لتخوووووووووووووووريج المتطووووووووووووووورفي  

   الووووووووودق  بلرتوووووووووداد ا فوووووووووقاج المتشوووووووووّددة مووووووووو  أفغلنسوووووووووتل  بعووووووووود إنهووووووووول  ُ هلووووووووو  هووووووووو –المسووووووووولمي  

مهمتهووووووووووول المدلقمووووووووووو  مووووووووووو  الووووووووووودق  السوووووووووووللف  الووووووووووو كر بتقاصووووووووووو  ألمللهووووووووووول العسوووووووووووكري  لوووووووووووبع  

لووووووووووو  قاالنقضووووووووووول  لليهووووووووووول   بغووووووووووور  تقسوووووووووووي  المنجوووووووووووء ا ق  فووووووووووو  أفغلنسوووووووووووتل   الووووووووووودق  ال مُمق 

نهوووووووول   بوووووووو  فوووووووو  دق  ليشووووووووم  ثووووووووقرة للّلميوووووووو  لتحقيوووووووو  لوووووووويس فقووووووووط دقلوووووووو  الخالفوووووووو  فوووووووو  دق  بعي
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خيررررة لجماعرررة اإلخرررروان المسرررلمين ، مو ررررع ، الموسررروعة التاري( 1)األصررررول العشررررين لفهررررم اإلسرررالم ، األصررررل ر رررم : حسرررن البنرررا 

  .الكتروني 
  المرجررررع السررررابق الررررذكر ، حيررررل منهررررا مررررا يو رررر  السررررلوكيلات العمليلررررة . األصررررول العشرررررين لفهررررم اإلسررررالم : راجررررع الحسررررن البنررررا

رررة  ررري التعامرررل مرررع بعرررج الظرررواهر  ررري المجتمرررع الليبررري المعاصرررر كهررردم األ ررررحة  ونررربي القبرررور لجماعرررة اإلسرررالم السياسررري الجهادي 
ررا يفيررد العقليررة الدينيررة السياسرريلة لهررذه الجماعررات التلرري ترردور  رري  لررك جماعررة اإلخرروان المسررلمين مهمررا كانررت مختلفررة معهررا عمليرراً  ، مم 

ررراً كانرررت سرررن ةم مشرررروعة بالكيفيرررة المرررمثورة ، ولكرررن ( : "12) ررري التعامرررل مرررع الوا رررع ، حيرررل يررررد  ررري األصرررل ر رررم  وزيرررارة القبرررور أي 

ررراً كرررانوا ونرررداؤهم لرررذلك وطبرررق   رررار الحاجرررات مرررنهم عرررن  ررررب أو بعرررد والنلرررذر لهرررم وتشرررييد القبرررور وسرررترها االسررر تعانة برررالمقبورين أي 
اً  وإ رررارتها والتمسررر  بهرررا والحلرررف ب يرررر هللا ومرررا يلحرررق برررذلك مرررن لمبتررردعات كبرررائر يجرررب محاربتهرررا ، وال تنررراول هرررذه األعمرررال سررردل

 " . للذريعة



55 

 

لووووووووو  لمشووووووووورقع الجهووووووووولد اإلسوووووووووالم  فووووووووو  أفغلنسوووووووووتل   ُمق  العوووووووووللم بأكملوووووووووه ابتووووووووودا   مووووووووو  الووووووووودق  الم 

نتهل   بدقر اإلخقا  المسلمي  ف  ه   الحر   قا 

قمووووووووو  هنووووووووول مووووووووو  الصوووووووووع  كوووووووووب  جمووووووووولح مووووووووو  ُبعثوووووووووقا لتحقيووووووووو  دحووووووووو  الشووووووووويقلي  فووووووووو       

 .الدقل  اإلسالمي  العللمي  إللهلم قيلم    بعينهل بللتبلر أفغلنستل  مقق بقع

مووووووووو  القاضووووووووو  فووووووووو  هووووووووو ا ا مووووووووور الصوووووووووعقب  التّووووووووو  يالقيهووووووووول العلئووووووووود مووووووووو  ُبقووووووووو  الجهووووووووولد      

سوووووووووووووووقا  فووووووووووووووو  الشووووووووووووووور  ا قصووووووووووووووو  أق الشووووووووووووووور  ا دنووووووووووووووو  مووووووووووووووو  الجمللووووووووووووووول   –اإلسوووووووووووووووالم  

قالتكّيووووووووو  مووووووووو  رتلبووووووووو  السيلسووووووووو  التقليدّيووووووووو  فووووووووو   –اإلسوووووووووالمّي  الداّليووووووووو  للجهووووووووولد فووووووووو  أقطلنهووووووووول 

 دقلهم

ء نجوووووووووولح التجوووووووووولر  الجهلدّيوووووووووو  لجمللوووووووووول  اإلسووووووووووالم السيلسوووووووووو        قيبوووووووووودق أ  العووووووووووقدة ُتعووووووووووءِّ

فووووووووو  مقووووووووودمتهل حركووووووووو  اإلخوووووووووقا  المسووووووووولمي  التووووووووو  تقوووووووووقُد حلليووووووووول  صووووووووورالل  مريووووووووورا  فووووووووو  مصووووووووور 

قليبيوووووووول قتووووووووقنس قالعوووووووورا  قسووووووووقريل بشووووووووك  مبلشوووووووور أق غيوووووووور مبلشوووووووور لتحقيوووووووو  هوووووووود  الحركوووووووو  

 . الّدال  إلرسل  أسس الدقل  اإلسالمي  لمليل  

 –للجهووووووووووولديي  اإلسووووووووووووالميي   –مووووووووووو  العوووووووووووقدة فوووووووووووو  نظووووووووووور حركووووووووووو  اإلخووووووووووووقا  المسووووووووووولمي       

أ  شووووووووووعلر الدقلوووووووووو  اإلسووووووووووالمّي  مووووووووووور  : ُتسووووووووووتنبط درقسوووووووووول  ال يمكوووووووووو  تجلهلهوووووووووول فووووووووووو  مقوووووووووودمتهل 

لهوووووووووووول مرحلوووووووووووو  التّنظيوووووووووووور موووووووووووو  خووووووووووووال  مووووووووووووقرقث دلوووووووووووولُة الجهوووووووووووولد المتشووووووووووووّددي  : بموووووووووووورحلتي   أق 

الشوووووووووويخ الحسوووووووووو  البنوووووووووول   قالسوووووووووويد قطوووووووووو    )كأقطوووووووووول  اإلخووووووووووقا  المسوووووووووولمي  قفوووووووووو  مقوووووووووودمتهم 

 (ابووووووووو  تيميووووووووو )البوووووووووللثي   صوووووووووق  الجهووووووووولد اإلسوووووووووالم  المتشوووووووووّدد لنووووووووود  (قلبووووووووود القووووووووولدر لوووووووووّقدة
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، ط ج ، الررردار المصرررريلة للنشرررر والتوزيرررع ، القررراهرة  -مرررا لهرررم ومرررا علررريهم  –العائررردون مرررن أ  انسرررتان :  عصرررام دراز: راجرررع  

رررررري اإلسرررررالميل إال  أن يالحررررررظ دور "م ، الفصرررررل الخرررررام  ،  1993،  كررررررذلك ال يسرررررتطيع أي دار  للترررررراريخ السياسررررري للعرررررالم العربل

 " .ا  ي الشارع اإلسالمياإلخوان المسلمين كحركة سياسيلة لها تمثيرها ولها وزنه
ي يحملرررر  المجاهرررردون ( والكررررالم لعصررررام دراز)وعنرررردما ذهبررررت إلررررى أ  انسررررتان  - الحظررررت االهتمررررام والتقرررردير الكبيررررر الررررذل

األ  ررران لجماعرررة اإلخررروان المسرررلمين ، ويرجرررع ذلرررك التقررردير إلرررى أمن هرررا الحركرررة اإلسرررالمية األولرررى  ررري العصرررر الحرررديل 
 " . دعوة اإلسالميلةال"و" الجهاد"التلي أحيت  رج 

72
، تحررردي أمنررري متجررردد للدولرررة المصرررريلة ، جريررردة العررررب الللندنيرررة ، " العائررردون"مرررن أ  انسرررتان إلرررى سررروريا : راجرررع هشرررام النجرررار  

 .  1، ص  11559م ، العدد  1119111114
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فووووووووو  الفتووووووووورة المعلصووووووووورة " بووووووووو  ال     قلمووووووووور لبووووووووود الووووووووورحم "  قالووووووووودالمي  لوووووووووه مووووووووو  خوووووووووال  

مووووووووووو  تطوووووووووووّقر الحركووووووووووو  جهلديووووووووووول  ق لوووووووووووك بتقوووووووووووديم نفسوووووووووووهل جسوووووووووووقرا  إلنتقووووووووووول  الحركووووووووووو  السوووووووووووللف  

 .م  لصر إل  لصر ال كر 

وووووووووول الوووووووووود رس الثوووووووووولن  فوووووووووويكم  فوووووووووو  أو   دالموووووووووو  فكوووووووووورة الجهوووووووووولد المتّشوووووووووودد موووووووووو  الشوووووووووور        أوم 

قالغوووووووووور  ُرد  بضووووووووووللتهم إلوووووووووويهم موووووووووو  خووووووووووال  العلئوووووووووودي  موووووووووو  بووووووووووؤر التووووووووووقتر   فجنووووووووووقا للوووووووووو  

أنفسووووووووووووهم قللوووووووووووو  مجتمعوووووووووووول  الربيوووووووووووو  العرّبوووووووووووو    أق مجتمعوووووووووووول  الشوووووووووووور  ا قسووووووووووووط الجديوووووووووووود 

 .       لل  حد ققلهم 

سالمو فوبيا ال 2  :جهادّية وا 

أهووووووووووووووم المظوووووووووووووولهر الرئيسووووووووووووووي  للعلملنيوووووووووووووو  هوووووووووووووو  الديمقراطيوووووووووووووو  الدالّيوووووووووووووو  إلوووووووووووووو  السوووووووووووووولط       

وووووووول  بلإلنتخوووووووول    قهوووووووو ا يعنوووووووو  تحووووووووّق  السوووووووولط  موووووووو  الحوووووووو ِّ اإللهوووووووو  إلوووووووو  حوووووووو ِّ الّشووووووووع    قلم 

كووووووووووول  هوووووووووووو ا ا موووووووووووور ترفضووووووووووووه الخصقصووووووووووووّي  الثقلفّيووووووووووو  قالدينّيوووووووووووو  لوووووووووووودى اإلخووووووووووووقا  المسوووووووووووولمي  

   هووووووووو ا الووووووووون هج يتنووووووووولق  مووووووووو  فكووووووووورة إنشووووووووول  دقلووووووووو  الخالفووووووووو  التووووووووو  تسوووووووووتلءم للووووووووو  إلتبووووووووولر أو 

وووووووووول كوووووووووول  هوووووووووو ا . بللضوووووووووورقرة أ  تكووووووووووق  أسسووووووووووهل قلئموووووووووو  للوووووووووو  مرجعّيوووووووووو  القوووووووووورآ  قالسووووووووووّن   قلم 

ال كرهووووووول  فوووووووو   –موووووووو  الشوووووووعق  اإلسوووووووالمي    د  مقبوووووووقال  فوووووووو  الغللووووووو  لووووووودى كثيووووووورا مووووووور لوووووووم يوُعووووووو

قصوووووووول  ا خوووووووور سيلسووووووووي اإلسووووووووالم بقوووووووودر موووووووول هووووووووق فووووووووءع موووووووو  احتكوووووووولر السوووووووولط  ال  –قالدينيوووووووو  قا 

دفعوووووووووو  بللحوووووووووو ر موووووووووو  الوووووووووونهج الوووووووووودين  لنوووووووووود أصووووووووووب  هوووووووووو ا القضوووووووووو  يمثوووووووووو  إسووووووووووالمق فقبيوووووووووول

 .اإلخقا  المسلمي  م  خال  تجلر  ي كرهل التلريخ 

                                                 
  وبيررررا Phobia " ، تلررررزم شخصرررراً و رررري حالتنررررا  وبيررررا مررررن كلمررررة  وبررررو  اليونانيررررة الترررري تعنرررري الرهرررراب أو الخرررروف ايررررر المبرررررر

ة أي ررراً   Islamoواإلسرررالم  وبيرررا . مجتمعررراً معينررراً مرررن   رررية أو حالرررة أو جهرررة ، ترررؤدي بررر  إلرررى اتخررراذ تررردابير معينرررة ايرررر مبرررررل

Phobia  يعنررري الخررروف مرررن اإلسرررالم بشررركل ايرررر مبررررر ممرررا يرررؤدي بررر  إلرررى اتخررراذ موا رررف عدائيرررة تجررراه اإلسرررالم والمسرررلمين دون
 ....." .عي مبرر حقيقي أو وا 

 .  م  1111مايو  11اإلسالم  وبيا ، إيالف ، أول يومية الكترونية صدرت من لندن : تيري بطرسي  
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قووووووووووود بووووووووووو  الوووووووووووراف  لإلخوووووووووووقا  المسووووووووووولمي  ينطلووووووووووو  مووووووووووو  أ   المشوووووووووووكل  هووووووووووو ا القضووووووووووو  النل     

مقوووووووووودمتهل اإلخووووووووووقا  المسوووووووووولمي  بووووووووووللطب  موووووووووو  رجوووووووووول  الووووووووووّدي  قالجمللوووووووووول  اإلسووووووووووالمّي  قفوووووووووو  

هوووووووو   أ  الموووووووور  يجوووووووووُد نفسووووووووه لوووووووويس أمووووووووولم قجهوووووووو  نظووووووووور قلبلوووووووو  للجوووووووود  مووووووووو  خووووووووال  اإلسوووووووووالم 

دلووووووووووول   للووووووووووو  حقيقتوووووووووووه السووووووووووومحل    بووووووووووو  يجووووووووووود نفسوووووووووووه أمووووووووووولم مرجعّيووووووووووو  دينّيووووووووووو  خلصووووووووووو    قا 

شوووووووووووكلل  بوووووووووووأ   مووووووووووورجعيتهم هووووووووووو   جووووووووووول   مووووووووووو  السووووووووووومل  قفووووووووووو  خصقصووووووووووويتهم خطيووووووووووور قا 

حركوووووووووو  اإلخووووووووووقا   الّطللوووووووووو    قموووووووووو   لووووووووووك الب وووووووووود موووووووووو  القووووووووووق  أ   لتلووووووووووءم ا خووووووووووري  بللتسووووووووووليم ق 

لهوووووووووول تلريخيوووووووووول  لنجلحهوووووووووول فوووووووووو  الجلنوووووووووو  الووووووووووّدلقي فقوووووووووود اسووووووووووتقطب  هوووووووووو    قد  المسوووووووووولمي  مشووووووووووه

الحركووووووووو  الماليوووووووووي  مووووووووو  الموووووووووقاطني  المصووووووووورّيي  قغيووووووووورهم فووووووووو  أنووووووووووحل  المعموووووووووقرة   قخلصووووووووو  

 –لر موووووووووووو  خووووووووووووال  الجمّعيوووووووووووول  الخيرّيوووووووووووو  التوووووووووووو  اسووووووووووووتقطب  موووووووووووو  خووووووووووووال  الكبوووووووووووولر قالصووووووووووووغ

 .الرجل  قالنسل  قخلص  م  الطبقل  الفقيرة ف  مصر لل  قجه الّتحديد 

فقوووووووووود سووووووووووللد  هوووووووووو   الجمعيوووووووووول  للوووووووووو  سووووووووووّد القووووووووووق    قللوووووووووو  تعلوووووووووويم الفقوووووووووورا  قللوووووووووو       

ققوووووووووود ظهوووووووووور هوووووووووو ا . نشوووووووووور الثقلفوووووووووو  اإلسووووووووووالمّي  بووووووووووي  مختلوووووووووو  طبقوووووووووول  المجتموووووووووو  العربووووووووووّ  

  بعوووووووووووود الثوووووووووووووقرة الشوووووووووووووّعبي  التووووووووووووأثير الفعووووووووووووول  قاضووووووووووووحل  لنووووووووووووودمل أقووووووووووووودم  الحكقموووووووووووو  المصوووووووووووووري  

م للوووووووووو  إءاحوووووووووو  اإلخووووووووووقا  موووووووووو  الحكووووووووووم   ققوووووووووورار قفوووووووووو  الجمعّيوووووووووول   2713المصوووووووووورّي  لوووووووووولم 

الخيرّيووووووووو  التّووووووووو  أنشوووووووووأهل اإلخوووووووووقا  المسووووووووولمي  فووووووووو  مختلووووووووو  أرجووووووووول  الوووووووووبالد   حيوووووووووث تركووووووووو  

هوووووووووو   الجمعّيوووووووووول  فراغوووووووووول  ملحقظوووووووووول  لوووووووووويس موووووووووو  نلحيوووووووووو  السيلسوووووووووو  فحسوووووووووو  بوووووووووو  موووووووووو  نلحيوووووووووو  

القتصوووووووووووولدي الووووووووووووّ ي تضوووووووووووورر بووووووووووووه المنتفعووووووووووووق  موووووووووووو  هوووووووووووو   ضوووووووووووورقرة سوووووووووووود الدقلوووووووووووو  للفوووووووووووورا  ا

الجمعيووووووووووول    قهوووووووووووق حمووووووووووو  مفووووووووووولجَّ اضوووووووووووطر  الحكقمووووووووووو  المصووووووووووورّي  تحملوووووووووووه بوووووووووووللرغم مووووووووووو  

 .القض  االقتصلدي للبالد 

                                                 
73
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" ققووووووووود اتخووووووووو   الحكقمووووووووو  المصووووووووورّي  قووووووووورارا  بحووووووووو  هووووووووو   الجّمعيووووووووول  للووووووووو  التبووووووووولر أن هووووووووول      

قاليي  للتيووووووووووولرا  كلنووووووووووو  تسوووووووووووتخدم كغطووووووووووول  سيلسووووووووووو  للحصوووووووووووق  للووووووووووو  دلوووووووووووم الحشوووووووووووقد قالمووووووووووو

اإلسوووووووووالمّي    خلصووووووووو  فووووووووو  القجوووووووووه القبلووووووووو    قهووووووووو  حللووووووووو  اسوووووووووتغال  فلضووووووووو  لحللووووووووو  الفقووووووووورا  

قيكفوووووووووو  هنوووووووووول اإلشوووووووووولرة إلوووووووووو  أو   مراجعوووووووووو  الكلتبوووووووووو  للجمّعيوووووووووول  ا هليوووووووووو  التّوووووووووو  توووووووووووم  تسووووووووووجيلهل 

جمعيوووووووو  جديوووووووودة توووووووووم  تسووووووووجيلهل أكثووووووووُر ( 4177)بعوووووووود ثووووووووقرة ينوووووووولير فوووووووو  مصوووووووور   كشووووووووف  لوووووووو  

 "جمعيل  تلبع  لإلخقا  قالتيلرا  السلفيِّ   م  نص  ه ا العدد

قموووووووووو  هوووووووووو ا التخووووووووووق  موووووووووو  جلنوووووووووو  اإلخووووووووووقا  المسوووووووووولمي  فوووووووووو  الجلنوووووووووو  الوووووووووودلقي فوووووووووو       

الفتوووووووووورة السوووووووووولبق  لوووووووووو  ثووووووووووقرة ينوووووووووولير   نجوووووووووود احبلطوووووووووول  لهووووووووووم موووووووووو  النلحيوووووووووو  السيلسووووووووووي  ق لووووووووووك 

دقلوووووووو  التّوووووووو  يووووووووأملق  موووووووو  خاللهوووووووول بنوووووووول  مشوووووووورقع ال  السيلسووووووووي  لووووووووديهم بسووووووووب  ضووووووووآل  التجربوووووووو

 .اإلسالمّي  

 :مزالق المشروع السياسي  3

 :مزلق البداية  ( أ

بووووووووووودأ اإلخوووووووووووقا  مشووووووووووورقلهم السيلسووووووووووو  بأخطووووووووووول  تلريخيووووووووووو  بووووووووووودلترا  المنتمّيوووووووووووي  إلووووووووووويهم 

قسوووووووووو اج  .. لبوووووووووود القوووووووووولدر لووووووووووقدة : تحوووووووووو  لنووووووووووقا  (لصوووووووووولم تليموووووووووو )قمنهوووووووووول موووووووووول كتبووووووووووه 

لر للوووووووووو  دربووووووووووه موووووووووو  أ   لبوووووووووود القوووووووووولدر لووووووووووقدة قموووووووووو  سوووووووووو: "قوووووووووولئال  !!! اإلخووووووووووقا  السيلسووووووووووي  

اإلخووووووووووووقا  كوووووووووووولنقا يمثلووووووووووووق  خووووووووووووط السوووووووووووو اج  السيلسووووووووووووي  داخوووووووووووو  الجمللوووووووووووو    قموووووووووووو  قووووووووووووبلهم   
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 .م  1113119113، ( 21191)ن الجمعيات األهليلة ، جريدة األهرام ، العدد صيااة جديدة لقانو: أماني  نديل  
  اً علررررى  1115111131( 11)عبررررد القررررادر عررررودة وسررررذاجة اإلخرررروان السياسررررية ، مو ررررع عربلرررري : عصررررام تليمررررة م ، يقررررول عصررررام ردل

ي نختلرررف حولررر  ، هرررو خرررروج جمررراهير حاشررردة  ررري" "محمرررود عررراكف . زميرررل لررر  د م ،  1952مصرررر  ررري مرررار   أن  المو رررف الرررذل

بل رررت حررروالي نصرررف مليرررون متظررراهر معظمهرررم مرررن الشرررباب ينرررادون بعرررودة العسررركر لثكناتررر  ، وتسرررليم الحكرررم لقيرررادات مدنيرررة ، وإذا 
مررررد نجيررررب)  –يطررررل مررررن شررررر ة  صررررر عابرررردين يطالررررب الجمرررراهير باالنصررررراف وأمن  الرسررررالة  ررررد وصررررلت ، ولمررررمك يسررررتجيب أحررررد ( محل

ليصرررر هم ،  رررممرهم باالنصرررراف ، وبعرررد د رررائق معررردودة كررران الميررردان خاليررراً تمامررراً مرررن الجمررراهير ، ( ر عرررودةعبرررد القررراد) نرررادأل علرررى 
: كنرررت موجررروداً و تهرررا ، وكررران بجرررانبي أحرررد المرررربيلن الكبرررار مرررن اإلخررروان  بكرررى ، و رررال لررري ( : جرررابر  ميحرررة. ) رررال لررري المرحررروم د

لقرررد كشرررف عبرررد القرررادر عرررن  وتررر  :  رررال ! قرررول ذلرررك ، ونحرررن  ررري هرررذه القررروة ؟كيرررف ت: ،  قرررال لررر  ( عبرررد القرررادر عرررودة)هرررذا يررروم و ررراة 
 ....." .الكامنة ، ومن ورائ  الجماعة 
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سوووووووووووووكر بطريقووووووووووووو  تووووووووووووودلق للغرابووووووووووووو  بحسووووووووووووو  نيووووووووووووو  طبعووووووووووووول    ُأتيووووووووووووو  الجمللووووووووووووو    قأكلهووووووووووووول الع

"  ب  للحسرة أحيلنل  الشديدة

إ   مكموووووووووو  الخطووووووووووأ ا كبوووووووووور فوووووووووو  هوووووووووو   المعركوووووووووو  أ  العسووووووووووكر : "يقووووووووووق  لصوووووووووولم تليموووووووووو       

أحسووووووو  اختيووووووولر مووووووو  يقوووووووقد  فيهووووووول   بينمووووووول أسووووووول  اإلخوووووووقا  اختيووووووولر مووووووو  ُيووووووودير المعركووووووو  مووووووو  

العسوووووووووووكر   فلوووووووووووق نظرنووووووووووول إلووووووووووو  مووووووووووو  أدار المعركووووووووووو  فووووووووووو  الطووووووووووورفي    نعلوووووووووووم لمووووووووووول ا كلنووووووووووو  

  قهوووووووووووق  (لبووووووووووود القووووووووووولدر لوووووووووووقدة)النتيجووووووووووو  لصووووووووووولل  العسوووووووووووكر   فقووووووووووود قلدهووووووووووول فووووووووووو  اإلخوووووووووووقا  

السووووووووووووووملع التوووووووووووووولم الكلموووووووووووووو   قوووووووووووووول   قوووووووووووووولنقن    قالقلضوووووووووووووو  ال يقضوووووووووووووو  قال يحكووووووووووووووم إال بعوووووووووووووود

الخطوووووووووووأ فووووووووووو  : لاطووووووووووورا  كلهووووووووووول قلووووووووووويس معنيووووووووووول  بدنتصووووووووووولر طووووووووووور  للووووووووووو  طووووووووووور  قشوووووووووووعلر  

ووووووووووول قيووووووووووولدة العسوووووووووووكر فكووووووووووول  لبووووووووووود النلصووووووووووور . العفوووووووووووق خيووووووووووور مووووووووووو  الخطوووووووووووأ فووووووووووو  العققبووووووووووو   أوم 

لسووووووووووكري   قضووووووووووو  حيلتوووووووووووه فوووووووووو  المعووووووووووولرك   قهوووووووووووق مووووووووووودرس موووووووووولدة التكتيوووووووووووك الحربووووووووووو  فووووووووووو  

سوووووووووق  الظّووووووووو  مووووووووو  حسووووووووو  الفطووووووووو  أي :  الكلّيووووووووو  الحربّيووووووووو    قا صووووووووو  فووووووووو  تعلمووووووووو  العسوووووووووكر

ووووووووونه   قبللتووووووووولل  فقووووووووود كلنووووووووو  المعلدلووووووووو  محسوووووووووقم  لصووووووووولل   أو   سوووووووووق  الظّووووووووو  مقووووووووودم للووووووووو  ُحس 

 العسكر

 :من الدعوة إلى السياسة  ( ب

 .ُيشك  مل سل   كر  المعتقدا  ا سلسي  لند اإلخقا  المسلمي  من  نشأتهل        

نوووووووووووو    صووووووووووووقريل  خيرّيوووووووووووو    موووووووووووو  أن هوووووووووووول كلنوووووووووووو  لكوووووووووووو  المعتقوووووووووووودا  السووووووووووووللف  الوووووووووووو كر كل     

تهوووووووود  إلوووووووو  قيوووووووولم دقلوووووووو  الخالفوووووووو  كموووووووول طرحهوووووووول مؤسسووووووووق الجمللوووووووو  قفوووووووو  مقوووووووودمتهم بووووووووللطب  

الوووووووووو ي يقووووووووووقم مفهووووووووووقم اإلسووووووووووالم للوووووووووو  أّنووووووووووه ديوووووووووو  شوووووووووولم    قلكوووووووووو  ءموووووووووول   (الحسوووووووووو  البنوووووووووول)
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76
وكررران الصرررواب أن يقرررود المعركرررة  ررري اإلخررروان عسررركر اإلخررروان ال المررردنيون ، :  وي ررريف عصرررام تليمرررة  رررائالً . المرجرررع السرررابق  

و رررد عررررج علررريهم ذلرررك عبرررد المرررنعم عبرررد الررررؤوف الرررذي كررران مسرررؤول عبرررد الناصرررر  ررري التنظررريم الخررراص  ررري اإلخررروان ، و رررال لهرررم 
ذا العبررررل بمسررررتقبل مصررررر أريررررد  قررررط ثالثمائررررة مررررن اإلخرررروان ، سررررم وم بررررالقبج علررررى مجلرررر   يررررادة الثررررورة وننهرررري هرررر: "و تهررررا 

 .عبد القادر عودة وسذاجة اإلخوان ، مرجع سبق ذكره : عصام تليمة " . والجماعة
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نووووووووووح  نعتقووووووووود أ  أحكووووووووولم اإلسوووووووووالم "قمكووووووووول  قلوووووووووق بللسوووووووووي  كمووووووووول جووووووووول  فووووووووو  إحووووووووودى رسووووووووولئله 

  تووووووووونظم شوووووووووؤق  النووووووووولس فووووووووو  الووووووووودنيل قفووووووووو  ا خووووووووورة   قأو   الووووووووو ي  يظنوووووووووق  أو   قتعلليموووووووووه شووووووووولمل

هوووووووووو   التعوووووووووولليم تتنوووووووووولق  النلحيوووووووووو  العبلدّيوووووووووو  قالرقّحيوووووووووو  دق  غيرهوووووووووول موووووووووو  النووووووووووقاح  مخطئووووووووووق  

فووووووووووووو  هووووووووووووو ا الظووووووووووووو    فلإلسوووووووووووووالم لقيووووووووووووودة قلبووووووووووووولدة   ققطووووووووووووو  قجنسوووووووووووووي  قديووووووووووووو  قدقلووووووووووووو    

"قرقحلني  قلم    قمصح  قسي 

الموووووووووور  موووووووووو  هوووووووووو ا المفهووووووووووقم فوووووووووو  التقلدنوووووووووول   فلإلسووووووووووالم ديوووووووووو  قدقلوووووووووو     ققوووووووووود ال يختلوووووووووو 

قصووووووووووووولل  لكوووووووووووووو  ءموووووووووووووول  قمكووووووووووووول  بمفهووووووووووووووقم التأقيوووووووووووووو  العقلووووووووووووو    لكوووووووووووووو  تطبيوووووووووووووو  الشووووووووووووووريع  

اإلسوووووووووووووالمّي  فووووووووووووو  دقلووووووووووووو  اإلسوووووووووووووالم ال يعنووووووووووووو  إقصووووووووووووول  ا خوووووووووووووري  قحيووووووووووووولتهم االلتقلدّيووووووووووووو    

ملووووووووووووو   قحريووووووووووووولتهم الشخصوووووووووووووي  طللمووووووووووووول أونه وووووووووووووم يحترموووووووووووووق  معتقووووووووووووودا  ا خوووووووووووووري    فوووووووووووووللقرآ  

بآيووووووووول  تحووووووووو ِّر مووووووووو  المسوووووووووولس بحريووووووووول  أهووووووووو  ال ِّمووووووووو    قغيوووووووووور المسووووووووولمي  بصوووووووووف  للموووووووووو    

قلوووووووووودم إكووووووووووراههم للوووووووووو  قبووووووووووق  معتقوووووووووودا  الووووووووووّدي  اإلسووووووووووالم  طللموووووووووول أونه ووووووووووم يحترمووووووووووق  هوووووووووو   

ِلُكــــــــل  َجَعلأَنــــــــا ِمــــــــنُكمأ ِشــــــــرأَعًة ) :  فهووووووووق القلئوووووووو  ظووووووووفلعوووووووو   فوووووووو  ققلووووووووه تعوووووووولل  ل  . تقوووووووودا  المع

ـــــــــوأ َوِمنأَهاًجـــــــــا  ـــــــــمأ  اللَّـــــــــهُ  اَلَ َشـــــــــ َوَل ـــــــــةً  َلَجَعَلُك  ( . 41ا يووووووووو  / الملئووووووووودة سوووووووووقرة ) (َواِحـــــــــَدةً  ُأمَّ

ـــــاُغوِت ) :قققلوووووه تعووووولل  ـــــرأ ِبالطَّ ُف ـــــنأ َيكأ ـــــيِّ َفَم ـــــَن الأَغ ـــــُد ِم ـــــيََّن الُرشأ ـــــدأ َتَب ـــــدِّيِن َق ـــــي ال ـــــرَاَه ِف ال ِإكأ

ــــــ ــــــُوثأَقى ال انأِفَص َوِة الأ ــــــالأُعرأ ــــــَك ِب َس َتمأ ــــــِد اسأ ــــــِه َفَق ِمنأ ِباللَّ ــــــؤأ ــــــيم  َوُي ــــــِميع  َعِل ــــــُه َس ــــــا َواللَّ ( اَم َلَه

َرأِ  ): قققلوووووووه تعووووووولل ( . 211ا يووووووو  /البقووووووورة سوووووووقرة ) َوَلـــــــوأ َشـــــــاََل َرُبـــــــَك آَلَمـــــــَن َمـــــــن ِفـــــــي األأ

رِهُ  َأَفَأنتَ  ُكُلُهمأ َجِميًعا ِمِنينَ  َيُكوُنوا َحتَّىؤ  النَّاَس  ُتكأ ( .  22 ا ي /يقنس سقرة ) (ُمؤأ
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، ( م 1991ب ط ، دار الرررردعوة للطبررررع والنشررررر ، اإلسرررركندرية ، )،  مجموعررررة رسررررائل اإلمررررام الشررررهيد حسررررن البنرررراحسررررن البنررررا ،  

 . 41وان المسلمين ، مرجع سبق ذكره ، ص الدولة المدنية عند اإلخ: ، عن برهان عادل يوسف  191ص 
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 :منهج جديد لهدف قديم  ( ج

بعوووووووووود التجوووووووووولر  السيلسووووووووووي  العمليوووووووووو  فوووووووووو  المجتموووووووووو  المصوووووووووورّي للوووووووووو  قجووووووووووه التحديوووووووووود         

ينووووووووولير الشووووووووعبي    لووووووووووم  يوُعوووووووود أموووووووولم حركووووووووو  اإلخووووووووقا  المسووووووووولمي  موووووووو  بووووووووول   21  قبعوووووووود ثووووووووقرة 

الووووووووودخق  للسووووووووولط    قتنفيووووووووو  برامجهووووووووول الدينيووووووووو  السوووووووووللف  الووووووووو كر سوووووووووقى القبوووووووووق  بفكووووووووورة الدقلووووووووو  

سوووووووووووالم لوووووووووووم يشوووووووووووهد فووووووووووو  تلريخوووووووووووه السيلسووووووووووو  فكووووووووووورة المدنيووووووووووو  صوووووووووووقريل    بوووووووووووللرغم مووووووووووو  أ  اإل

قلهووووووووو ا فووووووووود  الدقلووووووووو  المدنيووووووووو  اإلخقانيووووووووو  المقبقلووووووووو  تخلوووووووووق مووووووووو  المعتقووووووووودا  . الدقلووووووووو  المدنيووووووووو  

الدينّيوووووووووو  ا سلسووووووووووي  المتشووووووووووّددة   فهوووووووووو  تقووووووووووقم للوووووووووو  فكوووووووووورة العوووووووووود  قالمسوووووووووولقاة بووووووووووي  جميووووووووووو  

أملموووووووووه مقاطنيهووووووووول فووووووووو  الحقوووووووووق  قالحرّيووووووووول    معتمووووووووودة للووووووووو  مبووووووووودأ المقاطنووووووووو    الوووووووووّ ي يقووووووووو  

الجمي  سقاسي  م  غير تمييء ف  الّلق  أق العر  أق الجنس

نخووووووووووووراط فوووووووووووو  قموووووووووووو  المنطلوووووووووووو  الجديوووووووووووود فوووووووووووو  فكوووووووووووور اإلخووووووووووووقا  المسوووووووووووولمي  الممهوووووووووووود لال     

الحكوووووووووووم السووووووووووولم    تسوووووووووووليمهم المسوووووووووووتحدث بفكووووووووووورة التعلقديووووووووووو  الدسوووووووووووتقرّي  غيووووووووووور المشووووووووووورقط  

    قموووووووووو  االحتكوووووووووولم إلوووووووووو  بتفلصووووووووووي  التطبيقوووووووووول  المفرطوووووووووو  فوووووووووو  مجوووووووووول  الشووووووووووريع  اإلسووووووووووالميّ 

ّأ   الدقلووووووووووو  تقوووووووووووقم أسلسووووووووووول  للووووووووووو  لقووووووووووود بوووووووووووي  الحووووووووووولكم قالمحكوووووووووووقم   ققبوووووووووووق  مبووووووووووودأ الحكوووووووووووم 

البرلمووووووووووولن    هووووووووووو ا بجلنووووووووووو  قبوووووووووووق  فكووووووووووورة التعددّيووووووووووو  الحءبّيووووووووووو    قتوووووووووووداق  السووووووووووولط    قهووووووووووو  

لتبلرهوووووووووووووول لالقضووووووووووووووعّي  التّوووووووووووووو  كلنوووووووووووووو  مرفقضوووووووووووووو  فوووووووووووووو  إيديقلقجيوووووووووووووو  اإلخووووووووووووووقا  المسوووووووووووووولمي  ب

 .الخالف  متعلرض  م  فكرة دقل  

موووووووووووووو  هنوووووووووووووول نجحوووووووووووووو  جمللوووووووووووووو  اإلخووووووووووووووقا  المسوووووووووووووولمي  كبوووووووووووووورى الحركوووووووووووووول  السيلسووووووووووووووي       

اإلسووووووووووووال مي  فوووووووووووو  مصوووووووووووور قالووووووووووووقط  العربوووووووووووو  تحوووووووووووو  شووووووووووووعلر القسووووووووووووطّي  فوووووووووووو  القلووووووووووووقج فوووووووووووو  
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بوووووووووول ة  المجتموووووووووو  المصووووووووووري خووووووووووال  الفتوووووووووورة الموووووووووو كقرة آنفوووووووووول  اجتملليوووووووووول    قسيلسوووووووووويل    تحوووووووووو  لو

نيق الديمقراطّي  كمل يطرحهل الّليبراليق  قالعلمل

قيووووووووورى اإلخوووووووووقا  المسووووووووولمي  فووووووووو  ضوووووووووق  هووووووووو ا المنحنووووووووو  القسوووووووووط  الجديووووووووود انطالقووووووووول  مووووووووو  

ــــــــــًة َوَســــــــــًطا): ققلووووووووووه تعوووووووووولل   ــــــــــاُكمأ ُأمَّ ِلَك َجَعلأَن ــــــــــذَؤ أوّ  ( . 143يوووووووووو  ا / سووووووووووقرة البقوووووووووورة )( َوَك

أّي )الديمقراطيوووووووووووو  مووووووووووووورتبط دقرهووووووووووووول بعمليووووووووووووو  ترتيوووووووووووو  قتنظووووووووووووويم العمليووووووووووووو  السيلسوووووووووووووي    فهووووووووووووو   

آلّيوووووووووووو  قليسوووووووووووو  مبوووووووووووودأ   آليوووووووووووو  لتسوووووووووووويير إدارة الدقلوووووووووووو  قمؤسسوووووووووووولتهل   قليسوووووووووووو  ( ّيوووووووووووو الديمقراط

مرجعيووووووووو  مطلقووووووووو  للدقلووووووووو    فوووووووووللمرج  فيهووووووووول لحكوووووووووم المجتمووووووووو  قفقووووووووول  لمفهوووووووووقم الحرّيووووووووو  قالعووووووووود  

وووووووووول التكفيوووووووووور فيوووووووووورى اإلخووووووووووقا  أون ووووووووووُه لوووووووووويس موووووووووو  اختصلصووووووووووهم   أق مبوووووووووودأ موووووووووو  . قالشووووووووووقرى  أوم 

َوُقـــــــِل الأَحـــــــُق ِمـــــــن : )هم فووووووو  ققلوووووووه تعووووووولل  مبووووووولد  دلوووووووقتهم   ق لوووووووك إنطالقووووووول  مووووووو  إلتقووووووولد

ـــــــمأ  بُِّك ـــــــ َشـــــــاَلَ  َفَمـــــــن ۚ  رَّ ـــــــرأ َفلأُي ُف ـــــــن َشـــــــاََل َفلأَيكأ ِمن َوَم   أق ( 22يووووووو  ا  /الكهووووووو  سوووووووقرة ) ( ؤأ

أون وووووووه للووووووو  ا قووووووو  شوووووووعلر مسوووووووند لجمللووووووول  أخووووووورى مووووووو  اإلسوووووووالم السيلسووووووو  التّووووووو  تووووووودقر فووووووو  

.      فلك الجملل  

َلق النهاية  ( د  :َمزأ

م 2712قا  المسوووووووووووووووولمي  فوووووووووووووووو  انتخلبوووووووووووووووول  رئلسوووووووووووووووو  مصوووووووووووووووور سوووووووووووووووون  دخوووووووووووووووو  اإلخوووووووووووووووو    

مسووووووووووتفيدي  موووووووووو  رصوووووووووويدهم الشووووووووووعب  بووووووووووي  المثقفووووووووووي  قالبسووووووووووطل  المسووووووووووتفيدي  موووووووووو  بوووووووووورامجهم 
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  يرررررة والعدالرررررة رسرررررمياً يررررروم التحرررررالف "م ل ررررررج االنتخابرررررات البرلمانيرررررة و رررررد  ررررراز الحرررررزب و 1111111111تمسررررر  حرررررزب الحرل

ولكررررن  رررري ( .. مجلرررر  الشررررعب المصررررري) 1111 رررري االنتخابررررات البرلمانيررررة %  29بمالبيررررة كبيرررررة " الررررديمقراطي مررررن أجررررل مصررررر

ل انتخابرررات رئاسرررية بعرررد  1111111111و ررري . ل مجلررر  الشلرررعب يونيرررو صررردر حكرررم الدسرررتوريلة العليرررا  ررري مصرررر بحررر( 12) م  ررري أو 

مرررد مرسررري ع رررو مكترررب اإلرشررراد ، ورئررري  حرررزب  الثرررورة المصرررريلة   أًعلنرررت نترررائل جولرررة إلعرررادة االنتخابرررات ليفررروز الررردكتور محل

ل رئي  مدني " الحريلة والعدالة"  .عاماً من تمسي  الجماعة ( 42)ونج  اإلخوان  ي الوصول إلى منصة الحكم بعد .. كمو 

نبرررذة عرررن اإلخررروان المسرررلمين  ررري " BBC/ مو رررع عربررري / راجرررع  ررري شرررمن تطرررور العمرررل السياسررري لإلخررروان  ررري مصرررر  -

 .م  1113119119" مصر
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الخيرّيوووووووووووو    قفوووووووووووو  ضووووووووووووق  الحسلسوووووووووووويل  التّوووووووووووو  ءرلقهوووووووووووول فوووووووووووو  ا ريوووووووووووول  بووووووووووووي  المسوووووووووووويحيي  

هووووووووول قالمسووووووووولمي    كووووووووول  لتلوووووووووك المغووووووووولمرة نتووووووووولئج بووووووووولهرة النجووووووووولح فووووووووو  تحقيووووووووو  ا هووووووووودا    لكن

 .كلن  طريقل  لجقال  قص  بهم إل  مقض  الخطر 

مووووووووووو  ا صوووووووووووقا  مووووووووووول مكووووووووووونهم %  11.23اسوووووووووووتطلع اإلخوووووووووووقا  القصوووووووووووق  إلووووووووووو  نسووووووووووو       

 –لكوووووووو  ضووووووووحلل  الخبوووووووورة السيلسووووووووي  فوووووووو  مجوووووووول  الحكووووووووم . موووووووو  صوووووووودارة السوووووووولط  فوووووووو  مصوووووووور 

لووووووووووم  تمكووووووووونهم مووووووووو  المحلفظووووووووو  للووووووووو  المسوووووووووتقى السيلسووووووووو   –التّووووووووو  سوووووووووب  لنووووووووول اإلشووووووووولرة لهووووووووول 

الووووووووووووّ ي قصوووووووووووولقا إليووووووووووووه اجتملليوووووووووووول  قسيلسوووووووووووويل  موووووووووووو  خووووووووووووال  أسلسوووووووووووويل  الديمقراطّيوووووووووووو  الرفيوووووووووووو  

 .الحديث  الّت  يص  إليهل أّي حء  سيلس  م  خال  االنتخلبل  

فوووووووووووو   (مّحموووووووووووود مّحموووووووووووود مرسوووووووووووو )فموووووووووووول أ  تمكنووووووووووووقا موووووووووووو  السوووووووووووولط  تحوووووووووووو  رئلسوووووووووووو            

  حووووووووووء  الحري وووووووووو"االنتخلبوووووووووول  الرئلسووووووووووي  كووووووووووأق   رئوووووووووويس إخووووووووووقان  موووووووووودن  موووووووووو  حووووووووووء  دينوووووووووو  

فووووووووووو  تصوووووووووووفي  الخصوووووووووووقم   " اإلسوووووووووووالم هوووووووووووق الحووووووووووو "حتووووووووووو  بووووووووووودأقا تحووووووووووو  شوووووووووووعلر " قالعدالووووووووووو 

قتفريوووووووووو  مؤسسوووووووووول  الدقلوووووووووو  موووووووووو  المنوووووووووولقئي  لتكووووووووووق  شوووووووووولغرة لمصوووووووووولح  ألضوووووووووول  الحووووووووووء    

كمووووووووول قووووووووولمقا بشوووووووووك  فلضووووووووو  بتغييووووووووور مووووووووول يمكووووووووو  تغييووووووووور  مووووووووو  القوووووووووقاني  قالتشوووووووووريعل  إلحللووووووووو  

 الدقل  م  مدني  إل  ديني 

                                                                                                                                               
شررركالية العال رررة برررين التيرررارات السرررلفية وجماعرررة اإلخررروان إ: حسرررين محمرررد  ريرررد عبرررد الفتررراح : راجرررع أي ررراً  ررري هرررذا الشرررمن  -

،  1112، رسررررالة ماجسررررتير ، جامعررررة النجرررراح الوطنيررررة  رهررررا علررررى عمليررررة التحررررول الررررديمقراطي  رررري مصرررررالمسررررلمين وأث

 .وما بعدها  93ص 
80
هرررل هررري نكبرررة برامكرررة ، أم مذبحرررة المماليرررك أم : كترررب سرررعد الررردين إبرررراهيم ، حرررين إذ  ررري جريررردة المصرررري اليررروم تحرررت عنررروان  

مرررد مر: "ثرررورة تصررررحي  ؟  رررائالً  أاسرررط  مررررن إطاحرررة بررررالمجل  العسررركري ، وإل ررررار اإلعررررالن  11سرررري يرررروم مررررا  علررر  الرررررئي  محل

مرررل ، وتعيرررين نائبررراً لررر  ، ووزيرررر د ررراع جديرررد هرررو  م  413" بنكبرررة البرامكرررة"أشرررب   ررري تاريخنرررا العرررري ....." انقرررالب "الدسرررتوري المكل

مملوكررراً د عرررة واحررردة وهرررم ( 291) م التررري  ترررك  يهرررا برررـِ  1411علرررى يرررد محمرررد علررري ( مذبحرررة المماليرررك)علرررى يرررد هرررارون الرشررريد ، أو 

 " .ي ادرون  صره بالقلعة بعد انتهائهم من وليمة دعاهم إليها لتوديع ابن  طوسون  ائد الحملة المصرية إلى نجد والحجاز
هرررررل هرررري نكبرررررة برامكرررررة ، أم مذبحرررررة المماليرررررك أم ثررررورة تصرررررحي  ؟ جريررررردة المصرررررري اليررررروم ، : سررررعد الررررردين إبرررررراهيم  -

 .م  1111114119
سررررنة أولرررى رئاسررررة ، الشرررررق ... محمررررد مرسررري : ع أي رررراً  ررري أجرررروار السرررنلة األولررررى مرررن الرئاسررررة ، صررررفار عرررزب راجررر -

 . م  1113111114،  11111األوسط الللندنية ، العدد 
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لووووووووو  الجديووووووووود   قالتعجووووووووو  فووووووووو  اإللتفووووووووول  للووووووووو  حكوووووووووم الديمقراطيووووووووو  كووووووووول  مووووووووو  هووووووووو ا المء      

التّووووووووو  أد   بتجربووووووووو  اإلخوووووووووقا  السيلسوووووووووي  الفلدحووووووووو  التووووووووو  تووووووووونم للووووووووو  سوووووووووق  نيووووووووو    ا خطووووووووول  

 .ف  الحكم إل  الفش  

إ   مووووووووول آ  إليوووووووووه اإلخوووووووووقا  مووووووووو  فشووووووووو  فووووووووو  تجربووووووووو  الحكوووووووووم كلنووووووووو  تصووووووووولحبه مخووووووووولق       

يبوووووووووووووراليي  للووووووووووووو  قجوووووووووووووه الخصوووووووووووووقص مووووووووووووو  حكوووووووووووووم تجتووووووووووووولح للمووووووووووووو  الّنووووووووووووولس المعتووووووووووووودلي  قاللّ 

اإلخووووووووووووقا  المسوووووووووووولمي    إ  قوووووووووووود ال يكووووووووووووق  موووووووووووو  السووووووووووووه  فوووووووووووو  لقوووووووووووو  الّليبووووووووووووراليي  الفصوووووووووووو  

أيووووووووووديقلقجيل  بووووووووووي  جمللوووووووووو  ثيقلقجيوووووووووو  ُتمهووووووووووُد للعنوووووووووو  لوووووووووو  جمللوووووووووو  تتبنوووووووووول  للوووووووووو  ا ر    

مقالوووووووووق  للجهووووووووولديي  ( أي اإلخوووووووووقا )ققووووووووود يكوووووووووق  مووووووووو  الصوووووووووع  أيضووووووووول  القوووووووووق  أحيلنووووووووول  أن هوووووووووم 

شوووووووووورة   لكوووووووووو  المالحووووووووووظ أ  اإلخووووووووووقا  يهيووووووووووؤق  البيئوووووووووو  المنلسووووووووووب  لهووووووووووم    ن هووووووووووم بصووووووووووقرة مبل

يعءفق  المقسيقل الت  يستمت  الجهلديق  بللرقص لليهل 

قفووووووووووووو  التقلدنووووووووووووول فللحقيقووووووووووووو  تؤكووووووووووووود   أ  جمللووووووووووووو  اإلخوووووووووووووقا  المسووووووووووووولمي  تبعوووووووووووووث للووووووووووووو  

  التووووووووووو  الريبووووووووووو    إ ا قضوووووووووووعنل فووووووووووو  التبلرنووووووووووول مقاقفهووووووووووول الصووووووووووولمت  مووووووووووو  ا لمووووووووووول  القحشوووووووووووي

ترتكبهووووووووووول الجمللووووووووووول  التكفيريووووووووووو  فووووووووووو  المنطقووووووووووو  قخلصووووووووووو  ليبيووووووووووول   هووووووووووو ا بجلنووووووووووو  لالقتهووووووووووول 

 .  القطيدة بمقارد تغ ي  اإلرهل  م  دق  لربي  قأجنبي  

                                                 
81
،  199/  13/  19اإلخررررروان تجسررررريد للثيو راطيرررررة وعقبرررررة أمرررررام مكا حرررررة المتطرررررر ين ، جريررررردة العررررررب الللندنيرررررة ، : ماجرررررد نرررررواز  

 . 1، ص  11511 العدد
ودعرررا  رررادة تررراريخيون لإلخررروان ، مرررن بيرررنهم المرشرررد : " يقرررول ماجرررد نررروار الجهرررادي البريطررراني سرررابقاً  ررري نقرررده لإلخررروان  -

األسررربق مصرررطفى مشرررهور ، مرررراراً إلرررى إجبرررار األ بررراط علرررى د رررع الجزيلرررة ، كمرررا يعرررارج اإلخررروان  ررري أدبيررراتهم أي ررراً 
 " . اإلسالمي ة أي حق لتولي المرأة الحكم  جر الدولة 



65 

 

:انتكاس التجربة والعودة للتِّطرف 

 :ارتباط اإلخوان بالجهادية  (2

لمووووووووووور )الشووووووووووويخ قفووووووووووو  سووووووووووونقا  الربيووووووووووو  العرّبووووووووووو  بووووووووووورء للووووووووووو  السووووووووووولح  الجهلدّيووووووووووو            

أبوووووووووووو  ا للوووووووووووو  )الووووووووووووّ ي بنوووووووووووو  قنطوووووووووووورة موووووووووووول بووووووووووووي  أيديقلقجيوووووووووووو   (لبوووووووووووود الوووووووووووورحم  المصووووووووووووري

موووووووووووو  نلحيوووووووووووو    قبووووووووووووي  الجمللوووووووووووو  اإلسووووووووووووالمّي  التّوووووووووووو  منهوووووووووووول  (سوووووووووووويد قطوووووووووووو )ق (المووووووووووووقدقدي

قلكووووووووو  كتووووووووول  . اإلخوووووووووقا  المسووووووووولمي  قجمللووووووووول  الجهووووووووولد الال حقووووووووو  لهووووووووول مووووووووو  جهووووووووو  أخووووووووورى 

لجهوووووووووولدي المعلصوووووووووور حتّوووووووووو  يقمنوووووووووول المووووووووووؤثر بفعلليوووووووووو  للوووووووووو  الفكوووووووووور ا (لموووووووووور لبوووووووووود الوووووووووورحم )

  حيوووووووووث ضوووووووووم  (( مققووووووووو  القووووووووورآ  مووووووووو  خصوووووووووقمه مووووووووو  خوووووووووال  سوووووووووقرة التّقبووووووووو ))هووووووووو ا هوووووووووق 

رؤيتوووووووووووه لقضووووووووووي  الجهووووووووووولد قالقتووووووووووول    "فووووووووووو  هوووووووووو ا الكتووووووووووول  الضووووووووووخم  (لموووووووووور لبووووووووووود الوووووووووورحم )

قمققفووووووووه موووووووو  اليهووووووووقد قالنصوووووووولرى موووووووو  خووووووووال  إلوووووووولدة قوووووووورا ة سووووووووقرة التقبوووووووو  قغووووووووءقا  الرسووووووووق  

"قمعلركه

ر لبووووووووود الووووووووورحم  فووووووووو  كتلبوووووووووه السووووووووولب   كووووووووور  مووووووووو  صوووووووووقرة القاقووووووووو  العرّبووووووووو  ينطلووووووووو  لمووووووووو     

تحكووووووووويم الشوووووووووريع  غلئووووووووو  فووووووووو  "اإلسوووووووووالمّ  اليوووووووووقم الوووووووووّ ي قصوووووووووفه بقاقووووووووو  الشووووووووورك قالكفووووووووور قأ   

فوووووووووووووووو  مفهقمووووووووووووووووه للجلهليوووووووووووووووو   (سوووووووووووووووويد قطوووووووووووووووو )المجتمعوووووووووووووووول  اإلسووووووووووووووووالمّي    مسووووووووووووووووتعيدا  آرا  

 "المعلصرة

لجديوووووووووووود يقووووووووووووقم للوووووووووووو  أسوووووووووووولس لمفهووووووووووووقم الجيوووووووووووو  الجهوووووووووووولدي ا قحوووووووووووولق  قضوووووووووووو  تصووووووووووووقر     

 .السيطرة لل  بقع  م  ا ر  قاإللال  منهل ل  الدقل  اإلسالمّي  

 

                                                 
82
المرجرررع النظرررري لمنجرررز الجماعرررات الجهاديلرررة المعاصررررة ، جريررردة العررررب الللندنيرررة ، .. عمرررر عبرررد الررررحمن : إدريررر  الكنبررروري  

 .م  1119111112بتاريخ ( 11553)العدد 
83
 . 13المرجع السابق ، ص  
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 :تأصيل التطرف في قضية الناسخ والمنسوخ  (1

لقوووووووود قصوووووووو  بللسوووووووولفيي  التكفيووووووووريي  تأقيوووووووو  آيوووووووول  القوووووووورآ  الكووووووووريم بموووووووول يتملشوووووووو  موووووووو       

شووووووووووو  مووووووووووو  مووووووووووورجعيتهم   قاسوووووووووووتخدام النلسوووووووووووخ قالمنسوووووووووووقخ فووووووووووو  القووووووووووورآ  الكوووووووووووريم بمووووووووووول يتم

ريووووووووووق  أ  ا يوووووووووو  الخلمسوووووووووو  يففوووووووووو  شووووووووووأ  التكف. أيووووووووووديقلقجيتهم   قبموووووووووول يبوووووووووورر تجوووووووووولقءاتهم 

ـــــــــُث )مووووووووو  سوووووووووقرة التّقبووووووووو   ـــــــــِرِكيَن َحيأ ـــــــــُهُر الأُحـــــــــُرُم َفـــــــــاقأُتُلوا الأُمشأ َشأ َفـــــــــِنَذا انَســـــــــَلَخ األأ

ــــــد   َص ــــــلَّ َمرأ ــــــمأ ُك ــــــُدوا َلُه ــــــُروُهمأ َواقأُع ُص ــــــُذوُهمأ َواحأ ــــــدُتُموُهمأ َوُخ ــــــِنن ۚ  َوَج ــــــ َف ــــــاُموا اُبواَت  َوَأَق

ـــــــاَلةَ  التقبووووووو  سوووووووقرة )( رَِّحـــــــيم   َغفُـــــــور   اللَّـــــــهَ  ِإنَّ  ۚ   َســـــــِبيَلُهمأ  َفَخلُـــــــوا الزََّكـــــــاةَ  َواتَـــــــُوا الصَّ

يريوووووووووو  أ  ا يوووووووووو  السووووووووووللف  الوووووووووو كر قالتّوووووووووو  يطلوووووووووو  لليهوووووووووول فالسوووووووووولفي   التك   رأ ( 1يوووووووووو  ا /

  الكووووووووووريم أن هوووووووووول نسووووووووووخ  كوووووووووو  ا يوووووووووول  التّوووووووووو  قرد  فوووووووووو  القوووووووووورآ" آيوووووووووو  الّسووووووووووي "العلموووووووووول  

: التّوووووووو  توووووووودلق إلوووووووو  التسوووووووولم  موووووووو  غيوووووووور المسوووووووولمي    التّوووووووو  منهوووووووول للوووووووو  سووووووووبي  المثوووووووول  

ـــــــدِّيِن ) ـــــــي ال ـــــــرَاَه ِف ـــــــد ۚ  اَل ِإكأ ـــــــيَّنَ  َق ـــــــدُ  تََّب ـــــــنَ  الُرشأ ـــــــيِّ  ِم يووووووو  ا / البقووووووورة سوووووووقرة ) (ۚ   الأَغ

ــــــ: )  قققلووووووه تعوووووولل ( 211 ــــــمأ َجِميًع َرأِ  ُكُلُه ــــــي األأ ــــــن ِف ــــــَن َم ــــــَك آَلَم ــــــاََل َرُب ــــــوأ َش  ۚ  ا َوَل

ـــــــرِهُ  َأَفَأنـــــــتَ  ِمِنينَ  َيُكوُنـــــــوا َحتَّـــــــىؤ  النَّـــــــاَس  ُتكأ قبقووووووودر ( . 22يووووووو  ا / يوووووووقنس سوووووووقرة ) ( ُمـــــــؤأ

  آي  121لدد ا يل  الّت  طللهل النسخ به   ا ي  مل يقر  ل  

قلكووووووووووو  نسووووووووووووتطل  ا مووووووووووور فوووووووووووو  حجووووووووووووج الّسووووووووووولفي  ابتوووووووووووودا   مووووووووووو  معلمهووووووووووووم ا ق  الشوووووووووووويخ      

أ  نتووووووووودرج فووووووووو  سووووووووورد قتحليووووووووو  قضوووووووووي  النسوووووووووخ فووووووووو  حووووووووود  اتهووووووووول   للينووووووووول (ابووووووووو  تيميووووووووو )
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قتوووووووووداليلتهل فووووووووو  لصووووووووورنل هووووووووو ا   بعووووووووود أ  طرحنووووووووول الظووووووووورق  التووووووووو  أد   بهووووووووول فووووووووو  لصووووووووور 

 . (اب  تيمي )المع لم ا قّ  للسلفي  الجهلدّي  

 :حّجة الّسلفية الجهادّية بين الناسخ والمنسوخ  (3

 :الحّجة في التكفير  ( أ

  فيمووووووووول يقصوووووووووفق  بوووووووووه بوووووووووللتطر  فووووووووو  الووووووووودفلع لووووووووو  الوووووووووّدي  يعتموووووووود السووووووووولفيق  الجهووووووووولديق      

اإلسووووووووووووالم  بووووووووووووللققة للوووووووووووو  نصووووووووووووقص قرآنيوووووووووووو  اختلوووووووووووو  المفسوووووووووووورق  قالفقهوووووووووووول  فوووووووووووو  تحديوووووووووووود 

المعنووووووووو  الووووووووودقي  لهووووووووول   قفووووووووو  صوووووووووالحيتهل ءمنيووووووووول    قفووووووووو  قجوووووووووق  ا خووووووووو  بهووووووووول مووووووووو  لدموووووووووه 

 .ف  ضق  ملحم  النلسخ قالمنسقخ ف  القرآ  الكريم 

لووووووووبع  أون ووووووووه سووووووووق  فهووووووووم   قموووووووول يوووووووورى الووووووووبع  ا خوووووووور قلعوووووووو   موووووووو  أسووووووووبل  موووووووول يوووووووورى ا     

أنوووووووه حووووووو  فووووووو  قضوووووووي  الجهووووووولد بوووووووللقّقة مووووووول جووووووول  فووووووو  كتووووووول  اهلل تعووووووولل  فووووووو  ا يووووووو  الخلمسووووووو  

ـــــــُث َوَجـــــــدُتُموُهمأ )مووووووو  سوووووووقرة التّقبووووووو   ـــــــِرِكيَن َحيأ ـــــــُهُر الأُحـــــــُرُم َفـــــــاقأُتُلوا الأُمشأ َشأ َفـــــــِنَذا انَســـــــَلَخ األأ

ــــــدُ  ُصــــــُروُهمأ َواقأُع ــــــُذوُهمأ َواحأ َصــــــد  َوُخ ــــــلَّ َمرأ ــــــمأ ُك ــــــِنن ۚ  وا َلُه ــــــاُبوا َف ــــــاُموا َت ــــــاَلةَ  َوَأَق ــــــُوا الصَّ  َواَت

 ( .1ي  ا / التقب  سقرة ( )ِحيم  رَّ  َغُفور   اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ   َسِبيَلُهمأ  َفَخُلوا الزََّكاةَ 

التّوووووووو  كموووووووول أسوووووووولفنل القووووووووق    أّنهوووووووول   " آيوووووووو  الّسووووووووي "  لليهوووووووول العلموووووووول  هوووووووو   ا يوووووووو  أطلوووووووو      

لفي  الجهلدّيوووووووووو  نسووووووووووخ  كوووووووووو  ا يوووووووووول  القرآنيوووووووووو  التّوووووووووو  توووووووووودلق إلوووووووووو  التسوووووووووولم  بحسوووووووووو  الّسوووووووووو

ققبووووووووووووق  أهوووووووووووو  الّ ّموووووووووووو  بللتبوووووووووووولرهم موووووووووووو  أهوووووووووووو  الكتوووووووووووول  مموووووووووووول لوووووووووووووم ي شووووووووووووهرق  إسووووووووووووالمهم أق 

 .يدفعق  الجءّي  

قلكووووووووووو  نتووووووووووودرج فووووووووووو  محلقلووووووووووو  فهوووووووووووم إشوووووووووووكللي  هووووووووووو   القضوووووووووووي  العقّديووووووووووو  الخطيووووووووووورة فووووووووووو       

يمكووووووووو  تقضوووووووووويحه فووووووووو  ا مووووووووور موووووووووو  لصووووووووورنل هووووووووو ا   للينوووووووووول أ  نقووووووووو  للووووووووو  تقضووووووووووي  مووووووووول 

خووووووووووال  محلقلوووووووووو  فهووووووووووم معنوووووووووو  فكوووووووووورة النلسووووووووووخ قالمنسووووووووووقخ قأسووووووووووبلبهل بصووووووووووف  للموووووووووو    قموووووووووودى 
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هوووووووووو ا موووووووووو  شووووووووووعلر  فيموووووووووول ترفعووووووووووه الّسوووووووووولفي  الجهلدّيوووووووووو  فوووووووووو  لصوووووووووورنل" آيوووووووووو  السووووووووووي "فعلليوووووووووو  

 .القت 

لقوووووووووووود اختلوووووووووووو  الفقهوووووووووووول  القوووووووووووودام  فوووووووووووو  قضووووووووووووي  المنسووووووووووووقخ   قكوووووووووووول  رأي معظمهووووووووووووم أو        

إلووووووووو  قاجوووووووو  يقتضووووووووو  تنفيووووووووو   فوووووووو  حووووووووول  قووووووووّقة المسووووووووولمي  قاسوووووووووتطللتهم آيوووووووو  الّسوووووووووي  تشووووووووير 

للووووووو  مخووووووووليرة أهوووووووو  الّ ّموووووووو  بوووووووي  دفوووووووو  الجءي وووووووو  أق القتوووووووو    قتأجيووووووو  التنفيوووووووو  فوووووووو  حللوووووووو  لوووووووودم 

استطللتهم

فيموووووووووول نوووووووووووح  بصوووووووووودد    أي  ا  بوووووووووولرء  ا  حضووووووووووقر  (البوووووووووو  تيميوووووووووو )قفوووووووووو  هوووووووووو ا المجوووووووووول  نوووووووووورى 

إليووووووووووه ألووووووووووال    أي قجووووووووووق  قووووووووووتلهم   إاّل فوووووووووو  آيوووووووووو  الّسووووووووووي    قلووووووووووه الوووووووووورأي نفسووووووووووه المشوووووووووولر 

حلل  ضع  المسلمي 

بآيووووووووووو  ( الجمللووووووووووول  التكفيرّيووووووووووو )قفووووووووووو  لصووووووووووورنل هووووووووووو ا أشوووووووووووع  الجهووووووووووولديق  المعلصووووووووووورق  

آيوووووووووو  )السووووووووووي  حربوووووووووول  مفتقحوووووووووو  للوووووووووو  كوووووووووو  موووووووووو  ال ينتموووووووووو  لإلسووووووووووالم   قُتعوووووووووود  هوووووووووو   ا يوووووووووو  

حتوووووووووو  قلووووووووووق لووووووووووم ( الكفوووووووووولر)فوووووووووو  التقوووووووووولدهم أن هوووووووووول بمثلبوووووووووو  إيوووووووووو ا  لوووووووووولم بمحلربوووووووووو  ( الّسووووووووووي 

يبووووووووولدرقا بقتووووووووول  المسووووووووولمي  طللمووووووووول أون هوووووووووم لوووووووووم يعلنوووووووووقا إسوووووووووالمهم   قهوووووووووق أمووووووووور فووووووووو  التقووووووووولدي 

 .قه ا التقجه ال يقب  منطقيل  ف  التقلدي  .مجلن  للصقا  

 :الناسخ والمنسوخ في القران ( ب

يعنووووووووو  النسوووووووووخ فووووووووو  القووووووووورآ  "مووووووووو  المتفووووووووو  لليوووووووووه لنووووووووود الفقهووووووووول  قالمفسوووووووووري  ا قائووووووووو  أو        

ـــــــخأ : )آخووووووو ا  بققلوووووووه تعووووووولل  " اسوووووووتبدا  أمووووووور بوووووووأمر آخووووووور أفضووووووو  منوووووووه أق مثلوووووووه ـــــــا َننَس َم
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نأَهـــــا َأوأ ِمثأِلَهـــــا  ـــــر  مِّ ـــــمأ  ۚ  ِمـــــنأ اَيـــــة  َأوأ ُننِســـــَها َنـــــأأِت ِبَخيأ َلـــــمأ  أََل ـــــىؤ  اللَّـــــهَ  َأنَّ  َتعأ َل   ُكـــــلِّ  َعَل َشـــــيأ

 ( .171ي  ا / البقرة سقرة ) ( َقِدير  

سووووووووووقخ موووووووووو  القضووووووووووليل الشوووووووووولئك  التّوووووووووو  قلبلهوووووووووول الفقهوووووووووول  ا قائوووووووووو  فلختلفوووووووووو  قالنلسووووووووووخ قالمن     

آراؤهوووووووووم فووووووووو  تأقيلهووووووووول   قا   أجمعوووووووووقا للووووووووو  ضووووووووورقرة مراللتهووووووووول فووووووووو  تفسوووووووووير قتأقيووووووووو  القووووووووورآ  

ال يجووووووووووقء  حوووووووووود أ  ُيفسوووووووووور كتوووووووووول  اهلل إاّل بعوووووووووود أ  يعوووووووووور  "التموووووووووولدا  للوووووووووو  قووووووووووق  ا ئموووووووووو  

اهلل لنووووووووووه  حووووووووووود  منووووووووووه النلسوووووووووووخ قالمنسووووووووووقخ   ققووووووووووود قوووووووووول  للووووووووووو  بوووووووووو  أبووووووووووو  طللوووووووووو  رضووووووووووو 

 هلكوووووووووووووووووو : اهلل أللووووووووووووووووووم   قوووووووووووووووووول  : أتعوووووووووووووووووور  النلسووووووووووووووووووخ قالمنسووووووووووووووووووقخ ؟ قوووووووووووووووووول  : المفسووووووووووووووووووري  

 "قأهلك  

هوووووووووو ا قأنوووووووووول كبلحثوووووووووو  ألوووووووووور  أفكوووووووووولري فوووووووووو  هوووووووووو ا الصوووووووووودد بتصوووووووووور  فوووووووووو  إطوووووووووولر موووووووووول      

أجمووووووووووو  لليوووووووووووه فوووووووووووو  الغللووووووووووو  الفقهوووووووووووول  قفقووووووووووول  لظوووووووووووورق  قسووووووووووويل  قأسووووووووووووبل  نوووووووووووءق  ا يوووووووووووول  

ُنسووووووووخ  تالقتووووووووه مثوووووووو  موووووووول قيوووووووو  إ ن ووووووووه كوووووووول   مسووووووووتبعدة موووووووول ال يتلوووووووو  فوووووووو  المصووووووووح  أي موووووووول

 مقجقدا  ف  سقرة النقر قُح   منهل بسب  نسخه

: قموووووووووو  المتفوووووووووو  لليووووووووووه أو   النسووووووووووخ فوووووووووو  القوووووووووورآ  الكووووووووووريم قرد فوووووووووو  لوووووووووودة قجووووووووووق  منهوووووووووول      

فعووووووووو  آيووووووووو  مووووووووو  آيووووووووول  القووووووووورآ  الكوووووووووريم   بعووووووووود أ  كووووووووول  مجووووووووولءا  بآيووووووووو  سووووووووولبق    مّمووووووووول  نسوووووووووخ

لفعوووووووو  المووووووووراد إبطللووووووووه للوووووووو  مراحوووووووو    يؤخوووووووو  فوووووووو  إلتبلرهوووووووول يعنوووووووو  أو   هوووووووو ا ا موووووووور تحووووووووريم ا

                                                 
89
 . 19، ص ( ، القاهرة 1942مكتبة دار الترال ، القاهرة ، )،  3، ط  1البرهان  ي علوم القرآن ، ج : الزركشي  
90
، والحقيقرررة أن هرررذه اآليرررة لرررم تكرررن  رآنيرررة ، وإن مرررا " ا زنيرررا  ارجموهمرررا البترررة نكررراالً مرررن هللا الشررريخ والشررريخة إذ: " المقصرررود برررذلك  

و قرررراً )وأن عال تهررررا بمررررا جررررار مررررن التبررررا   ررررد نجررررم ( . 11)اإلجمرررراع / سررررفر التثنيررررة / هرررري آيررررة توراتيررررة ورد سررررابقتها  رررري الترررروراة 

 . 159، ص  1111قاهرة ، ، دار هجر للطباعة والنشر ، ال 1، ط  1لتفسير الطبري ، ج 

 طلرررب الرسرررول . مرررا الحكرررم  ررري يهرررودي ويهوديلرررة زنيرررا : عرررن أمن نفرررراً مرررن اليهرررود طلبررروا مرررن الرسرررول صرررللى هللا عليررر  وسرررللم      
 قرررال الرسرررول صرررللى هللا عليررر  وسرررللم . أن يرجمرررا : صرررللى هللا عليررر  وسرررللم مرررن أحرررد رجرررال ديرررنهم مررراذا تقرررول التررروراة  ررري ذلرررك ؟  رررال 

و رررد أخرررذ بهرررا الرسرررول صرررللى هللا عليررر  وسرررللم والمسرررلمين  ررري الشرررريعة اإلسرررالمية ( . التررروراة)جمرررا اسرررتناداً لمرررا ورد  ررري كتررراب هللا  لير
جمرررروا ، وهررررذا مررررا د ررررع عمررررر بررررن الخطرررراب ر رررري هللا عنرررر  إلررررى القررررول  رررري هررررذه اآليررررة .  جررررم والمسررررلمون رم وًذكررررر أمن  الرسررررول رم

البرهررران  ررري علررروم القررررآن ، مصررردر . الزركشررري " )زاد عمرررر  ررري كتررراب هللا ، لكتبتهرررا بيررردي  لررروال أن يقرررول النلرررا : " المنسررروخة 

عررررن  –و قررراً لمررررا ذكرنررراه سرررابقاً زمنيررراً  -هرررذا والجررردير باالعتبررررار  ررري رائررري كباحثرررة أن حكررررم الررررجم جرررار .  35سررربق ذكرررره ، ص 

د منهمرررا مائرررة جلررردة وال تمخرررذكم بهمرررا رأ رررة  ررري ديرررن الزانيرررة والزانررري  مجلررردوا كرررل واحررر( ))1آيرررة )نرررزول مرررا جرررار  ررري سرررورة النرررور 

 .     ، األمر الذي أبطل حكم الرجم الذي ًيعد  ي اعتقادي كباحثة سنة منسوخة بحية  رآنية (( هللا
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رتبوووووووووولط الّنوووووووووولس بللفعوووووووووو  المعنوووووووووو  ارتبلطوووووووووول  قثيقوووووووووول  يسووووووووووتدل  أخوووووووووو   موووووووووو  النلحيوووووووووو  االقاقوووووووووو    ق 

   كمل حدث ف  تحريم الخمرالنفسي  لل  مراح 

 :ضروب النسخ وألية المعالجة ( ج

 :قه  أضر  ه ا ققد صن   الفقهل  المنسقخ ف  القرآ  م  ثالث  

 .بق   حكمه مل ُنسخ  تالقته ق  

 .مل نسخ حكمه قبقي  تالقته  

 .مل ُح   م  التالقة   فال يجقء تالقته قال يجقء العم  به  

مووووووووول يهمنووووووووول فووووووووو  ا ضووووووووور  الثالثووووووووو  السووووووووولبق  هوووووووووق الضووووووووور  الثووووووووولن  أّي مووووووووول ُنسوووووووووخ      

يوووووووو  الخلمسوووووووو  حكمووووووووه قبقيوووووووو  تالقتووووووووه موووووووو  حيووووووووث أون ووووووووه خلوووووووو  إشووووووووكللي  فيموووووووول يعوووووووور  بل 

 .م  سقرة التقب  " آي  الّسي "

هوووووووو ا قلصووووووووعقب  تحديووووووووود يقينوووووووو  لوووووووودي كبلحثووووووووو  كغيووووووووري موووووووو  السووووووووولبقي  فوووووووو  قضوووووووووي       

المنسوووووووووووقخ مووووووووووو  آيووووووووووول  القووووووووووورآ  الكوووووووووووريم   أكتفووووووووووو  بطووووووووووورح بعووووووووووو  ا فكووووووووووولر اإليضووووووووووولحي  

التّوووووووووو  ال ترقوووووووووو  إلوووووووووو  مسووووووووووتقى الفتوووووووووولقي بقوووووووووودر موووووووووول هوووووووووو  محوووووووووولقالت  المتقاضووووووووووع  فوووووووووو  

قفووووووووو  هووووووووو ا الصووووووووودد سوووووووووأتطر  . ل  قضوووووووووي  النلسوووووووووخ قالمنسوووووووووقخ توووووووووأقيال  ملحمووووووووو  تووووووووودالي

لووووووووبع  النقوووووووولط فوووووووو  هوووووووو ا المجوووووووول  لسوووووووو  أ  تسووووووووللد فوووووووو  توووووووو لي  فهووووووووم هوووووووو   القضووووووووي    

قلعوووووووووو   موووووووووو  . قتووووووووووداليلتهل فوووووووووو  قاقوووووووووو  الّسوووووووووولفي  الجهلدّيوووووووووو  " النلسووووووووووخ قالمنسووووووووووقخ"قضووووووووووي  

 :أقائ  ه   ا فكلر البحث ف  النقلط التللي  

                                                 
91
 . 319، مرجع سبق ذكره ، ص  1األديان السماوية بين العقل والنقل ، ط : يوسف حامد الشين  
92
 .المائدة /  91. النسار /  23. البقرة /  119: راجع اآليات  
93
، المكتبررررة العصرررررية ، بيررررروت ،  1، ط  1البرهرررران  رررري علرررروم القرررررآن ، ج : الزركشرررري : للمزيررررد  رررري هررررذا المو رررروع راجررررع  

 .وما بعدها  35، ص  1991
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يووووووووول  نلسوووووووووخ  قأخووووووووورى منسوووووووووقخ  حسووووووووو  مووووووووول قرد ترتيووووووووو  السوووووووووقر قمووووووووول ُيعتقووووووووود مووووووووو  آ 

 .ف  ترتي  سقر القرآ  حس  النءق  

" آيووووووووو  الّسوووووووووي "الظووووووووورق  التّووووووووو  نءلووووووووو  فيهووووووووول ا يووووووووو  الخلمسووووووووو  التّووووووووو  يطلووووووووو  لليهووووووووول  

 .م  سقرة التّقب  

 النظر إل  ك  آي  داخ  السيل  الّ ي قرد  فيه 

ى أ   سووووووووووقرة يوووووووووووقنس   قا  ا بوووووووووودأنل بترتيوووووووووو  سووووووووووقر القوووووووووورآ  الكوووووووووووريم حسوووووووووو  النووووووووووءق  نوووووووووور      

َرأِ  : )فووووووو  ققلوووووووه تعووووووولل  ( 22)بمووووووول فيهووووووول ا يووووووو   َوَلـــــــوأ َشـــــــاََل َرُبـــــــَك آَلَمـــــــَن َمـــــــن ِفـــــــي األأ

ــــــــرِهُ  َأَفَأنــــــــتَ  ۚ  ُكُلُهــــــــمأ َجِميًعــــــــا  ِمِنينَ  َيُكوُنــــــــوا َحتَّــــــــىؤ  النَّــــــــاَس  ُتكأ لقجوووووووودنل أن هوووووووول الحقوووووووو  ( ُمــــــــؤأ

( 1)مووووووووول فيهووووووووول ا يووووووووو  ب( 2)لسوووووووووقرة التقبووووووووو  التّووووووووو  جووووووووول   فووووووووو  ترتيووووووووو  النوووووووووءق  تحووووووووو  رقوووووووووم 

ـــــــــُرُم ):   قالتّووووووووو  قووووووووول  فيهووووووووول تعووووووووولل  " بآيووووووووو  الّسوووووووووي "الملقبووووووووو   ـــــــــُهُر الأُح َشأ ـــــــــَلَخ األأ ـــــــــِنَذا انَس َف

َصـــــــد   ُصــــــُروُهمأ َواقأُعــــــُدوا َلُهــــــمأ ُكــــــلَّ َمرأ ــــــِرِكيَن َحيأــــــُث َوَجــــــدُتُموُهمأ َوُخـــــــُذوُهمأ َواحأ َفــــــاقأُتُلوا الأُمشأ

ــــــاَلَة َوأَ  تَــــــاُبوا َفــــــِنن ۚ    (رَِّحــــــيم   َغُفــــــور   اللَّــــــهَ  ِإنَّ  ۚ  َواتَــــــُوا الزََّكــــــاَة َفَخُلــــــوا َســــــِبيَلُهمأ َقــــــاُموا الصَّ

ل  بوووووووووي  ا يتوووووووووي    فووووووووود   ا يووووووووو  الاّلحقووووووووو  هووووووووو  النلسوووووووووخ  شووووووووولبهالمنطووووووووو  إ ا قجووووووووودنل ت قمووووووووو . 

لآليووووووو  السووووووولبق    قمووووووو  هنووووووول يتضووووووو  لنووووووول لووووووودم حّجووووووو  الووووووونهج الجهووووووولدي القتووووووولل  للسووووووولفي  مووووووو  

 .دقام الجهلد بللحّج  

الملقبووووووووو  ( 1)ا  ا تتبعنووووووووول الظووووووووورق  التّووووووووو  نءلووووووووو  فيهووووووووول سوووووووووقرة التّقبووووووووو  بمووووووووول فيهووووووووول ا يووووووووو  ق      

بآيووووووووو  الّسوووووووووي    نجووووووووود أمووووووووورا  يووووووووودلم مووووووووول  كرنووووووووول  سووووووووولبقل  فووووووووو  حّجووووووووو  ترتيووووووووو  السوووووووووقر بحسووووووووو  

 .النءق  ترقيمل  ف  المصح    أو   لك  آي  ظرقفهل قمنلسبتهل قمقصدهل 
                                                 

94
 . 332، مرجع سبق ذكره ، ص  األديان السماوية بين العقل والنقل: يوسف حامد الشين : انظر  

 –دراسرررة  ررري علررروم القررررآن  – مفهررروم الرررنصمفهررروم النسرررخ ووظيفتررر  وأنماطررر  ، نصرررر حامرررد أبرررو زيرررد ، راجرررع  ررري شرررمن  -

 . 113 – 119م ، ص ص  1994، المركز الثقا ي العربي للطباعة والنشر ، بيروت ،  2ط 
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كثيوووووووووورة فوووووووووو  القوووووووووورآ  ( القتوووووووووول )  الّسووووووووووي  قلعوووووووووو   موووووووووو  الحكموووووووووو  أو   أنووووووووووق  إلوووووووووو  أ  آيوووووووووول     

الكوووووووووووريم   قأون هووووووووووول نءلووووووووووو  لقهووووووووووور ظووووووووووورق  ظللموووووووووووو  قمحووووووووووودّدة ينتهووووووووووو  ا مووووووووووور فيهووووووووووول بووووووووووووءقا  

ــــــــــِذيَن )( : 32)ظرقفهوووووووووول قأسووووووووووبلبهل   قمنهوووووووووول ققلووووووووووه تعوووووووووولل  فوووووووووو  سووووووووووقرة الحووووووووووج آيوووووووووو   ُأِذَن ِللَّ

رِِهمأ َلقَ  ۚ  ُيَقاَتُلوَن ِبَأنَُّهمأ ُظِلُموا  نَّ اللََّه َعَلىؤ َنصأ  . (ِدير  َواِ 

ققوووووووود أشوووووووولر  ا يوووووووو  التّوووووووو  تليهوووووووول قُتكّملهوووووووول إلوووووووو  الجهوووووووو  التّوووووووو  ينصوووووووور  فيهوووووووول الخطوووووووول       

ـــــــِر َحـــــــق  ِإالَّ َأن َيُقولُـــــــوا ):   فبينووووووو  أ  المقصوووووووقد هوووووووم  ِرُجـــــــوا ِمـــــــن ِدَيـــــــارِِهم ِبَغيأ الَّـــــــِذيَن ُأخأ

ـــــــــا اللَّـــــــــُه      أي المسووووووووولمق  الِّووووووووو ي  اضوووووووووطرهم تضووووووووويي  قوووووووووري  قحصووووووووولرهم لهوووووووووم فووووووووو (ۚ  َرُبَن

 "مك  إل  الهجرة إل  المدين  خلص 

 / قموووووووووو  آيوووووووووول  القتوووووووووول  المشوووووووووورقط  بظوووووووووورق  محوووووووووودقدة موووووووووول جوووووووووول  فوووووووووو  سووووووووووقرة البقوووووووووورة      

تَــــــُدوا ) 127آيوووووو    ُيِحــــــُب ال اللَّــــــهَ  ِإنَّ  ۚ  َوَقــــــاِتُلوا ِفــــــي َســــــِبيِل اللَّــــــِه الَّــــــِذيَن ُيَقــــــاِتُلوَنُكمأ َوال َتعأ

تَــــــــــِدينَ  الالحقتوووووووووول  ا موووووووووور بللقتوووووووووول  ُمقيوووووووووودة إي وووووووووول    قشوووووووووورح    ققوووووووووود أقضووووووووووحتل ا يتوووووووووول  (الأُمعأ

ـــــــُث ): القصووووووود منوووووووه   فووووووو  ققلوووووووه تعووووووولل   ـــــــنأ َحيأ ـــــــوُهم مِّ ِرُج ـــــــوُهمأ َوَأخأ ـــــــُث َثِقفأُتُم ـــــــوُهمأ َحيأ َواقأُتُل

َرُجـــــــوُكمأ  ـــــــةُ  ۚ  َأخأ ـــــــنَ  َأَشـــــــدُ  َوالأِفتأَن ـــــــِل  ِم ـــــــاِتُلوُهمأ  َواَل  ۚ  الأَقتأ ـــــــِجدِ  ِعنـــــــدَ  ُتَق  َحتَّـــــــىؤ  الأَحـــــــرَامِ  الأَمسأ

ــــــاِتُلوُكمأ يُ  ــــــاَتُلوُكمأ  َفــــــِنن ۚ   ِفيــــــهِ  َق ِلكَ  ۚ   َفــــــاقأُتُلوُهمأ  َق ــــــزَاَلُ  َكــــــذَؤ ا  ۞ الأَكــــــاِفِرينَ  َج َفــــــِنِن انَتَهــــــوأ

 ( .122ق  121ا يتل  / البقرة سقرة )  )َفِننَّ اللََّه َغُفور  رَِّحيم  

مووووووووو  سوووووووووقرة التّقبووووووووو  فهووووووووو  ( 1آيووووووووو  )قأمووووووووول منلسوووووووووب  ا يووووووووو  الثلنيووووووووو  فووووووووو  آيووووووووول  الّسوووووووووي       

ا خووووووووووورى جووووووووووول   فووووووووووو  ظووووووووووورق  قووووووووووولهرة اسوووووووووووتقجب  القتووووووووووول  لكنهووووووووووول ءالووووووووووو  بعووووووووووود تحقووووووووووو  رّد 

فقوووووووووود خوووووووووورج الّنبوووووووووو  صووووووووووّل  اهلل لليووووووووووه قسووووووووووّلم موووووووووو  المدينوووووووووو  إلوووووووووو  مكوووووووووو  المكرموووووووووو  . الظلووووووووووم 

( الحديبيوووووووو )  لليووووووووه للعموووووووورة فللترضووووووووته قووووووووري  قمنعتووووووووه موووووووو  دخووووووووق  مكوووووووو  فوووووووو  مكوووووووول  يطلوووووووو
                                                 

95
مد عابد الجابري ، آيات القتال والنسخ والعموم والخصوص ،    WWW.aloaliab-d.comم ،  1113111119محل
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قكلنووووووووو  حكمووووووووو  الرسوووووووووق  صوووووووووّل  اهلل لليوووووووووه قسوووووووووّلم تقتضووووووووو  إجووووووووورا  .   بوووووووووللقر  مووووووووو  مكووووووووو  

أ  يرجووووووووووو  : قخالصوووووووووووته . ( بصووووووووووول  الحديبيووووووووووو )الصووووووووووول  بينوووووووووووه قبوووووووووووي  قوووووووووووري  المعووووووووووورق  

المسوووووووووووولمق  إلوووووووووووو  المدينوووووووووووو  دق  أ  يوووووووووووودخلقا مكوووووووووووو  فوووووووووووو  تلووووووووووووك السووووووووووووّن    للوووووووووووو  أ  يحوووووووووووو   

ققووووووووود نوووووووووص  الصووووووووول  .   أي ووووووووولم فووووووووو  السوووووووووّن  القلدمووووووووو  للمسووووووووولمي  دخقلهووووووووول قاإلقلمووووووووو  فيهووووووووول ثالثووووووووو

 .لل  قق  القتل  بي  الطرفي  لمدة لشرة سني  

قلنوووووووووووودمل لوووووووووووولد المسوووووووووووولمق  إلوووووووووووو  المدينوووووووووووو  بقيوووووووووووولدة النبوووووووووووو  صووووووووووووّل  اهلل لليووووووووووووه قسوووووووووووووّلم      

تشوووووووووولقرقا فوووووووووو  ا موووووووووور موووووووووو  جديوووووووووود فخوووووووووولفقا أ  تغوووووووووودر بهووووووووووم قووووووووووري  قتحوووووووووولقرقا فوووووووووو  فسووووووووووخ 

  للووووووووووو  بنووووووووووو  خءالووووووووووو  قالرجوووووووووووقع للقتووووووووووول  مووووووووووو  الصوووووووووول  بعووووووووووود أ  فسوووووووووووخته قوووووووووووري  بلاللتووووووووووودا

ووووووووووول  جديووووووووووود   لكووووووووووو   ا شوووووووووووهر الحووووووووووورم التّووووووووووو  ال ُيسوووووووووووم  لووووووووووولدة  بللقتووووووووووول  فيهووووووووووول الترضوووووووووووتهم مم 

دفعهوووووووووووم لطلووووووووووو  المشوووووووووووقرة مووووووووووو  الرسوووووووووووق  صوووووووووووّل  اهلل لليوووووووووووه قسوووووووووووّلم فنءلووووووووووو  ا يووووووووووو  المثيووووووووووورة 

لهووووووووم المسوووووووولك الوووووووو ِّي يجوووووووو  أ   التّوووووووو  أبلحوووووووو  لهووووووووم القتوووووووول  مقضووووووووح   ( آيوووووووو  الّسووووووووي )للجوووووووود  

  ققيدتوووووووووووه لنووووووووووود المسوووووووووووجد الحووووووووووورام بقيووووووووووولم قوووووووووووري  بووووووووووو لك   قأمووووووووووورتهم بقتووووووووووول  مووووووووووو    كق يسووووووووووول

قا يوووووووووو  مرتبطوووووووووو  فوووووووووو  التقوووووووووولدي . يقوووووووووولتلقنهم دق  غيوووووووووورهم موووووووووو  النِّسوووووووووول  قا طفوووووووووول  قالعجووووووووووءة 

بظوووووووووورق  كموووووووووول رأينوووووووووول   قهوووووووووو  فووووووووووت  مكوووووووووو  قبلنسووووووووووالخ ا شووووووووووهر الحوووووووووورم موووووووووول يعنوووووووووو  أّنووووووووووُه ال 

 .     ع ل  النفس معن  لتعميمهل ف  غير مث  ه   الظرق  أّي الدفل

                                                 
  صررل  الحديبيررة مررن أهررم األحرردال التلرري جرررت  رري عهررد الرسررول صررللى هللا عليرر  وسررللم وكرران هررذا الصررل   رري شررهر ذي القعرردة مررن

ارررزوة بررردر ، : و رررد سررربق هرررذا الصرررل  عررردة ارررزوات منهرررا . م  114السرررنة السادسرررة للهجررررة ، وهرررو يوا رررق شرررهر مرررار  مرررن عرررام  

و ررد توجررر  الرسررول صرررللى هللا عليرر  وسرررللم بعرردد مرررن المسرررلمين . لنظيرررر وايرهرررا واررزوة أحرررد ، واررزوة بنررري  ري ررة ، وارررزوة بنرري ا
وعنررردما . يقررردر برررملف وخمسرررمائة مرررن أصرررحاب  إلرررى مكرررة ل ررررج أدار مناسرررك العمررررة ، وكانرررت مكرررة  ررري ذلرررك الو رررت بميررردي الكفرررار 

قررر  حترررى وصرررل إلرررى الحديبيرررة ، وهررري  علرررم الرسرررول صرررللى هللا عليررر  وسرررللم بتمهرررب  رررريي لقتالررر  ، تفرررادأل الصررردام معهرررم ، وايرررر طري

وأرسرررل إلرررى المشرررركين عثمررران برررن عفررران إلخطرررارهم بمنلررر   رررادم ألدار . كرررم حيرررل  يهرررا بئرررر مرررار  11 ريرررة تبعرررد شرررمال مكرررة مسرررا ة 

وبعررررد مررررداوالت أرسررررلت  ررررريي سررررهيل بررررن عمررررر الررررذي عقررررد مررررع الرسررررول صررررللى هللا عليرررر  وسررررللم الصررررل  . العمرررررة ولرررري  للقتررررال 
كورة منهرررا أعررراله وكانرررت  بيلرررة خزاعرررة  ررري عهرررد الرسرررول صرررللى هللا عليررر  وسرررللم ، ودخلرررت  بيلرررة بنررري بكرررر  ررري عهرررد بالشرررروط المرررذ

وكانرررت الحرررروب والعرررداوة برررين القبيلترررين متكرررررة  م رررحت بصرررل  الحديبيرررة كرررل منهمرررا  ررري أمرررن مرررن األخررررأل ، ولكرررن  بيلرررة .  رررريي 
وأعانتهرررا  رررريي  ررري القترررال ، وعنررردما اسرررتعانوا بنرررو خزاعرررة بالرسرررول بنررري بكرررر اررردرت وخر رررت الصرررل  ًم يلررررة علرررى بنررري خزاعرررة ، 

،  رررممر الرسرررول صرررللى هللا ( ًنصررررت يرررا عمرررر برررن سرررالم: )،  رررال الرسرررول صرررللى هللا عليررر  وسرررللم لمرسرررلهم عمرررر برررن سرررالم الخزاعررري 
 .علي  وسللم بالجهاد لفت  مكة بعد أن نق ت  ريي ومن معها صل  الحديبية  كان  ت  مكة 

 .   129/11إلى  139/11تفسير الطبري ، الفقرات من : ع  ي تفاصيل صل  الحديبية راج -
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لوووووووووم ُتسووووووووون  لجمللووووووووو  اإلخوووووووووقا  المسووووووووولمي  فرصووووووووو  لتجسووووووووويد أفكلرهووووووووول الد لقّيووووووووو  أكثووووووووور ممووووووووول    

ووووووووول  –بعووووووووود انتكلسووووووووولتهل السووووووووولبق  للووووووووو  طوووووووووق  قلووووووووور  الوووووووووقط  العربوووووووووّ   -ُسووووووووونح   أكثووووووووور مم 

طرابلته معظووووووووووم الووووووووووقط  الووووووووووّ ي اجتلحوووووووووو  اضوووووووووو( الربيوووووووووو  العربوووووووووو )أتلحووووووووووه لهوووووووووول موووووووووول يسووووووووووم  

 .   العرّب    قطلل  تداليلتُه الكثير م  دق  العللم 

فقووووووووووود اسوووووووووووتطلل  حركووووووووووو  اإلخوووووووووووقا  المسووووووووووولمي  فووووووووووو  هووووووووووو ا الخضوووووووووووم قبفضووووووووووو  منهجهووووووووووول      

الوووووووووووووّدلقّي الن ووووووووووووولج    قتغلغلهووووووووووووول فووووووووووووو  المجتمووووووووووووو  المصوووووووووووووري الوووووووووووووّ ي انطلقووووووووووووو  منوووووووووووووه لووووووووووووولم 

ريووووووووول  قحت ووووووووو  فووووووووو  المووووووووود  ا   قمووووووووو  خوووووووووال  الجمعيووووووووول  الخيري ووووووووو  اإلنسووووووووولني  فووووووووو   م1221

التّوووووووووووو  اسووووووووووووتقطب  ربمووووووووووووول الماليووووووووووووي  موووووووووووو  الفقووووووووووووورا  البسووووووووووووطل    قموووووووووووو  الحوووووووووووووللمي  الكبوووووووووووورى 

بللسوووووووووولط  اسووووووووووتطلل  الحركوووووووووو  أ  تخووووووووووق  غمووووووووووولر رئلسوووووووووو  الجمهقريوووووووووو  فوووووووووو  مصووووووووووور ق ق   

موووووووووورة قبنجوووووووووولح   قموووووووووو  خووووووووووال  موووووووووول  كرنوووووووووول  إ   االسووووووووووتقطل  الوووووووووودِّلقي الموووووووووودلقم بللجمعيوووووووووول  

المصووووووووري نجوووووووو  فوووووووو  تجربوووووووو  الحكووووووووم مّموووووووول أدى إلوووووووو  الهيمنوووووووو   الخيري وووووووو  فوووووووو  ربووووووووقع المجتموووووووو 

العلجلووووووووووووو  للووووووووووووو  مؤسسووووووووووووول  الدقلووووووووووووو  بأفرادهووووووووووووول قالسوووووووووووووع  إلقصووووووووووووول  التنظيمووووووووووووول  ا خووووووووووووورى 

قالقصووووووووووق  بهوووووووووول إلوووووووووو  دقلوووووووووو  دينيوووووووووو  ثووووووووووم جعلووووووووووقا موووووووووو  الديمقراطيوووووووووو  قسوووووووووويل  للقصووووووووووق  موووووووووو  

خاللهووووووووول إلووووووووو  السووووووووولط  قهوووووووووق أمووووووووور يتعووووووووولر  مووووووووو  دسوووووووووتقر الدقلووووووووو    قمووووووووو  تكوووووووووقي  الشوووووووووع  

لوووووووووووووّ ي يسوووووووووووووتقل  كووووووووووووو  الطقائووووووووووووو  الدينيووووووووووووو  قفووووووووووووو  مقووووووووووووودمتهل اتبووووووووووووولع الديلنووووووووووووو  المصوووووووووووووري ا

 .المسيحي    قك  ا طيل  السيلسي  م  خال  أحءابهل قأيديقلقجيلتهل 

هووووووووووو ا االنووووووووووودفلع المتعجووووووووووو  مووووووووووو  جلنووووووووووو  حركووووووووووو  اإلخوووووووووووقا  المسووووووووووولمي  السووووووووووولل  الووووووووووو كر      

رفووووووووووو  أدى  إلووووووووووو  انتكلسوووووووووووتهل سيلسووووووووووويل    مووووووووووو  خوووووووووووال  الخووووووووووورقج لووووووووووو  الموووووووووووألق    فمصووووووووووور لُ 

طيلوووووووووووو  تلريخهوووووووووووول بأن هوووووووووووول ا م  الحنووووووووووووق  للجميوووووووووووو  فوووووووووووو  إطوووووووووووولر الحرّيوووووووووووو  الّليبراليوووووووووووو    قهكوووووووووووو ا 
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انجوووووووور   حركوووووووو  اإلخووووووووقا  المسوووووووولمي  موووووووو  حيووووووووث ال توووووووودري إلوووووووو  فشوووووووو  سيلسوووووووو  فوووووووو  مصوووووووور 

 .قمعظم الدق  العربّي  

هوووووووووووو   ا حووووووووووووداث فوووووووووووو  مصوووووووووووور قالوووووووووووودق  العربّيوووووووووووو  انعكسوووووووووووو  للوووووووووووو  حلضوووووووووووور الحركوووووووووووو       

لحركوووووووووول  اإلرهلبّيوووووووووو  التّوووووووووو  تخشوووووووووولهل دق  العووووووووووللم فصوووووووووودر  قمسووووووووووتقبلهل قأصووووووووووبح  ضووووووووووم  ا

القووووووووورارا  السيلسوووووووووي  هنووووووووول قهنووووووووولك فووووووووو  الووووووووودق  العربّيووووووووو  بللتبووووووووولر حركووووووووو  اإلخوووووووووقا  المسووووووووولمي  

 .حرك  إرهلبّي  

ي بووووووووو  منهووووووووول ( الربيووووووووو  العرّبووووووووو )قلووووووووووم  تووووووووونُج سووووووووومع  الحركووووووووو  فووووووووو  ظووووووووو  توووووووووداليل        مووووووووو  الرِّ

مللي  لنووووووووودمل أصوووووووووب  التمييوووووووووء بينهووووووووول كحركووووووووو  حت ووووووووو  فووووووووو  الووووووووودق  ا قرقبّيووووووووو    قأمريكووووووووول الشووووووووو

 .صع  استيعلبه يدلقيِّ    قبي  الحركل  الجهلدّي  أمر 

 

 :صفوة القول في شأن النسخ  (5

مووووووووو  الجوووووووووودير بللوووووووووو كر أ   قضوووووووووي  النلسووووووووووخ قالمنسووووووووووقخ فووووووووو  القوووووووووورآ  الكووووووووووريم قأسووووووووووبل          

د مووووووووو  قظووووووووورق  نوووووووووءق  ا يووووووووول  ليسووووووووو  مووووووووو  ا مووووووووور الهوووووووووّي  للووووووووو  البووووووووولحثي  قفقووووووووول  لمووووووووول قر 

اجتهووووووووووولدا  يعترضوووووووووووهل الكثيووووووووووور مووووووووووو  الصوووووووووووعل  بعضوووووووووووهل فقهووووووووووو    قبعضوووووووووووهل يكمووووووووووو  فووووووووووو  

غيووووووووول  الحقيقووووووووو  القاقعّيووووووووو  التّووووووووو  يمكووووووووو  التأقيووووووووو  بنووووووووول   لليهووووووووول   قفووووووووو  المعّطيووووووووول  المطلقبووووووووو  

 .للعر  الصحي  

لوووووووو لك موووووووو  قاجبوووووووو  كبلحثوووووووو  ال ألنوووووووو  فوووووووو  لرضوووووووو  هوووووووو ا تقووووووووديم نهليوووووووو  المطوووووووول  فوووووووو       

ل  قبلووووووو    قمووووووو  سووووووويأت  بعووووووودي قيقووووووو  للووووووو  الحقيقووووووو  هووووووو ا الشوووووووأ    ققووووووود ال ألووووووو  مووووووو  جووووووو

النهلئيوووووووووووو    التموووووووووووولدا  للوووووووووووو  أ  القوووووووووووورآ  صوووووووووووولل  لكوووووووووووو  ءموووووووووووول  قمكوووووووووووول    ق لووووووووووووك بمفهووووووووووووقم 

: مقلصوووووووووووود الشووووووووووووريع  الكبوووووووووووورى   قلوووووووووووويس بظوووووووووووولهر الووووووووووووّنص   نلهيووووووووووووك لوووووووووووو  ققلووووووووووووه تعوووووووووووولل  
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ــــــأَُلوَنَك َعــــــِن الــــــُروِ  ) ــــــرِ  ِمــــــنأ  الــــــُرو ُ  ُقــــــلِ  ۚ  َوَيسأ ــــــنَ  ُأوِتيــــــُتم َوَمــــــا َربِّــــــي َأمأ  ِإالَّ  الأِعلأــــــمِ  مِّ

ـــــــُر ِمـــــــَداًدا لَِّكِلَمـــــــاِت ) :  قققلوووووووه تعووووووولل  ( 11/ ا سووووووورا  سوووووووقرة )( َقِلـــــــياًل  ُقـــــــل لَّـــــــوأ َكـــــــاَن الأَبحأ

ـــــَدًدا ـــــِه َم ـــــا ِبِمثأِل َن ـــــوأ ِجئأ ـــــي َوَل ـــــاُت َربِّ ـــــَد َكِلَم ـــــَل َأن َتنَف ـــــُر َقبأ ـــــَد الأَبحأ ـــــي َلَنِف  / الكهووووو سوووووقرة ) (َربِّ

 ( .172ا ي  

: أكووووووووود لليوووووووووه الرسوووووووووق  صوووووووووّل  اهلل لليوووووووووه قسوووووووووّلم بققلوووووووووه ( ظووووووووولهر الوووووووووّنص)ر قهووووووووو ا ا مووووووووو     

الشوووووووولهد يوووووووورى موووووووول ال يوووووووورا  الغلئوووووووو    ققوووووووود ألتووووووووءم : قبققلووووووووه " أنووووووووتم أللووووووووم بووووووووأمقر دنيوووووووولكم"

الصوووووووووووحلب  بهووووووووووول فووووووووووو  بنووووووووووول  الدقلووووووووووو  ففرضوووووووووووقا حووووووووووودقدا  جديووووووووووودة   قأهملوووووووووووقا أخووووووووووورى قديمووووووووووو    

ا أبقابووووووووول  للءكووووووووولة لوووووووووم يشووووووووور قدخلوووووووووقا فووووووووو  ُنظوووووووووم حديثووووووووو  يعلرضوووووووووهل ظووووووووولهر الوووووووووّنص   قشووووووووورلق 

إليهوووووووول الووووووووّنص   قأققفووووووووقا حرقبوووووووول  كثيوووووووورة أموووووووور بهوووووووول ظوووووووولهر الوووووووونص   قأطلقووووووووقا حرقبوووووووول  أخوووووووورى 

 .نهلهم لنهل ظلهر الّنص 

  ( ال حكوووووووووووم إال هلل)ققووووووووووود لووووووووووولر  هووووووووووو   اإلجووووووووووورا ا  الخوووووووووووقارج بشووووووووووودة لبووووووووووور شوووووووووووعلرهم      

ّنص قرفضوووووووووووقا التأقيووووووووووو  فووووووووووو  أي نوووووووووووص مووووووووووو  كتووووووووووول  اهلل   قالتبووووووووووورقا كووووووووووو  تأقيووووووووووو  فووووووووووو  الووووووووووو

قضووووووووالال  قلووووووووق كوووووووول  موووووووو  اجتهوووووووولد أميوووووووور المووووووووؤمني  للوووووووو  بوووووووول  مدينوووووووو  العلووووووووم    ()هرطقوووووووو 

 (( .نلهيك معلقي    أق لمر ب  العلص أق لبد اهلل ب  الءبير

 :تعقيب وتنبيه 

 –بآيووووووووو  السوووووووووي  ردقد فعووووووووو  ال تنلسووووووووو  فووووووووو  التقووووووووولدي  قلمووووووووول كووووووووول  لمووووووووول يعووووووووور  ( أ

موووووووو  البوووووووولري لووووووووء قجوووووووو  موووووووو  حك –موووووووو  ق بوووووووو  المشووووووووككي  فوووووووو  القوووووووورآ  قووووووووديمل  قحووووووووديثل  

ــــــل  )  قموووووو  القوووووورآ  الكووووووريم  ــــــِه َتنِزي ــــــنأ َخلأِف ــــــِه َواَل ِم ــــــيأِن َيَديأ ــــــن َب ــــــُل ِم ــــــِه الأَباِط الَّ َيأأِتي

                                                 
96
 .أخرج  مسلم عن أن   
  الهرطقة هي اإلتيان بالبدع المخالفة ألصول الدين ، معجم المعاني الجامع. 
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ـــــــنأ َحِكــــــــيم  َحِميــــــــد     قموووووووو  تلوووووووك التووووووووداليل  القووووووووق  ( 42ا يووووووو  / سوووووووقرة فصوووووووول  ( )مِّ

بقجوووووووووقد تنوووووووولق  فوووووووو  القوووووووورآ  الكووووووووريم   فووووووووود  ( قألووووووووق  بوووووووولهلل موووووووو  الشوووووووويطل  الوووووووورجيم)

حثوووووووووو  توووووووووورى أ  ا يوووووووووو  الخلمسوووووووووو  موووووووووو  سووووووووووقرة التقبوووووووووو  لووووووووووم تنسووووووووووخ آيوووووووووول  الرحموووووووووو  البل

 نهووووووول تووووووودلق للووووووورد للووووووو  ظلوووووووم الكفووووووولر الووووووو ي  أخرجوووووووقا المسووووووولمي  مووووووو  ديووووووولرهم حتووووووو  

ــــــــرِِهمأ )يعيوووووووودقا حقهووووووووم  ــــــــى َنصأ ـــــــــَه َعَل نَّ اللَّ ــــــــوا َواِ  ــــــــَأنَُّهمأ ُظِلُم ــــــــاَتُلوَن ِب ــــــــِذيَن ُيَق ُأِذَن ِللَّ

 ( .32ا ي  / سقرة الحج ( )َلَقِدير  

قمووووووووو  هنووووووووول نووووووووورى أ  ا يووووووووو  المووووووووو كقرة آنفووووووووول  حثووووووووو  المسووووووووولمّي  أ  ال يعتووووووووودقا فووووووووو  غيووووووووور      

ـــــــُب )الظووووووورق   ــــــــَه اَل ُيِح ـــــــُدوا ِإنَّ اللَّ َت ـــــــاِتُلوَنُكمأ َواَل َتعأ ـــــــِذيَن ُيَق ــــــــِه الَّ ـــــــِبيِل اللَّ ـــــــي َس ـــــــاِتُلوا ِف َوَق

َتِدينَ   ( .127/ البقرة سقرة ( )الأُمعأ

كموووول أ  الوووودلي  . صوووولل  لكوووو  ءموووول  قمكوووول   –الوووودفلع لوووو  الووووديلر  –للموووول  بووووأ  هوووو ا ا موووور      

موووو  سووووقرة البقوووورة الداليوووو  لمحلربوووو  المشووووركي  الوووو ي  ( 127)للوووو  توووورجي  موووول  كرنوووول  لوووو  ا يوووو  

موووو  السووووقرة نفسووووهل فوووو  ( 114)أخرجووووقا المسوووولمي  موووو  ديوووولرهم موووول جوووول  موووو  قبوووو  فوووو  ا يوووو  رقووووم 

ـــن مَّ : )ققلوووه تعووولل   ـــُم ِممَّ ـــنأ َأظأَل ـــا َوَم ـــي َخرَاِبَه ـــُمُه َوَســـَعىؤ ِف ـــا اسأ َكَر ِفيَه ـــذأ ـــَع َمَســـاِجَد اللَّــــِه َأن ُي َن

ـــَذاب   ـــَرِة َع ِخ ـــي اآلأ ـــمأ ِف ـــزأي  َوَلُه ـــُدنأَيا ِخ ـــي ال ـــمأ ِف ـــاِئِفيَن َلُه ُخُلوَها ِإالَّ َخ ـــدأ ـــمأ َأن َي ـــاَن َلُه ـــا َك ــــؤِئَك َم ُأوَل

ـــــيم   لووووولم الحديبيووووو    قلنووووودمل أ    قتلوووووك إشووووولرة للمشوووووركي  الووووو ي  صووووودق رسوووووق  اهلل لنهووووول( . َعِظ

 اهلل للرسووووووووووق  قالمسوووووووووولمي  بفووووووووووت  مكوووووووووو  قمنوووووووووو  المشووووووووووركي  موووووووووو  االقتوووووووووورا  موووووووووو  بيتووووووووووه حيووووووووووث

ـــَد : )قووول  تعووولل    ـــراَم َبع ـــوا الَمســـِجَد الَح ـــال َيقَرُب ـــا الُمشـــِركوَن َنَجـــس  َف ـــوا ِإنََّم ـــا الَّـــذيَن اَمن ـــا َأُيَه ي

 ( .21 ا ي  /التقب  سقرة ( )... عاِمِهم هـذا

قلموووووووول كلنوووووووو  قضووووووووي  النسووووووووخ قوووووووود شووووووووغل  مسوووووووولح  شلسووووووووع  فوووووووو  للووووووووقم الشووووووووريع  قووووووووديمل       

قحووووووووديثل    قكتوووووووو  فيهوووووووول للموووووووول  للوووووووو  اخووووووووتال  مشوووووووولربهم موووووووو  فقهوووووووول  قأصووووووووقليي  فقوووووووود قوووووووولم 
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الكثيووووووووووور مووووووووووو  هوووووووووووؤال  لووووووووووودلم نكووووووووووورا  النسوووووووووووخ بمعنووووووووووو  اسوووووووووووتبدا  آيووووووووووو  قرآنيووووووووووو  بآيووووووووووو  أخووووووووووورى 

قخلصووووووووووو  المعنووووووووووو  معتموووووووووودي  فووووووووووو  التقووووووووووولدهم للووووووووووو  سوووووووووووق  فهوووووووووووم مفوووووووووووردا  القووووووووووورآ  الكوووووووووووريم 

.  (97)تعنووووووووو  نسوووووووووخ لشووووووووورائ  سووووووووولبق  لووووووووو  اإلسوووووووووالم  لغوووووووووقي لكلمووووووووو  آيووووووووو  التووووووووو  يووووووووورق  أنهووووووووولال

قجووووووووول  هووووووووو ا التيووووووووولر إلبعووووووووولد فكووووووووورة المغرضوووووووووي  قوووووووووديمل  قحوووووووووديثل  لووووووووو  التشوووووووووكيك فووووووووو  القووووووووورآ  

قلعوووووووو  موووووووو  أشووووووووهر القوووووووولئلي  بهوووووووو ا الوووووووورأي موووووووو  القوووووووودمل    أبووووووووق . قرفوووووووو  فكوووووووورة التنوووووووولق  لنووووووووه 

قالموووووووووتكلم فووووووووو  كتلبوووووووووه ( هوووووووووو 332) المعتءلووووووووو فهلن    بحووووووووور ا صووووووووو مسووووووووولم قهوووووووووق محمووووووووود بووووووووو 

 .  سخ الشرائ  السلبق  ال ي حم  حجته لل  ن(( خ قالمنسقخالنلس))

مووووووووو  أهميووووووووو  تحتووووووووولج للغوووووووووقص ( نكووووووووورا  النسوووووووووخ فووووووووو  القووووووووورآ )قنظووووووووورا  لهووووووووو ا الووووووووورأي  (  

لطلئوووووووووووه حقوووووووووووه قهوووووووووووق أمووووووووووور خووووووووووولرج لووووووووووو  نطووووووووووول  هووووووووووو ا البحوووووووووووث المتقاضووووووووووو    فيوووووووووووه قا 

لمصوووووووووووولدر قديموووووووووووو  قحديثوووووووووووو  تشووووووووووووب  حلجووووووووووووو  رأيوووووووووووو  كبلحثوووووووووووو  أ  أكتفوووووووووووو  بلإلشوووووووووووولرة 

 .   (98)القلر  

 :صفوة القول 

إ    آيوووووووو  الّسووووووووي  لووووووووم تنسووووووووخ موووووووول جوووووووول  قبلهوووووووول موووووووو  آيوووووووول  الرّحموووووووو   ون هوووووووول مشوووووووورقط       

ــــــــُدوا )بللمقلتلوووووووو   َت ــــــــاِتُلوَنُكمأ َواَل َتعأ ــــــــِبيِل اللَّــــــــِه الَّــــــــِذيَن ُيَق ــــــــي َس ــــــــاِتُلوا ِف  اَل  اللَّــــــــهَ  ِإنَّ  ۚ  َوَق

 ( . 127ي  ا / سقرة الحج ( )ِدينَ الأُمعأتَ  ُيِحبُ 
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 .، ص    1119وت ، تقى دياري ، وآخرون ، إنكار النسخ  ي القرآن الكريم ، ب ط ، مركز البحول المعاصرة ، بير 
 :راجع  98

الووووو ح تووووو  سخ ووووو   حبوووووة  مووووون ال ووووو ا ع الموووووو ب   (( النمووووون وا نموووووم ))وا ووووو  حبر ب    بووووو  ( هوووووو 332)أبوووووم حمموووووحبر األووووو  بووووويل  ووووو  ا  ووووو       ا   ووووو    (1
 .  وهم أول الن   ييل لحبنمن 

النموووووون ))حم حم ووووو    ولووووو    ووووو ه واوووووو  حمووووويل  نما ووووو  وهوووووم أبوووووم  حبوووووم األووووو  بووووويل األووووو  بووووويل جن ووووو  ال  وووووو ا ح وهوووووم أ  ووووور    ووووو   ا ( هوووووو 381)ابووووويل ا ن ووووو   (2
 (( . حبة حميل أج ز النمن

 .األ     ة   ش ح هنج ال الغ     ار ا      لحبط     والن     بريوت   ل ن ن   (3
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كمووووووووول أن وووووووووه فووووووووو  التقووووووووولدي   ال منسوووووووووقخ فووووووووو  الوووووووووتالقة   قمووووووووول يووووووووورا  الوووووووووبع  تحووووووووو       

فهووووووووم النلسووووووووخ قالمنسووووووووقخ موووووووو  تنوووووووولق  بووووووووي  بعوووووووو  ا يوووووووول    إال  بسووووووووب  لوووووووودم مرالوووووووولة 

ظوووووووورق  قأسووووووووبل  نووووووووءق  ا يوووووووول    قلوووووووودم النظوووووووور إلوووووووو  كوووووووو  آيوووووووو  داخوووووووو  الّسوووووووويل  الووووووووّ ي 

 . قرد  فيه 

قفوووووووووووو  النهليوووووووووووو  فوووووووووووود ّ  آيوووووووووووو  الّسووووووووووووي  كموووووووووووول أرى ليسوووووووووووو  نلسووووووووووووخ      المنسووووووووووووقخ ال      

يكووووووووووق  بللضوووووووووورقرة لووووووووووه حضووووووووووقر فوووووووووو  الووووووووووتالقة   إ ال  إ ا كوووووووووول  للموووووووووول  يتطووووووووووقر أق تووووووووووودرج 

َمـــــــا َننَســـــــخأ ِمـــــــنأ : )فووووووللقرآ  الكوووووووريم قاضووووووو  فووووووو  ققلووووووه تعووووووولل  . فوووووو  النهووووووو  أق التحوووووووريم 

ـــــا  نأَه ـــــر  مِّ ـــــأأِت ِبَخيأ ـــــَها َن ـــــة  َأوأ ُننِس ـــــا اَي ـــــمأ  ۚ  َأوأ ِمثأِلَه ـــــمأ  أََل َل َل  ا َأنَّ  َتعأ ـــــيأ ـــــلِّ َش ـــــىؤ ُك ـــــَه َعَل للَّ

ـــــــــِدير   ( بآيووووووووو )فوووووووووللمالحظ أ  القووووووووورآ  لوووووووووم يقووووووووو  نوووووووووأ   ( . 171يووووووووو  ا / البقووووووووورة سوووووووووقرة ( )َق

 . خير منهل   ب  بخير منهل   ممل يفيد ضرقرة غيل  المنسقخ ف  التالقة 
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 :نشأة الّليبرالّية وجذورها 

 :النشأة  (2

أي موووووووووووووو ه  ا حوووووووووووووورار نسووووووووووووووب  لحرّيوووووووووووووو  الوووووووووووووورأي Liberalismنشووووووووووووووأ  الّليبرالّيوووووووووووووو 

لووووووووم تتبلووووووووقر كنظريوووووووو  "قهوووووووو  . منوووووووو  بدايوووووووو  القوووووووور  الّسوووووووولدس لشوووووووور الموووووووويالدي  -فوووووووو  أقرقبوووووووول 

 فووووووووو  السيلسووووووووو  قاالقتصووووووووولد قاالجتمووووووووولع للووووووووو  يووووووووود مفكووووووووور قاحووووووووود   بووووووووو  أسوووووووووهم لوووووووووّدة مفكوووووووووري 

 .ف  إلطلئهل شكلهل ا سلس  قطلبعهل المميء 

  أق j. Lock11111711نسووووووب  إلوووووو  جووووووق  لووووووقك)فللّليبراليوووووو  ليسوووووو  الّلقكيوووووو  

j. j. Rousseau17111771نسووووب  إلوووو  جوووول  جوووولك رقسووووق)الرقسووووققي  

j. S. Mill (1171 -1123 )قجيرموووو  بنتوووولم 

 j. BONTHAM (1131 – 1241 )  بوووو  كوووول  كوووو  قاحوووود موووو  هووووؤال  أسووووهم إسووووهلمل  بوووولرءا

"أق فعلال  ف  إلطلئهل كثيرا  م  مالمحهل قخصلئصهل

فقووووووووود نشووووووووووأ  الّليبراليوووووووووو  فوووووووووو  أقرقبوووووووووول نتيجووووووووو  ا قضوووووووووولع المصوووووووووولدرة للحّرّيوووووووووو  السوووووووووولئدة 

 .ف  تلك الفترة 

هل ضووووووووووود مظوووووووووووللم فقووووووووووود نشوووووووووووأ  الّليبرالّيووووووووووو  كوووووووووووردة فعووووووووووو  غيووووووووووور قاليووووووووووو  بووووووووووو ات"قلهووووووووووو ا 

ثوووووووووم تشوووووووووكل  فووووووووو  كووووووووو  بلووووووووود بصوووووووووقرة خلصووووووووو    قكلنووووووووو  قرا  الثوووووووووقرا  الكنيسووووووووو  قاإلقطووووووووولع

قلكوووووووووو  نقووووووووووولط ( الثوووووووووووقرة اإلنجليءّيوووووووووو    قا مريكّيوووووووووو  قالفرنسووووووووووّي )الكبوووووووووورى فوووووووووو  العووووووووووللم الغربوووووووووو  

                                                 
99
 . 12، مرجع سبق ذكره ، ص  نشمتها ومجاالتها: الليبرالية عبد الرحيم بن صمايل السلمي ،  
  اإل طررراعFeodalism سررري واجتمررراعي سررراد أوروبرررا ال ربيلرررة ابتررررداًر مرررن القررررن التلاسرررع المررريالدي وحترررى القررررن الثالررررل نظرررام سيا

تكرررروين اجتمرررراعي "م وهررررو كمررررا جررررار  رررري المعجررررم الفلسررررفي  1949عشررررر و ررررد اختفررررى  رررري  رنسررررا بقيررررام الثررررورة الفرنسررررية عررررام 

 " .وا تصادي ينشم بعد تحلل النظام العبودي
مررررراد وهبررررة ، المعجررررم . ورجررررال الرررردين مررررن جهررررة وطبقررررة الفالحررررين المسررررت لة مررررن جهررررة أخرررررأل النظررررام اإل طرررراعي ي ررررم  النرررربالر 

 .  39م ، ص  1999، دار مانون للطباعة ، القاهرة ،  3الفلسفي ، ط 
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  مووووووووووووو  تعوووووووووووووداد اتجلهلتهووووووووووووول اإللتقوووووووووووول  لوووووووووووووم تكووووووووووووو  قاضوووووووووووووح  بدرجووووووووووووو  كلفيووووووووووووو    قهووووووووووووو ا يتبوووووووووووووي

(قتيلراتهل

لنووووووووووول أ   الّليبرالّيووووووووووو  نشووووووووووأ  فووووووووووو  ظووووووووووورق  قتغييووووووووووورا  اجتملليووووووووووو  موووووووووو  هنووووووووووول يتضووووووووووو  

مختلفوووووووووو  قليسوووووووووو  للوووووووووو  يوووووووووود مفكوووووووووور قاحوووووووووود قبووووووووووللرغم موووووووووو   لووووووووووك   قرغووووووووووم تعووووووووووّدد أطقارهوووووووووول 

بحسوووووووووووو  الءموووووووووووول  قالمكوووووووووووول    إال  أون هوووووووووووول تتفوووووووووووو  للوووووووووووو  اسووووووووووووتحقل  الحرّيوووووووووووو  بصووووووووووووف  للموووووووووووو  

لطوووووووووووول  الفوووووووووووورد حريتووووووووووووه فوووووووووووو  المجوووووووووووولال  االجتملليوووووووووووو  قالسيلسووووووووووووّي  قاالقتصوووووووووووولدّي     قهوووووووووووو ا قا 

الّليبرالّيووووووووو  هووووووووو  أيديقلقجيووووووووو   ا  نءلووووووووو  فردّيووووووووو  حووووووووور ة تسوووووووووتهد  حمليووووووووو  قصووووووووويلن  "يعنووووووووو  أوّ  

قلقووووووووووود قرث العوووووووووووللم الغربووووووووووو  لووووووووووو  اإلغريووووووووووو  فكووووووووووورة . حقوووووووووووق  قحّريووووووووووول  ا فوووووووووووراد الطبيعّيووووووووووو  

فقوووووووووووووود ألتبوووووووووووووور اإلغريوووووووووووووو  الحكقموووووووووووووول  individuel Libertyالحرّيوووووووووووووو  الفردّيوووووووووووووو )

 ن هووووووووووووول تعسووووووووووووو  " طلغيووووووووووووو "قمووووووووووووول  غيووووووووووووور صوووووووووووووللح  االسوووووووووووووتبدادّي  قحكقمووووووووووووول  ا قلّيووووووووووووو  حك

 "بللحرّيل    ثم تطّقر  ه   الفكرة بعد  لك قأصبح  م هبل  سيلسيل  

  ثوووووووووووووم تطوووووووووووووّقر  فووووووووووووو  بووووووووووووو لك نشوووووووووووووأ  الّليبرالّيووووووووووووو  مووووووووووووو  نشوووووووووووووأة النهضووووووووووووو  ا قرقبيووووووووووووو      

 .لصقر مختلف  إل  مل قصل  إليه اليقم 

                                                 
100
 . 15، مرجع سبق ذكره ، ص  حقيقة الليبرالية ومو ف اإلسالم منهاسليمان بن صال  الخراشي ،  
101
 .، ص   ( 1111دار الجامعة الجديدة للنشر ، اإلسكندرية ، )، ب ط ، عادل ثابت ، النظم السياسية  

  يقصرررد بعصرررر النه ررررة األوروبيرررةLarenaissnce  العصررررر الرررذي ثررررارت  يررر  العقررررول مرررن الناحيررررة الفكريرررة علررررى عقليرررة الفكررررر ،

مرررن القررررن الخرررام  عشرررر الرررديني الكنيسررري المتحجرررر  ررري مختلرررف المجررراالت ، ويررررأل المؤرخرررون أن عصرررر النه رررة بررردأ  ررري إيطاليرررا 
 .الميالدي مجتاحاً الدول األوروبية 



84 

 

 :جذور الّليبرالّية  (1

لجوووووووووووووو قر الّليبرالّيوووووووووووووو  إلوووووووووووووو  "قرهل   فووووووووووووووللبع  يوووووووووووووورى العووووووووووووووقدة أموووووووووووووول بخصووووووووووووووقص جوووووووووووووو      

فووووووووووو  المراحووووووووووو    ديمقراطووووووووووو  أثينووووووووووول فووووووووووو  القووووووووووور  الخووووووووووولمس مووووووووووو  ق بووووووووووو  المسوووووووووووي  قالووووووووووورقاقيي 

" ا قل  م  المسيحّي  ثم حرك  اإلصالح البرقتستلني 

قبووووووووووللرغم موووووووووو  أو   ا صووووووووووق  الحديثوووووووووو  لّليبرالّيوووووووووو  تعووووووووووقد إلوووووووووو  القوووووووووور  الخوووووووووولمس لشوووووووووور        

أو   الّليبرالّيووووووووو  لوووووووووم تعتبووووووووور منهجووووووووول  سيلسووووووووويل  إاّل فووووووووو  القووووووووور  الس ووووووووولب  لشووووووووور حيوووووووووث يعتبووووووووور ال إ

مووووووووووو  أقائووووووووووو  الفالسوووووووووووف  الّليبوووووووووووراليي  قأ  فلسوووووووووووفته تتعلووووووووووو  بللّليبرالّيووووووووووو    ق  نوووووووووووُه ( جوووووووووووق  لوووووووووووقك)

معوووووووووورق  يكرهووووووووووه للعبقدّيوووووووووو  التِّوووووووووو  يراهوووووووووول ال تتنلسوووووووووو  موووووووووو  اإلنسوووووووووولني    هوووووووووو ا بجلنوووووووووو  أون ووووووووووُه 

لم اإلقطوووووووووولل  الووووووووووّ ي سوووووووووويطر للوووووووووو  أقرقبوووووووووول فوووووووووو  العصووووووووووقر القسووووووووووط  موووووووووو  يعتبوووووووووور النظّوووووووووو"

ووووووووووووق  موووووووووووو  طبقتووووووووووووي  إحووووووووووووداهمل . أقسوووووووووووو  ا نظموووووووووووو  قأكثرهوووووووووووول لنصوووووووووووورّي  قطبقيوووووووووووو   قهووووووووووووق مكِّ

قهووووووووووم ( االكليوووووووووورقس)قهووووووووووم الطبقوووووووووو  السيلسووووووووووّي    قرجوووووووووول  الووووووووووّدي  ( النووووووووووبال  قالملووووووووووقك)الّسوووووووووولدة 

"  الش ع قللم  ( الرقي )الفالحق  : الطبق  الديني    قالطبق  الثلني  

قهكوووووووووو ا فووووووووووللظهقر ا ّق  لّليبرالّيوووووووووو  كوووووووووول  فوووووووووو  أقرقبوووووووووول   ثووووووووووم انتقلوووووووووو  إلوووووووووو  كثيوووووووووور موووووووووو       

دق  العوووووووووووللم غيووووووووووور أ   توووووووووووداقلهل بقضوووووووووووقح فووووووووووو  الفكووووووووووور الغربووووووووووو  كووووووووووول  فووووووووووو  القووووووووووور  التلسووووووووووو  

                                                 
  1مقبولررررة مسررررعود علرررري العرررروامي ، الفعررررل اإلنسرررراني وأثررررره  رررري  يررررام الح ررررارات وانهيارهررررا ، ط . د: راجررررع  رررري هررررذا الشررررمن  ،

بالنسرررربة للح ررررارات  تعتبررررر الح ررررارة اليونانيررررة حديثررررة العهررررد" – 111، ص  1111مجلرررر  الثقا ررررة العررررام ، الجماهيريررررة الليبيررررة ، 

 فررري تلرررك الفتررررة الررروجيزة .. السرررابقة ، ومرررع ذلرررك نجررردها  رررد ارتقرررت إلرررى الوجرررود تاركرررة كمررراً هرررائالً مرررن العلررروم والمعرررارف اإلنسرررانية 
 ... " .م الذين تناولوا جميع نواحي الفكر اإلنساني .ظهر  ي اليونان عمالقة الفكر  ي القرنين الخام  والرابع ق

  البروتسرررررتنيةProtestantism  أحرررررد المرررررذاهب المسررررريحية أو كنائسرررررها الرئيسرررررية السرررررائدة حاليررررراً  ررررري الديانرررررة المسررررريحية وهررررري

الكنيسرررة األرثوذكسرررية أي الكنيسرررة الشرررر ية التررري تنتشرررر  ررري منطقرررة البلقررران وروسررريا وبعرررج الررردول الشرررر ية ، والكنيسرررة الكاثولوكيرررة 

Alholiue التررري انطلقرررت مرررن أ كرررار مرررارتن لررروثر خرررالل القررررن السررراد  عشرررر  ررري ألمانيرررا  ومقرهرررا رومرررا ، ثرررم الكنيسرررة البروتسرررتانية

والترررري جررررارت لتطهيررررر المسرررريحية مررررن المقرررروالت السررررائدة  رررري الكنيسررررة الكاثولوكيررررة كصرررركوك ال فررررران وايرهررررا ، ومررررن هنررررا دعررررت 
 .العقيدة اللوترية أي البروتستانية إلى اعتبار اإلنجيل المصدر الوحيد للعقيدة اإلسالمية 

102
 . 11، مرجع سبق ذكره ، ص  نشمتها ومجاالتها: الليبرالية عبد الرحمن بن صمايل السلمي ،  
103
 . 39، مرجع سبق ذكره ، ص    ية الليبرالية ومو ف اإلسالم منهاسليمان صال  الخراشي ،  
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  ( آدم سوووووووووميث)  ( جوووووووووق  لوووووووووقك)لشووووووووور   حيوووووووووث كووووووووول  أبووووووووورء مفكريهووووووووول فووووووووو  هووووووووو ا العصووووووووور 

 .كمل سب  لنل  كر  ( رقسق جل  جلك)  ق( جيرم  بنتلم)

  الووووووو ِّي يؤكووووووود للووووووو  فكووووووورة ( جوووووووق  لوووووووقك)قلنووووووول أ   جووووووو قر الّليبرالّيووووووو  تعوووووووقد إلووووووو  أفكووووووولر 

  التّووووو  مفلدهووووول أوّ  ا فوووووراد بحكوووووم كوووووقنهم بشووووور فلهوووووم NATURAL LAWالقووووولنق  الطبيعووووو 

حقووووووق  طبيعيووووووو  غيوووووور قلبلووووووو  للمصووووووولدرة قفوووووو  مقووووووودمتهل الحرّيووووووو  الشخصووووووي    قحرّيووووووو  التعبيووووووور   

 قحرّي  االجتملع قالملّكي 

 :ققد تطق ر مفهقم الّليبرالّي  كغير  م  المفلهيم بحيث مر  بعدة مراح  قه  

لهوووووووووول مرحلوووووووووو  التكووووووووووقي  قالمفهووووووووووقم ا سلسوووووووووو  لّليبرالّيوووووووووو  فوووووووووو  هوووووووووو   المرحلوووووووووو    هووووووووووق : أق 

 .مفهقم  ا  اإلنسل  بللتبلر  الفلل    صلح  االختيلر قالمبلدرة 

مووووووووووول  قمفهقمهووووووووووول ا سلسووووووووووو    قهوووووووووووق مفهوووووووووووقم الفووووووووووورد العلقووووووووووو  مرحلووووووووووو  االكت": قثلنيهووووووووووول

المللووووووووك لحيلتووووووووه قبدنووووووووه ق هنووووووووه قلملووووووووه قللوووووووو  أسوووووووولس هوووووووو ا المفهووووووووقم شووووووووّيدو للووووووووم االقتصوووووووولد 

العقلووووووووووووو  المخووووووووووووولل  لالقتصووووووووووووولد اإلقطووووووووووووولل  المتفكوووووووووووووك   قُشوووووووووووووي دو للوووووووووووووم السيلسووووووووووووو  العقلّيووووووووووووو  

 "قق قك لك مرحل  االستقال  قثم مرحل  التقالمبن  لل  نظرّي  العقد

قمووووووو  . الحرّيووووووو    قالفرّديووووووو    قالعقالنّيووووووو  : قتقوووووووقم الّليبرالّيووووووو  للووووووو  ثالثووووووو  أسوووووووس قهووووووو  

أبووووورء مجلالتهووووول ه الّليبرالّيووووو  السيلسوووووّي    التِّووووو  تعتمووووود للووووو  الحرّيووووو  الفردّيووووو    كمووووول تعوووووقد الفكووووورة 

ي  قكووووو لك الّليبرالّيووووو  االقتصووووولدSOCIAL CONTRACTإلووووو  نظرّيووووو  العقووووود االجتمووووولل 

قُيعوووولد ظهقرهوووول موووو  جديوووود بموووول ُيعوووور  ( A. SMITH1227 – 1223آدم سووووميث)للوووو  يوووود 

NEW LIBRALISMبللّليبرالّي  الجديدة

                                                 
  م ، الشررررركة  1999، تطررررور النظريررررات واألنظمررررة السياسررررية ، ط : راجررررع عمررررار بررررو حوشرررري بشررررمن نظريررررة العقررررد االجتمرررراعي

 . 131م ، ص  1991الوطنية للنشر ، الجزائر ، 
104
 . 9، مرجع سبق ذكره ، ص الليبرالية نشمتها ومجاالتها عبد الرحيم بن صمايل السلمي ،  
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 :تطور الّليبرالّية ومجاالتها 
ر الّليبرالّية  (2  :مراحل تطوَّ
 إ    الّليبرالّيوووووووووو  كغيرهوووووووووول موووووووووو  النظريوووووووووول  أق اإليووووووووووديقلقجيل  التِّوووووووووو  ّتموووووووووور  بمراحوووووووووو  حت وووووووووو      

قصووووووووووقلهل إلوووووووووو  موووووووووول هوووووووووو  لليووووووووووه ا     فموووووووووو  الطبيعوووووووووو  أ  توموووووووووور  بمرحلوووووووووو  التأسوووووووووويس ثووووووووووم 

النضوووووووووووج   قمووووووووووو  ثووووووووووووم  تتطوووووووووووّقر قتتعوووووووووووّدد اتجلهلتهووووووووووول قمجلالتهووووووووووول بحسووووووووووو  الءمووووووووووول  قالمكووووووووووول  

أي تحريوووووووووووور )قالظوووووووووووورق  قالتغييوووووووووووورا  االجتملليوووووووووووو  حيووووووووووووث ظهوووووووووووور  الّليبرالّيوووووووووووو  الكالسوووووووووووويكّي  

 . ري  قاالجتمللّي  قالبراجملتّي  الفكثم    (االقتصلديّي  م  سيطرة الدقل 

ووووووووووووول الّليبرالّيووووووووووووو  الجديووووووووووووودة فهووووووووووووو  كمووووووووووووول سووووووووووووونرى فووووووووووووو  الفقووووووووووووورة التلليووووووووووووو   ا  ميوووووووووووووق   أومو

اشووووووووووووووتراكّي  تهووووووووووووووتُم بللعدالوووووووووووووو  االجتملليوووووووووووووو  التِّوووووووووووووو  تهوووووووووووووود  للتقفيوووووووووووووو  بووووووووووووووي  حقووووووووووووووق  الفوووووووووووووورد 

 .قالجملل  

هووووووو  قمهمووووووول تعووووووودد  االتجلهووووووول  ُتعووووووود  القيمووووووو  الُعليووووووول المشوووووووترك  فووووووو  الفكووووووور الّليبرالووووووو  

غيوووور أو   هوووو   الحرّيوووو  تنقلوووو  موووو  حووووي   خوووور بحسوووو  ظوووورق  ا ءموووول  الدقلّيوووو    توووولرة  . الحرّيوووو  

 (م 1241جق  كينء)قتلرة  حرّي  الدقل  ( آدم سميث)حرّي  الفرد 

تتعوووووووووودد مجوووووووووولال  الّليبرالّيوووووووووو  حسوووووووووو  النشوووووووووولط الفووووووووووردي لإلنسوووووووووول    "قموووووووووو  نلحيوووووووووو  أخوووووووووورى 

لتعوووووووووّدد قيخضووووووووو  إلووووووووو  مووووووووول يضووووووووول  إليوووووووووه مووووووووو  نشووووووووولط فللّليبرالّيووووووووو  مفهوووووووووقم يتسوووووووووم بللشووووووووومق  قا

بشووووووووري للفوووووووورد   فهوووووووو  فوووووووو  جقهرهوووووووول تركووووووووء للوووووووو  إرادة اإلنسوووووووول  قحريتووووووووه فوووووووو  تحقيوووووووو  هوووووووو   

 "اإلرادة

                                                 
  ( 1921 – 1443)جررررون مايتررررار كيررررزJon Maynard (Kegnes) عررررالم ا تصرررراد إنجليررررزي كرررران أل كرررراره تررررمثير كبيررررر علررررى

صررررر والنظريررررات السياسررررية ، وعلررررى السياسررررات النقديررررة للحكومررررات ودا ررررع عررررن سياسررررات الترررردخل الحكوميررررة  رررري اال تصرررراد المعا
اال تصرررراد ، حيررررل تترررردخل الحكومررررات عررررن طريررررق إجرررررارات ماليررررة ونقديررررة لتخفيررررف اآلثررررار العكسررررية للركررررود اال تصررررادي والكسرررراد 

 :ومن مؤلفات كينز .. والو رة اال تصادية 

 .م  1931عام " ة  ي التش يل والفائدة والنقودالنظريات العام"كتاب  (1
 .م  1919، " العوا ب اال تصادية للسالم"كتاب  (1
 . موسوعة الجزيرة  (3

105
 . 39وليد بن صال  الرميزان ، الليبرالية  ي السعودية والخليل ، ب ط ، د ت ، ب م ، ب ت ، ص  
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 :الّليبرالّية الجديدة  (1

الّليبرالّيوووووووووو  الجديوووووووووودة هوووووووووو  حءموووووووووو  موووووووووو  السيلسوووووووووول  االقتصوووووووووولدي  التِّوووووووووو  انتشوووووووووور  للوووووووووو  "     

نووووووووووودرة اسوووووووووووتخدام المصوووووووووووطل  إال  أ  تأثيراتوووووووووووه رغوووووووووووم . نطووووووووووول  قاسووووووووووو  فووووووووووو  العقوووووووووووقد ا خيووووووووووورة 

 " .قاضح  ه حيث يءيد الفقرا  فقرا    قيءيد ا ثريل  ثرا   

قلكووووووووو  ُنعوووووووووّر  الّليبرالّيووووووووو  الجديووووووووودة للينووووووووول أ  نرجووووووووو  لّليبرالّيووووووووو  القديمووووووووو  التِّووووووووو  اشوووووووووتهر       

بللمدرسووووووووووو  االقتصووووووووووولدي  فووووووووووو  أقرقبووووووووووول لنووووووووووودمل نشووووووووووور االقتصووووووووووولدي االسوووووووووووكتلندي آدم سوووووووووووميث 

قدافووووووووووووو  مووووووووووووو  آخوووووووووووووري  لووووووووووووو  إلغووووووووووووول  التووووووووووووودخ  "م  1221لووووووووووووولم (( ثووووووووووووورقة ا موووووووووووووم)) كتووووووووووووول 

الحكووووووووقم  فوووووووو  الشووووووووؤق  االقتصوووووووولدي  بحيووووووووث يجوووووووو  رفوووووووو  الحوووووووودقد لوووووووو  لمليوووووووو  التصووووووووني    

قرفووووووووووو  الحوووووووووووقاجء ق التصوووووووووووريفل  الجمركيووووووووووو  قرأى أ  التجووووووووووولرة الحووووووووووورة هووووووووووو  أفضووووووووووو  قسووووووووووويل  

للوووووووووووووو  قهوووووووووووووو ا التطبيوووووووووووووو  للنءلوووووووووووووو  الفرّديوووووووووووووو  شووووووووووووووج  .. للنهووووووووووووووق  بلقتصوووووووووووووولد دقلوووووووووووووو  موووووووووووووول 

التّووووووووووووو  تعنووووووووووووو  أ  أصوووووووووووووحل  رؤقس ا موووووووووووووقا  ( المنلفسووووووووووووو  الحوووووووووووووّرة)ق( الحوووووووووووووّرة)ل  المشووووووووووووورقل

 ." أحرارا  ف  اختيلر القسيل  الت  يجنق  منهل ثرقا  طلئل 

ققووووووووود سووووووووولد هووووووووو ا النوووووووووقع مووووووووو  الّليبرالّيووووووووو  خوووووووووال  القووووووووورني  الثّووووووووولم  لشووووووووور قالتّلسووووووووو  لشووووووووور      

قوووووووور  العشووووووووري  الوووووووو ِّي حوووووووودث نتيجووووووووو  حتّوووووووو  ظهوووووووور الكسوووووووولد العظوووووووويم فوووووووو  الثالثينيووووووووول  موووووووو  ال

 .قفرة اإلنتلج ققلِّ  االستهالك 

الوووووووو ي  The Great Depressionيعتبوووووووور الكسوووووووولد الكبيوووووووور أق موووووووول ُيعوووووووور  

حووووووووودث خوووووووووال  فتووووووووورة الثالثينيووووووووول  مووووووووو  القووووووووور  العشوووووووووري    أسوووووووووقأ كلرثووووووووو  اقتصووووووووولدي  لللميووووووووو  

. العووووووووووللم  فقووووووووود انطلقووووووووو  موووووووووو  القاليووووووووول  المتحووووووووودة ا مريكيووووووووو  قلمووووووووو  دق . لرفهووووووووول التووووووووولريخ 

غوووووووووووورا  السووووووووووووق   قموووووووووووو  أسووووووووووووبلبهل قفوووووووووووورة اإلنتوووووووووووولج للسوووووووووووول  االسووووووووووووتهالكي  بشووووووووووووك  كبيوووووووووووور   قا 
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  حيووووووووووووث " دلووووووووووووه يعموووووووووووو  دلووووووووووووه يموووووووووووور"ا مريكيوووووووووووو  قا قرقبيوووووووووووو  تحوووووووووووو  شووووووووووووعلر آدم سووووووووووووميث 

تحقلووووووووو  المصووووووووولن  فووووووووو  أقرقبووووووووول إلووووووووو  التصوووووووووني  الحربووووووووو    فغرقووووووووو  ا سوووووووووقا  بللسووووووووول  مووووووووو  

لووووووووو    قتمحوووووووووقر  نتووووووووولئج ا ءمووووووووو  فووووووووو  اختفووووووووول  السووووووووويقل  النقديووووووووو  بسوووووووووب  ارتفووووووووولع نسوووووووووب  البطل

التفوووووووووولق  الهلئوووووووووو  بتوووووووووودف  القوووووووووودرة اإلنتلجيوووووووووو  لالقتصوووووووووولد المحلوووووووووو    مقلبوووووووووو  القوووووووووودرة الضووووووووووعيف  

 .   (107)لل  االستهالك فتقال  االنهيلرا  ف  أسقا  المل  قأءمل  البنقك 

نظّريووووووووو  اقتصووووووووولدي  جديووووووووودة ( جوووووووووق  ملنيووووووووولرد كينوووووووووء)مووووووووو  هنووووووووول قضووووووووو  لوووووووووللم االقتصووووووووولد 

التقظيووووووووووووو  الكلموووووووووووووو  "ّيووووووووووووو  كأفضووووووووووووو  سيلسووووووووووووو  رأسوووووووووووووومللي    جووووووووووووول  فيهووووووووووووول أ   نلقشووووووووووووو  الّليبرال

ضوووووووووورقري لنمووووووووووق الرأسوووووووووومللّي    قلووووووووووو   يحوووووووووودث هوووووووووو ا النّمووووووووووق إاّل بتوووووووووودخ  الحكقموووووووووول  قالبنووووووووووقك 

المركءّيووووووووو  لءيووووووووولدة التقظيووووووووو  حيوووووووووث راقووووووووو  فكرتوووووووووه العقوووووووووق  مووووووووو  ق بووووووووو  بعووووووووو  الحكقمووووووووول    

" فأصب  تدخ  الدقل  للصلل  العلم أكثر قبقال  

ر أ  ا ءموووووووووو  االقتصوووووووووولدي  فوووووووووو  العقووووووووووقد ا خيوووووووووورة التّوووووووووو  اتسووووووووووم  بووووووووووتقولص معوووووووووودال  غيوووووووووو

الووووووووووووورب  دفعووووووووووووو  الشوووووووووووووركل  العمالقووووووووووووو  بضووووووووووووورقرة إلووووووووووووولدة إحيووووووووووووول  الّليبرالّيووووووووووووو  االقتصووووووووووووولدي    

بللصووووووووووقرة الموووووووووو كقرة ألووووووووووال  تحوووووووووو  اسووووووووووم الّليبرالّيوووووووووو  الجديوووووووووودة التوووووووووو ِّ انتشوووووووووور  للوووووووووو  نطوووووووووول  

 لللم 
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 و ي  المالم  الدينية لليبرالية الجديدة التي تتبلور  ي النقاط الرئيسية التالية من المهم ت: 
هيمنررررة السرررروق بمعنررررى ر ررررع كا ررررة القيررررود الترررري تفر ررررها الحكومررررات علررررى المشرررراريع الخاصررررة مهمررررا كانررررت االجتماعيررررة  (1

تثمار العرررالمي ، وتخفررريج واأل ررررار التررري تنشرررم عنهرررا هرررذه القيرررود ، هرررذا بجانرررب تشرررجيع المزيرررد مرررن االنفتررراح علرررى االسررر
األجرررور ، وحرررل النقابرررات العالميرررة وتهمررريي حقررروق العمرررال ، وعررردم التررردخل ب ررربط األسرررعار مرررا يعنررري  رررت  المجرررال كرررامالً 

 .لحركة رؤو  األموال 
 .تخفيج النفقات على الخدمات االجتماعية  ي مجاالت التعليم ، والصحة ، وال مان االجتماعي  (1
 . د تخفج الرب   تقليص أي إجرارات حكومية (3
 .الخصخصة بيع المشروعات وكل ما تمتلك  الدولة من مؤسسات خدمية إلى رجال األعمال  (2

 .ما هي الليبرالية الجديدة :  اليزابيت مارتيز وآرنولد حارسيا  -
 ي ، المركررررز الثقررررا 1، ط الليبراليررررة الجديرررردة : لمعر ررررة المزيررررد عررررن العلمانيررررة الجديرررردة ، راجررررع عبررررد هللا ال ررررذامي  -

 . 1113العربي ، الدار البي ار ، الم رب ، 
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  أو   القسوووووووووووووطي   هووووووووووووو  قيمووووووووووووو  جقهريووووووووووووو  تعنووووووووووووو  يووووووووووووورى أصوووووووووووووحل  المدرسووووووووووووو  اإلسوووووووووووووالميّ 

فلإلسوووووووووالميق  ينطلقوووووووووق  مووووووووو  فكووووووووورة أ   اإلسوووووووووالم هوووووووووق الحووووووووو    قهوووووووووق "العدالووووووووو    قمووووووووو   لوووووووووك 

ديوووووووو  شوووووووولم  جوووووووولم    قموووووووو  هوووووووو ا المفهووووووووقم يشوووووووويدق  تصووووووووقرهم للدقلوووووووو  للوووووووو  هوووووووو ا ا سوووووووولس 

  فوووووووو  الققوووووووو  الوووووووو ِّي يطوووووووورح فيووووووووه العلموووووووولنيق  فكوووووووورة المقاطنوووووووو  القلئموووووووو  للوووووووو  أسوووووووولس شووووووووعلر 

  قهوووووووووق أمووووووووور يووووووووورى فيوووووووووه أهووووووووو  الفكووووووووور السيلسووووووووو  اإلسوووووووووالم  (( الووووووووودي  هلل قالوووووووووقط  للجميووووووووو ))

   المفوووووووووولهيم أ   هوووووووووو (لبوووووووووود اهلل الخءاموووووووووو )قيوووووووووورى الوووووووووودكتقر . دلووووووووووقة مضوووووووووولد ة لتجديوووووووووود الوووووووووودي  

م  ثووووووووقرة الربّيوووووووو  العربوووووووو    حيووووووووث يوووووووورى أ  كووووووووال المشوووووووورقلي  ُسوووووووو شووووووووهد  تحووووووووقال  بعوووووووود موووووووول

ل  حٍد سقا للدقل  سقطل ل –العلملن  قاإلسالم   -

 

:بالدين Secularismعالقة الّليبرالّية والعلمانية 

 :اتفاق واختالف  (2

موووووووووو  خووووووووووال  الفصووووووووووق  السوووووووووولبق  يتضوووووووووو  لنوووووووووول موووووووووول يعنيووووووووووه مفهووووووووووقم كلمتوووووووووو  الّليبرالّيوووووووووو  

قالعلملنيوووووووووو  فكليهموووووووووول يوووووووووورف  الووووووووووّدي  كمحووووووووووقر أسوووووووووولس أق حت وووووووووو  كشووووووووووريك فوووووووووو  صوووووووووويلغ  

 .ي  الققاني  االجتمللي  قالسيلسي  قاالقتصلد

قموووووووو  هنوووووووول فللّليبرالّيوووووووو  التّوووووووو  توووووووودلق لحرّيووووووووو  الفوووووووورد فوووووووو  كلفوووووووو  الميوووووووولدي  ال تختلوووووووو  فووووووووو  

بعووووووووو  القجوووووووووق  لووووووووو  العلملنيووووووووو  التِّووووووووو  يووووووووورى الوووووووووبع  أون هووووووووول تنقسوووووووووم إلووووووووو  العلملنيووووووووو  الملحووووووووودة 

أي  ا  االتجوووووووووول  الموووووووووولدي التِّوووووووووو  تنكوووووووووور الوووووووووودي  ُبرمتِّووووووووووه   قالعلملنيوووووووووو  التِّوووووووووو  تكتفوووووووووو  بفصوووووووووو  

 .   الضرقرة لنكرا  الّدي  الّدي  ل  الدقل  دق 
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العلملنّيوووووووووووو  التِّوووووووووووو  توووووووووووورف  أي صووووووووووووقرة موووووووووووو  صووووووووووووقر ارتبوووووووووووولط الووووووووووووّدي  "قهوووووووووووو ا يعنوووووووووووو  أ   

" قالتِّووووووووو  تعنووووووووو  الووووووووواّل دينيووووووووو  أق الّدنيقيووووووووو  فصووووووووو  الووووووووودي  لووووووووو  شوووووووووؤق  الحيووووووووولة.. بللووووووووودنيل 

 .  تطلل  بلستحقلقل  الققاني  القضعّي  بعيدا  ل  أي أحكلم ميتلفيءيقي   

ظهووووووووور  فووووووووو  الغووووووووور  قتحديووووووووودا  فووووووووو  الغووووووووور  المسووووووووويح  قهووووووووو ا يختلووووووووو  لووووووووو   العلملنّيووووووووو 

. اإلسووووووووووووالم الوووووووووووو ِّي يتغلغوووووووووووو  بتشووووووووووووريعلته القرآنيوووووووووووو  قالسوووووووووووونّي  فوووووووووووو  كلفوووووووووووو  الميوووووووووووولدي  العملّيوووووووووووو  

فصووووووووووو  الكنيسووووووووووو  لووووووووووو  الدقلووووووووووو  ه قاإلسوووووووووووالم لووووووووووويس فيوووووووووووه "قالعلملنّيووووووووووو  تعنووووووووووو  فووووووووووو  النهليووووووووووو  

برالّيووووووووووو  كووووووووووو لك تعووووووووووولر  قمووووووووووو  هنووووووووووول يتضووووووووووو  أ   الّلي. "كنيسووووووووووو  لفصووووووووووولهل لووووووووووو  الدقلووووووووووو 

المؤسسووووووووووووول  الّدينيووووووووووووو  التِّووووووووووووو  تووووووووووووورى أّنهووووووووووووول تحووووووووووووود مووووووووووووو  الحرّيووووووووووووو  الفردّيووووووووووووو  إ ا مووووووووووووول دخلووووووووووووو  

 .بتشريعلتهل ف  س  الققاني  الفللل  ف  المجتم  

خرجوووووووووووو  ( المتمثلووووووووووو  فوووووووووووو  الّليبرالّيوووووووووووو  قالعلملنّيوووووووووووو )الشوووووووووووك أ   هوووووووووووو   التقجهوووووووووووول  الفكرّيوووووووووووو  

لعقووووووووووووو  فووووووووووووو  إدراك المصووووووووووووولل  مووووووووووووو  الفكووووووووووووور العقالنووووووووووووو  الوووووووووووووّ ي يعتمووووووووووووود للووووووووووووو  اسوووووووووووووتقال  ا

اإلنسووووووووولني  دق  الحلجووووووووو  إلووووووووو  الوووووووووّدي  طللمووووووووول أ   هووووووووو ا ا خيووووووووور ال يتجووووووووولق  مووووووووو  احتيلجووووووووول  

اإلنسوووووووول  العملّيوووووووو    قموووووووو  حرّيوووووووو  التفكيوووووووور كموووووووول هووووووووق الحوووووووول  فوووووووو  كنيسوووووووو  القوووووووورق  القسووووووووط  

 . ا قرقبي  

قحت وووووووووووو  يووووووووووووتم تجوووووووووووولقء كنيسوووووووووووو  العصووووووووووووقر القسووووووووووووط    فوووووووووووودّ  بيئوووووووووووو  الحرّيوووووووووووو  الّليبرالّيوووووووووووو  

 .النعتل  م  كلبقس الّتطر  الّدين  الكنيس  شج  اإليمل  به   ا خيرة قا

موووووووو  المؤكوووووووود ّأ   هوووووووو   النموووووووول ج النظرّيوووووووو  لوووووووووم  تُبنوووووووو  موووووووو  فوووووووورا  بقوووووووودر موووووووول "قيحوووووووو  القووووووووق  

أسوووووووووتند  للووووووووو  قاقووووووووو  التجربووووووووو  الغربّيووووووووو  الحديثووووووووو  التّووووووووو  اتسوووووووووم  بتراجووووووووو  الحضوووووووووقر الوووووووووّدين  

عووووووووووووو  الوووووووووووووّدي  دقرا  محفوووووووووووووءا  لقووووووووووووولطرة التحوووووووووووووديث إ  ل. لصووووووووووووولل  التقجهووووووووووووول  قالقووووووووووووويم الّدهريووووووووووووو  
                                                 

111
 . 4، ص ( 1111ب ت ، القاهرة ، )،  1، ط   العلمانية  صل الدين عن السياسةمحمد الحفر حسين ،  
112
 . 9، ص ( 1114ب ت ، بيروت ، دار السا ي ، )،  1، ط  هرطقات عن العلمانية كاشكالية إسالميةرج طرابيشي ، جو 
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االقتصووووووووووووولدي قالسيلسووووووووووووو  فووووووووووووو  الغووووووووووووور  لكنوووووووووووووه شوووووووووووووهد تراجعووووووووووووول  لصووووووووووووولل  الُبنووووووووووووو  الّدنيقيووووووووووووو  

 " الُمعّلمن 

قصوووووووولؤ  موووووووو  الحيوووووووولة العملّيوووووووو   موووووووو  القاضوووووووو  أيضوووووووول  أ  لُوووووووو   العلملنّيوووووووو  هووووووووق نبوووووووو  الووووووووّدي  قا 

  القضووووووووووووعي  قهنوووووووووووول أخالقيوووووووووووول  قسيلسوووووووووووويل  قجعوووووووووووو  الفيصوووووووووووو  فوووووووووووو  حيوووووووووووولة المجتموووووووووووو    القووووووووووووقاني

 1212االتجووووووووول  العلمووووووووولن  نشوووووووووأ قتبلوووووووووقر فووووووووو  ظووووووووو  الثوووووووووقرة الفرنسوووووووووّي  منووووووووو  "يجووووووووو  القوووووووووق  إّ  

م بعوووووووووووووووود أ  رفوووووووووووووووو  ا قرقبيووووووووووووووووق  الخضووووووووووووووووقع للكنيسوووووووووووووووو  الكلثقلكيوووووووووووووووو    ققسوووووووووووووووولط  البلبوووووووووووووووول 

قمووووووووو  هنووووووووول تووووووووورك هووووووووو ا . صووووووووولح  الحوووووووووّ  فووووووووو  الغفووووووووورا    قالجوووووووووءا  بوووووووووللّلع  نيلبووووووووو  لووووووووو  اهلل 

قبوووووووووووودأ . ّ  لووووووووووووم يكوووووووووووو  قوووووووووووود خللجووووووووووووه الشووووووووووووك فوووووووووووو  قجووووووووووووقد  المجتموووووووووووو  االلتموووووووووووولد للوووووووووووو  اهلل إ  

اإلنسل  ف  ه ا المجتم  يعتمد لل  نفسه ف  تفكير  قنظمه

إ ا    العلملنيوووووووووووو  كمفهووووووووووووقم حيوووووووووووولت  نشووووووووووووأ  إبوووووووووووول  ظوووووووووووورق  معينوووووووووووو    قأخوووووووووووو   تتطووووووووووووّقر 

 .به ا المعن    قتأثر  بلإلنوحيلءا  قاإليديقلقجيل  السيلس  

نتووووووووووووولئج بللغووووووووووووو  "لمحفّوووووووووووووءة للتحووووووووووووورر مووووووووووووو  الكنيسووووووووووووو  قكلنووووووووووووو  نتووووووووووووولئج الثوووووووووووووقرة الفرنسوووووووووووووّي  ا

ا هميوووووووو    فقوووووووود قلوووووووود   ّق  موووووووورة فوووووووو  توووووووولريخ أقرقبوووووووول المسوووووووويحّي  دقلوووووووو  جمهقرّيوووووووو  ال دينيوووووووو  

  تقووووووووووقم فلسووووووووووفتهل للوووووووووو  الحكووووووووووم بلسووووووووووم الّشووووووووووع  قلوووووووووويس بلسووووووووووم اهلل   قللوووووووووو  حرّيوووووووووو  التوووووووووودي  

لدينيوووووووووو    بوووووووووودال  موووووووووو  الكثلكوووووووووو    قللوووووووووو  الحرّيوووووووووو  الشخصووووووووووي  بوووووووووودال  موووووووووو  التقّيوووووووووود بوووووووووول خال  ا

"قلل  دستقر قضع  بدال  م  قرارا  الكنيس 

                                                 
113
 .  12، ص ( الدار العربية للعلوم ، بيروت ، ب ت)،  1، ط  العلمانية والدين والديمقراطيةر يق عبد السالم ،  
114
 . 11، ص ( م 1949دار الو ار ، المنصورة ، )،  3، ط  مانية واإلسالميةالجذور التاريخية للصراع بين العلالسيد أحمد  رج ،  
115
ب ن ، ب م )، ب ط  العلمانيررررة نشررررمتها وتطورهررررا وآثارهررررا  رررري الحيرررراة اإلسررررالمية المعاصرررررةسررررفر بررررن عبررررد الرررررحمن الحرررروالي ،  

 . 119، ص ( ، ب ت
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 :بوادر العولمة الغربية  (1

لقووووووووووود نشوووووووووووأ  هووووووووووو   ا فكووووووووووولر فووووووووووو  أقرقبووووووووووول قأخووووووووووو   تتسووووووووووول  شووووووووووويئلو فشووووووووووويئل  للدقلووووووووووو  

العربّيووووووووووو  اإلسوووووووووووالمّي    سوووووووووووقا  لووووووووووو  طريووووووووووو  االسوووووووووووتعملر   أق لووووووووووو  طريووووووووووو  الحركووووووووووول  

راع بووووووووي  هوووووووو   ا فكوووووووولر دأ الصوووووووواإلصووووووووالحّي  التّوووووووو  قوووووووولم بهوووووووول المفكوووووووورق  العوووووووور  حيووووووووث بوووووووو

محلقلووووووووووو  هووووووووووو   ا فكووووووووووولر إقصووووووووووول  الووووووووووودي  بقجوووووووووووه لووووووووووولم قاإلسوووووووووووالم بقجوووووووووووه قالوووووووووووّدي  هووووووووووو  

خووووووووولص   حيوووووووووث ظهووووووووور لنووووووووول مووووووووول ُيعووووووووور  بلإلسوووووووووالم الّليبرالووووووووو    أق الّليبرالّيووووووووو  اإلسوووووووووالمّي  

قفووووووووو  مقلبلووووووووو  فووووووووو  جريووووووووودة العووووووووور  . التِّووووووووو  تحووووووووولق  التقفيووووووووو  بوووووووووي  اإلسوووووووووالم قالحداثووووووووو 

الووووووووو ِّي صووووووووودور لوووووووووه كتووووووووول  ( لبووووووووود اهلل طقالبووووووووو )تووووووووو  الّليبرالووووووووو  ا ردنووووووووو  الكلالّلندنيووووووووو  مووووووووو 

يعتقووووووووووووود (( . أيووووووووووووو  الخلووووووووووووو  ؟.. العووووووووووووور  قالديمقراطيووووووووووووو  ))أثووووووووووووولر جووووووووووووودال  تحووووووووووووو  لنوووووووووووووقا  

طقالبووووووووو  بوووووووووأ  تنظيمووووووووول  اإلسوووووووووالم السيلسووووووووو  لووووووووووم  تووووووووور و بنفسوووووووووهل إلووووووووو  مسوووووووووتقى العصووووووووور 

 .قكأ  الّرق   للعصر م  أهم شرقطه فص  الدي  ل  الدقل  

لة اإلسوووووووووووالم الّليبرالووووووووووو  يرفضوووووووووووق  تعووووووووووولليم ديننووووووووووول الحنيووووووووووو  قيسوووووووووووتبدلقنهل بتعووووووووووولليم إ   دلووووووووووو

ال تمووووووووو  للووووووووودي  اإلسوووووووووالم  بصووووووووول  بووووووووو  بمووووووووول يتمشووووووووو  مووووووووو  منطووووووووو  العقلمووووووووو  الغربّيووووووووو  التّووووووووو  

تصوووووووووووولدر المووووووووووووقرقث الثقوووووووووووولف  قا خالقوووووووووووو  اإلسووووووووووووالم  كموووووووووووول جوووووووووووول   فوووووووووووو  آرا  فقكقيلموووووووووووول

                                                 
  ختلررررف تنوعاتهررررا تفتقررررر إلررررى خطرررراب يواكررررب تحرررروالت تنظيمررررات اإلسررررالم السياسرررري ال تررررزال بم"وي رررريف عبررررد هللا طوالبررررة بررررمن

العصررررر وًيلبرررري طموحررررات اإلنسرررران العربرررري ،   ررررالً عررررن أن  هررررم هررررذه التنظيمررررات للدولررررة ال يررررزال  رررربابياً وال يحررررتكم إلررررى منطررررق 
تت نرررى بمرررا العصرررر ، برررل هرررو بعيرررد عنررر  ، هرررذه التنظيمرررات ، أصرررالً ، ال ترررؤمن بالدولرررة القائمرررة ، وال يوجرررد لرررديها البرررديل ، برررل هررري 

 .التي أصدر التاريخ حكم  بحلها و  ي األمر " دولة الخال ة"يعرف بـِ 

، ( 11591)م ، العررررردد  1119112113إشررررركالية العقرررررل والنقرررررل ، "العررررررب والديمقراطيرررررة : جريررررردة العررررررب اللندنيرررررة ، سرررررالم شرررررماع 

 .  1ص 
  رانسررري   وكرررو يامرررا yoshihiro Francis Fukuyama م ، صررردر لررر   1951صرررادي سياسررري ولرررد عرررام عرررالم و يلسررروف وا ت

الرررذي يررررأل  ررري محملررر  أن مرررا وصرررل إليررر  ال ررررب حاليررراً  ررري مجرررال الحيررراة السياسرررية " اإلنسررران األخيرررر"و" نهايرررة التررراريخ"كتررراب 
 .واالجتماعية والدينية هو  ائمة التطور اإلنساني داعي أمم العالم إلى تتبنى هذا النموذج 

 لررري  الترررراريخ سلسرررلة عميررررار مررررن .. أن المحررررور الرئيسررري للترررراريخ هرررو نمررررو الحريررررة : يرررد أن يقررررول وكمنرررر  ير: يقرررول  وكررررو يامرررا "
وإنمرررا هرررو كرررل ذو م رررزأل نمرررت  يررر  أ كرررار البشررررية حرررول طبيعرررة النظرررام السياسررري واالجتمررراعي العررراري وم رررى بهرررا إلرررى .. األحررردال 
أو طريقررررة ظرررراهرة .. عالمرررراً شررررديد االخررررتالف عررررن عالمنررررا وإن كنررررا اليرررروم  ررررد بل نررررا مرحلررررة ال نسررررتطيع معهررررا أن نتخيررررل .. اايتهررررا 

 علينرررا أي ررراً أن نمخرررذ بعرررين االعتبرررار احتمرررال أن يكرررون التررراريخ  رررد .. ووا رررحة يصرررب  المسرررتقبل بهرررا أ  رررل بكثيرررر ممرررا نحرررن  يررر  
 .بلغ نهايت  
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  سيلسوووووووووو  حوووووووووولكم هلعلملنّيوووووووووو  كموووووووووو كموووووووووول أن هووووووووووم ينوووووووووولدق  بل( . نهليوووووووووو  التوووووووووولريخ)فوووووووووو  كتلبووووووووووه 

بووووووووووو  هوووووووووووق  ل  إلدارة الوووووووووووبالد قغيرهووووووووووول مووووووووووو  ا فكووووووووووولر الّليبرالّيووووووووووو  قالعلملنيووووووووووو  فهوووووووووووق لووووووووووويس تقفيقووووووووووو

محلقلووووووووووووو  للقضووووووووووووول  للووووووووووووو  الوووووووووووووّدي  اإلسوووووووووووووالم  أق اسوووووووووووووتبعلد  للووووووووووووو  ا قووووووووووووو  لووووووووووووو  سووووووووووووولح  

التشوووووووووووووريعل  تحووووووووووووو  شوووووووووووووعلر ضووووووووووووورقرة مراجعووووووووووووو  الموووووووووووووقرقث الثقووووووووووووولف  قالوووووووووووووّدين  قالسيلسووووووووووووو  

 .ختصلر يعن  تفري  الفكر العرب  المسلم م  هقيته   قه ا بلكشرط للنهض  

هووووووووو  يتفووووووووو  اإلسوووووووووالم مووووووووو  الّنءلووووووووو  اإلنسووووووووولنّي  "ربمووووووووول كلنووووووووو  هووووووووو   إجلبووووووووو  للووووووووو  السوووووووووؤا  

"العلملنّي    أق ه  أ   اإلسالم قالحداث  ف  انسجلم

إ   مووووووووو  ينووووووووولدق  بلإلصوووووووووالح الفقهووووووووو  أق تجديووووووووود الوووووووووّدي  هوووووووووم مووووووووو  يكوووووووووق  لوووووووووديهم إجلبووووووووو  

إ    كووووووووو  مووووووووو  يسوووووووووتمُد فلسوووووووووفته حلليووووووووول  "أق بمعنووووووووو  آخووووووووور . دة لهووووووووو   الحداثووووووووو  قاضوووووووووح  قمؤيووووووووو

مووووووووو  حركووووووووو  اإلصوووووووووالح العظمووووووووو  هووووووووو   قيعتبووووووووور نفسوووووووووه سوووووووووبيال  ققريثووووووووول  إلنجلءاتهووووووووول الفكرّيووووووووو  

قاالجتمللّيووووووووو  قالّدينيووووووووو  لووووووووو  يجووووووووود أي صوووووووووعقب  أبووووووووودا  فووووووووو  اإلجلبووووووووو  للووووووووو  أسوووووووووئل  مووووووووو  هووووووووو ا 

القبي 

لل  ينووووووووووووولدي بللحرّيووووووووووووو  المطلقووووووووووووو  فووووووووووووو  النظووووووووووووولم السيلسووووووووووووو  فللّليبرالّيووووووووووووو  مووووووووووووو ه  رأسوووووووووووووم      

قاالقتصووووووووووولدي قهووووووووووو ا يتضوووووووووووم  اسوووووووووووقلط حلكميووووووووووو  اهلل فووووووووووو  السيلسووووووووووو  قكووووووووووو لك اسوووووووووووقلط ركووووووووووو  

سوووووووووتبلح  الّربووووووووول   قالتنووووووووولء  لووووووووو  تشوووووووووريعل  ا حوووووووووقا   مووووووووو  أركووووووووول  اإلسوووووووووالم قهوووووووووق الءكووووووووولة قا 

الشخصووووووووووي  موووووووووو  ءقاج قطووووووووووال  قكوووووووووو  موووووووووول يتعلوووووووووو  فوووووووووو  اإلسووووووووووالم بللحيوووووووووولة العملّيوووووووووو  ه قفوووووووووو  

                                                                                                                                               
، مركرررز  1 اسرررم ر رررا الشرررايبي ، ط جميرررل .  رررؤاد شررراهين ود. د: نهايرررة التررراريخ واإلنسررران األخيرررر ، ترجمرررة :  رنسررري   وكرررو يامرررا 
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"ا حكوووووووووولم الووووووووووقاردة فوووووووووو  القوووووووووورآ  الكووووووووووريم تؤكوووووووووود أ   اإلسووووووووووالم ديوووووووووو  قدقلوووووووووو "لنهليوووووووووو  رفوووووووووو  ا

 .لل  لكس المققل  العلملنّي  التِّ  تؤكد لل  فص  الّدي  ل  الدقل  

إ    فصوووووووووووو  الووووووووووووّدي  لوووووووووووو  الدقلوووووووووووو  هووووووووووووق أكثوووووووووووور التعريفوووووووووووول  شوووووووووووويقلل  للعلملنّيوووووووووووو  فوووووووووووو  

حرفيووووووووول  فصووووووووو  المؤسسووووووووول  الّدينيووووووووو  العوووووووووللم   سوووووووووقا  فووووووووو  الغووووووووور  أق الشووووووووور  قالعبووووووووولرة تعنووووووووو  

قهوووووووووو  تحصوووووووووور لمليوووووووووول  العلمنوووووووووو  فوووووووووو  ( الدقلوووووووووو )لوووووووووو  المؤسسوووووووووول  السيلسووووووووووّي  ( الكنيسوووووووووو )

قفووووووووووو  بعووووووووووو  المجووووووووووولال  فووووووووووو  رقعووووووووووو  . ))المجووووووووووول  السيلسووووووووووو  قربمووووووووووول االقتصووووووووووولدي أيضووووووووووول  

الحيووووووووووووولة العلمووووووووووووو    قتسوووووووووووووتبعد شوووووووووووووت  النشووووووووووووولطل  اإلنسووووووووووووولني  ا خووووووووووووورى أق تلوووووووووووووءم الصوووووووووووووم  

 ((.إل  العلملنّي  الجءئي  قحس  بخصقصهل   أي أون هل تشير

 ؟.. قلك  مل ه  العلملنّي  الجءئي  

 :العلمانية الجزئية  (3

القاقووووووووووو  اإلنسووووووووووولن  يتكوووووووووووق  مووووووووووو  بنيتوووووووووووي  أق " أ   : يقوووووووووووق  لبووووووووووود القهووووووووووول  المسووووووووووويري 

البنيووووووووووو  الظووووووووووولهرة قالبنيووووووووووو  الكلمنووووووووووو    قلووووووووووولدة مووووووووووول تكوووووووووووق  البنيووووووووووو  الظووووووووووولهرة : مسوووووووووووتقيي  

ا ّقلوووووووووووووو  : هموووووووووووووول بللتبلرهموووووووووووووول دائوووووووووووووورتي  متووووووووووووووداخلتي  قأفضوووووووووووووو  أ  أرا. تبووووووووووووووديل  للكلمنوووووووووووووو  

قنشووووووووووووير إليهوووووووووووول بللكلّيووووووووووووو  أق )  قا خووووووووووووورى كبيوووووووووووورة ( قنشووووووووووووير إليهوووووووووووول بللجءئيوووووووووووو )صووووووووووووغيرة 

 "قه  تحيط بل ّقل  قتشملهل( الشلمل 

هوووووووو ا يعنوووووووو  أون ووووووووه ال يمكوووووووو  فهووووووووم ا ّقلوووووووو  التِّوووووووو  هوووووووو  لبوووووووولرة لوووووووو  إجوووووووورا ا  قأفعوووووووول  إاّل 

ا لووووووووووووم التِّوووووووووووو  تشووووووووووووم  ا مووووووووووووقر النهلئّيوووووووووووو  قالمنظقموووووووووووول  بووووووووووووللرجقع إلوووووووووووو  الوووووووووووودائرة ا شووووووووووووم  ق 

...المعرفّي  قا خالقّي  الكلّي  
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 . 31، ص ( م 1991مركز اإلعالم العربي ، القاهرة ، )،  1، ط  الدولة اإلسالمية والدولة العلمانيةر بين مصمحمد محسن ،  
119
 . 11المرجع السابق ، ص  
120
 . 19المرجع نفس  ، ص  



95 

 

قهنوووووووووولك موووووووووو  أخوووووووووو  التعريوووووووووو  بشووووووووووك  كلوووووووووو  مطوووووووووولب  للحقيقوووووووووو  العلملنّيوووووووووو  بأن هوووووووووول إقلموووووووووو       

وووووووودة لوووووووودى اتبوووووووولع  الحيوووووووولة للوووووووو  غيوووووووور الووووووووّدي  أق العلملنّيوووووووو  الووووووووال  دينيوووووووو  سووووووووقا  العلملنّيوووووووو  ال ُملوحو

المووووووووووووولدي التِّووووووووووووو  تنكووووووووووووور قجوووووووووووووقد اهلل قال تعتووووووووووووور  بللوووووووووووووّدي    أق العلملنّيووووووووووووو  غيووووووووووووور المووووووووووووو ه  

الملحووووووووودة قهووووووووو  التِّووووووووو  توووووووووؤم  بقجوووووووووقد اهلل إيملنووووووووول  نظريووووووووول  قتنووووووووولدي بعوووووووووء  الوووووووووّدي  لووووووووو  الووووووووودنيل 

 .قالحيلة قه ا مل يعر  بللعلملنّي  الشلمل  الت  سب  قأ  أشرُ  إليهل 

 :الحداثة اإلسالمية في مواجهة العلمنة  (4

لوووووووووو  تظوووووووووولهر حركوووووووووو  اإلخووووووووووقا  المسوووووووووولمي  الخوووووووووورقج موووووووووو   كوووووووووو  موووووووووول  كرنوووووووووول رغووووووووووم 

الفكووووووووووور ا صوووووووووووقل  إال أنهووووووووووول ظلووووووووووو  منظمووووووووووو  لسوووووووووووكري  يوووووووووووؤم  بكفليووووووووووو  اإلسوووووووووووالم مووووووووووو  

محموووووووود )خووووووووال  القوووووووورآ  قالسوووووووون  جلهوووووووودة إلحيوووووووول  مبوووووووودأ الجهوووووووولد   كموووووووول أنهوووووووول للوووووووو  غوووووووورار 

لووووووووووم تووووووووووؤم  بضوووووووووورقرة إلوووووووووولدة النظوووووووووور فوووووووووو  مبوووووووووولد  اإلسووووووووووالم   قموووووووووو  ( م 1271لبوووووووووودة 

 .طقرهل قفقل  لتطقرا  العصر خال  ت

فووووووووووو  الحقيقووووووووووو  أ  حتووووووووووو  ا صوووووووووووقلي  اإلسوووووووووووالمي  سووووووووووولهم  بصوووووووووووقرة مبلشووووووووووورة قغيووووووووووور 

مبلشوووووووووورة فوووووووووو  الجوووووووووود  الفكووووووووووري الوووووووووو ي كوووووووووول  يوووووووووودقر فوووووووووو  الغوووووووووور  قالشوووووووووور  قلعوووووووووودد موووووووووو  

السوووووووووووني  ال يسوووووووووووتهل  بهووووووووووول   قللووووووووووو  هووووووووووو ا فهووووووووووو  أي ا صوووووووووووقلي  تشوووووووووووك  نقووووووووووودا  للفلسوووووووووووف  

تووووووووووووورف  ا صوووووووووووووقلي  " لنلحيووووووووووووو  الفلسوووووووووووووفي  إ ا أنهووووووووووووول مووووووووووووو  ا قا يديقلقجيووووووووووووو  السيلسوووووووووووووي   

االدلووووووووووووول  اإلنسووووووووووووولن  القلئووووووووووووو  بكقنوووووووووووووه مصووووووووووووودرا  للحقيقووووووووووووو  أق االدلووووووووووووول  بأنوووووووووووووه ال تقجووووووووووووود 

قلكووووووووو  ا كثوووووووور أهميوووووووو  مووووووووو  هوووووووو ا   أ  ا صووووووووقلي  تقووووووووودم طريوووووووو  حيووووووووولة . حقيقوووووووو  مطلقوووووووو  

 . (121) "الطبيع  اإلنسلني  قفكر تدقر حق  تشري  اهلل ق 
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فيهوووووووووول حركوووووووووو  اإلخووووووووووقا  المسوووووووووولمي  بووووووووووللطب  قموووووووووو  النلحيوووووووووو  السيلسووووووووووي  فل صووووووووووقلي  بموووووووووول 

توووووووووورف  فكوووووووووورة ملكيوووووووووو  السوووووووووولط  للشووووووووووع    قأنهوووووووووول توووووووووودف  بووووووووووللعقدة إلوووووووووو  أصووووووووووق  الوووووووووودي  أي 

يقلبلهووووووووول يكمووووووووو  فووووووووو  لووووووووودم االتفووووووووول  للووووووووو  مرجعيووووووووو  الووووووووو ي القووووووووورآ  قالسووووووووون    لكووووووووو  الووووووووورف  

تفسووووووووووير أق تأقيوووووووووو  النصووووووووووقص المقدسوووووووووو    قللوووووووووو  ضوووووووووورقرة العووووووووووقدة إلوووووووووو  برنوووووووووولمج الخالفوووووووووو  

 . م معلصر ف  مجل  الديمقراطي  النلس   ي مفهق 

ُيطلوووووووو  للووووووووو  اتجوووووووول  الحداثووووووووو  المعلصوووووووورة التووووووووو  قلدهوووووووول جمووووووووول  الوووووووودي  ا فغووووووووولن  قمحمووووووووود 

  التووووووووو  يووووووووورى فيهووووووووول النقووووووووولد أنهووووووووول سووووووووولفي  نللمووووووووو  فووووووووو  مقلبووووووووو  (( السووووووووولفي  الجديووووووووودة))لبووووووووود  

 . السلفي  الجهلدي    المتمثل  ف  جمللل  اإلسالم السيلس  المتشددة 

متوووووووووووأثرا  بووووووووووورقح العصووووووووووور   قتطوووووووووووقرا   –كمووووووووووول أسووووووووووولفنل القوووووووووووق   –  بووووووووووورء تيووووووووووولر الحداثووووووووووو

الحضووووووووووووووولرة الغربيووووووووووووووو  الحديثووووووووووووووو  فووووووووووووووو  مجووووووووووووووول  التقنيووووووووووووووو    قتطوووووووووووووووقر الحيووووووووووووووولة السيلسوووووووووووووووي    

قاالقتصووووووووووولدي    قرأى هووووووووووو ا التيووووووووووولر ضووووووووووورقرة االسوووووووووووتفلدة مووووووووووو  التطوووووووووووقر العلمووووووووووو  المعلصووووووووووور 

دق  التضووووووووووووووووحي  بووووووووووووووووللقيم قا خووووووووووووووووال  اإلسووووووووووووووووالمّي  الحلضوووووووووووووووون  لكراموووووووووووووووو  اإلنسوووووووووووووووول  قيقوووووووووووووووور 

المحوووووووووودثق  فوووووووووو  هوووووووووو ا المجوووووووووول  بقجووووووووووقد القووووووووووقاني  الطبيعيوووووووووو  حقيقوووووووووو  موووووووووو  إمكلنيوووووووووو  البرهنوووووووووو  

 .لليهل بللعق  

فووووووووووو  هووووووووووو ا الصووووووووووودد   أ  العقووووووووووو  يمكنوووووووووووه التقصووووووووووو   (جمووووووووووول  الووووووووووودي  ا فغووووووووووولن )قيووووووووووورى 

قجووووووووووقد قووووووووووقة بللثوووووووووو  فوووووووووو  اإلنسوووووووووول  تدفعووووووووووه إلوووووووووو  "   القووووووووووقاني  الطبيعيوووووووووو  قُيصوووووووووور للوووووووووو  إلوووووووووو

قهوووووووووووو ا ال .. ءة موووووووووووو  أجووووووووووو  تحسووووووووووووي  حيلتوووووووووووه االرتفووووووووووولع فووووووووووووق  مسوووووووووووتقى القحشووووووووووووي  أق الغريووووووووووو

يحوووووووودث لوووووووو  طريوووووووو  الفطوووووووورة   قلكوووووووو  أسلسوووووووول  لوووووووو  طريوووووووو  البحووووووووث المعرفوووووووو  قلوووووووو  طريوووووووو  
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  حصووووووووووووووووول  لليهووووووووووووووووول الحضووووووووووووووووولرا  لتوووووووووووووووووالتقصووووووووووووووووو  إلووووووووووووووووو  تلوووووووووووووووووك الفنوووووووووووووووووق  قالمهووووووووووووووووولرا  ا

 .(122)"ا خرى

أمثوووووووووول   (المصوووووووووولحق )سيلسوووووووووو  حوووووووووولق  المحوووووووووودثق  هوووووووووو ا قبمنووووووووووأي لوووووووووو  التطوووووووووور  فوووووووووو  ال

لتحقيوووووووووو  هوووووووووودفي  أقلهموووووووووول إظهوووووووووولر  أ  يسووووووووووعقا( موووووووووود لبوووووووووود مح)ق (جموووووووووول  الوووووووووودي  ا فغوووووووووولن )

ا سوووووووووووس التقدميووووووووووو  لإلسوووووووووووالم لغووووووووووور  البرهنووووووووووو  للووووووووووو  أ  قووووووووووويم الحريووووووووووو  قالعدالووووووووووو  قاءدهووووووووووولر 

اإلنسوووووووولني  تكموووووووو  فوووووووو  جووووووووقهر اإلسووووووووالم قهكوووووووو ا كوووووووورس جموووووووول  الوووووووودي  ا فغوووووووولن  جهوووووووود  للوووووووو  

إلوووووووووووولدة بعووووووووووووث تعوووووووووووولليم السوووووووووووول  الصوووووووووووولل  قديمقمتووووووووووووه قتجديوووووووووووود  متجوووووووووووولقءا  قرفلقووووووووووووه النظوووووووووووورة 

موووووووووو  هنوووووووووول ُيعوووووووووود جموووووووووول  . لتقليديوووووووووو  لمفهووووووووووقم الوووووووووودي  اإلسووووووووووالم    قضوووووووووورقرة كسوووووووووور القاقوووووووووو  ا

 .  الدي  ا فغلن  رائد حرك  اإلصالح ف  العصر اإلسالم  الحديث 

    

 :تعقيب 

يبووووووووووودق أ  هنوووووووووووولك خلوووووووووووط لنوووووووووووود دلووووووووووولة العلملنّيوووووووووووو  مووووووووووو  العوووووووووووور  بوووووووووووي  مفهووووووووووووقم الووووووووووووّدي       

للبع  إلووووووووووو  الووووووووووودلقة بللعلملنّيووووووووووو  المسووووووووووويح  قالوووووووووووّدي  اإلسوووووووووووالم    ا مووووووووووور الوووووووووووّ ي دفووووووووووو  بووووووووووو

. للووووووووو  حسووووووووول  العقيووووووووودة اإلسوووووووووالمّي  للووووووووو  غووووووووورار مووووووووول حووووووووودث فووووووووو  دق  الغووووووووور  المسووووووووويح  

فمووووووووو  ا سووووووووووبل  التّوووووووووو  دولوووووووووو  المسوووووووووويحيي  إلوووووووووو  إسووووووووووقلط الكنيسوووووووووو  هووووووووووق أ  تشووووووووووريعلتهل فوووووووووو  

ُجلهووووووووول غيووووووووور قاردة فووووووووو  الكتووووووووول  المقووووووووودس الوووووووووّ ي يووووووووورقي فووووووووو  أنلجيلوووووووووه ا ربعووووووووو  قصووووووووو  حيووووووووولة 

ق  أ  تووووووووووووور د فيووووووووووووه نصووووووووووووقص تشووووووووووووريعي    خلصوووووووووووو  بللفصوووووووووووو  فوووووووووووو  المسووووووووووووي  قمقالضووووووووووووه   د

 .قضليل الحيلة العّملي  الخلص  بللمؤمني  بهل 

                                                 
122
 . 933بق ، ص المرجع السا 
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هوووووووووووو ا ا موووووووووووور دفوووووووووووو  موووووووووووو  نلحيوووووووووووو  رجوووووووووووول  الووووووووووووّدي  المسوووووووووووويح  إلوووووووووووو  إقوووووووووووورار تشووووووووووووريعل  

إجتهلديوووووووووو  لمعللجوووووووووو  القضووووووووووليل الجءئيوووووووووو  قالكلّيوووووووووو  للفوووووووووورد قالمجتموووووووووو  قالتّوووووووووو  ال تتنلسوووووووووو  موووووووووو  

وووووووول أدى إلوووووووو  الثووووووووقرة ضوووووووود الكنيسوووووووو  لفصوووووووو  الووووووووّدي  لوووووووو  حرّيوووووووو  الفوووووووورد قتطووووووووّقر المجتموووووووو     مم 

الدقلووووووووووو  قهوووووووووووق فووووووووووو  مضووووووووووومقنه إسوووووووووووتبعلد الجتهووووووووووولدا  قتووووووووووودخال  رجووووووووووول  الووووووووووودي  المسووووووووووويح  

فوووووووو  حرّيوووووووو  الفعوووووووو  اإلنسوووووووولن  كموووووووول الحظنوووووووول القموووووووو  قالتنكيوووووووو  بأهوووووووو  العلووووووووم لمخووووووووللفتهم الوووووووونهج 

ي  قالتنكيوووووووو  العلموووووووو  الووووووووّ ي تتبنوووووووول  الكنيسوووووووو    قلعوووووووو   أقضوووووووو  موووووووول يسووووووووتد  بووووووووه لجوووووووول  التفتوووووووو

قفووووووووو  . فووووووووو  قضوووووووووي  مركءيووووووووو  الكوووووووووق  " لجووووووووولليليق"بللعلمووووووووول  مووووووووول حووووووووودث للووووووووو  سوووووووووبي  المثووووووووول  

الغربيوووووووووو  المبووووووووووررة التقلدنوووووووووول أ   العلملنّيوووووووووو  ظوووووووووولهرة غربيوووووووووو  خلصوووووووووو  بووووووووووللغر  قلهوووووووووول أسووووووووووبلبهل 

التّوووووووو  فوووووووو  مقووووووووودمتهل الّتطوووووووور  الوووووووووّدين  الووووووووّ ي ال يعتموووووووود للووووووووو  غيوووووووور حووووووووو  التسوووووووولط مخللفووووووووو  

لتّووووووووووو  تحووووووووووودث الكثيووووووووووور مووووووووووو  آيلتوووووووووووه للووووووووووو  التسووووووووووولم  قاحتووووووووووورام لسوووووووووووملح  الووووووووووودي  اإلسوووووووووووالم  ا

 .العلم قالعلمل  

قموووووووووووووو  خووووووووووووووال  الدراسوووووووووووووول  االجتملليوووووووووووووو  قا خالقيوووووووووووووو  للمجتموووووووووووووو  العربوووووووووووووو  قاإلسووووووووووووووالم  

يتضوووووووووووووو  أ   أسلسوووووووووووووويل  أخووووووووووووووال  المسوووووووووووووولم تنبوووووووووووووو  موووووووووووووو  المصوووووووووووووودري  ا سلسوووووووووووووويي  للوووووووووووووودي  

  اإلسوووووووووالم  اإلسوووووووووالم  القووووووووورآ  قالسوووووووووّن    قمووووووووو  ثوووووووووم  فووووووووود   فصووووووووو  سووووووووولقك الفووووووووورد لووووووووو  الوووووووووّدي

فصوووووووووال  ممنهجووووووووول    قتحووووووووورر  مووووووووو  سووووووووولطلنه يقضووووووووو  بوووووووووه إلووووووووو  إنووووووووووحال  ا خوووووووووال  المقرقثووووووووو  

نوووووووووووووحطلطهل   لوووووووووووولجال  أم آجووووووووووووال    قالّلجووووووووووووق  إلوووووووووووو  أخووووووووووووال  ملديوووووووووووو  مثلموووووووووووول حوووووووووووودث فوووووووووووو   قا 

لووووووووووووو  العبثيووووووووووووو  فتنلمووووووووووووو  فووووووووووووو  . الحضووووووووووووولرة الغربّيووووووووووووو  المعلصووووووووووووورة  نتيجووووووووووووو  إلبعووووووووووووولد الوووووووووووووّدي  قا 

النووووووووولس كلنهيووووووووولر ا سووووووووورة قمووووووووول تبعهووووووووول مووووووووو   مجتمعلتهووووووووول مشوووووووووكال  إجتلحووووووووو  ا غلبيووووووووو  مووووووووو 

 .    ءقا  قيم اجتمللي  إنسلنّي  قأخالقّي  تشكق منهل المجتمعل  الغربّي  المعلصرة 



99 

 

قالمجتموووووووووو  العربوووووووووو  اإلسووووووووووالم  ال مفوووووووووور لووووووووووه موووووووووو  الققووووووووووقع فوووووووووو  المحوووووووووو قر فوووووووووو  حللوووووووووو  

 .فص  الدي  ل  الدقل  قالجنقح إل  العلملني  

م  يكمووووووووو  فووووووووو  اإلسوووووووووالم القسوووووووووط  الوووووووووّ ي يجمووووووووو  إ   توووووووووقاء  المجتمووووووووو  العربووووووووو  اإلسوووووووووال

الجميووووووووووو  تحووووووووووو  لوووووووووووقا  التنظيمووووووووووول  العمليووووووووووو  لاحوووووووووووقا  الشخصوووووووووووي  دسوووووووووووتقريل  مووووووووووو  نلحيووووووووووو    

قفووووووووووت  المجوووووووووول  لحرّيوووووووووو  الفوووووووووورد فيموووووووووول يخووووووووووص العالقوووووووووو  بووووووووووي  الفوووووووووورد قربووووووووووه نظريوووووووووول  قلمليوووووووووول    

فلووووووووويس مووووووووو  الحكمووووووووو  إجبووووووووولر . قللووووووووو  أ  تكوووووووووق  حووووووووودقد حريتوووووووووه حرّيووووووووو  ا خوووووووووري  قالمجتمووووووووو  

س للوووووووووو  السووووووووووير فوووووووووو  الطريوووووووووو  المووووووووووؤدي إلوووووووووو  الجّنوووووووووو  بووووووووووللرغم موووووووووو  قضووووووووووقح الووووووووووّدي  الّنوووووووووول

 .اإلسالم  ف  ه ا المجل  

لووووووووه   قهوووووووو ا موووووووول قرد فوووووووو  ققلووووووووه  قتميووووووووء اإلنسوووووووول  بملكوووووووو  العقوووووووو  التّوووووووو  قهبهوووووووول اهلل تعوووووووولل 

ُد ِمَن الأَغيِّ ):تعلل  رَاَه ِفي الدِّيِن َقدأ َتَبيََّن الُرشأ  ( .211 ا ي / البقرةسقرة )(ال ِإكأ

قمووووووووو   لوووووووووك فلإلصووووووووورار للووووووووو  نهوووووووووج الّتطووووووووور  قالتشووووووووودد قالتكفيووووووووور قمووووووووول إلووووووووو   لوووووووووك مووووووووو  

فتووووووولقي دينيووووووو  متشوووووووددة فووووووو  مجووووووول  تطبيووووووو  الشوووووووريع  مووووووو  خوووووووال  التهديووووووود قالقّليووووووود قووووووود تووووووودف  

الكثيوووووووووري  إلووووووووو  الجنوووووووووقح إلووووووووو  العلملنّيووووووووو  ه ففكووووووووورة العلملّنيووووووووو  لوووووووووم تبووووووووودق فووووووووو  أفووووووووو  الحضووووووووولرة 

تلووووووووووك الحضوووووووووولرة التوووووووووو  صوووووووووونع  الكثيوووووووووور موووووووووو  العربيوووووووووو  اإلسووووووووووالمّي  فوووووووووو  أءهوووووووووو  لصووووووووووقرهل   

 .أسس الحضلرة المعلصرة 
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 (مقارنة بين كل من الخطابين تجاه قضايا معينة) 
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ربووووووووووووووقي الموووووووووووووونهج الت -موووووووووووووو  خووووووووووووووال  القوووووووووووووورآ  الكووووووووووووووريم  -م الوووووووووووووودِّي  اإلسووووووووووووووالم  اسووووووووووووووتخد

التوووووووودريج  فوووووووو  معللجوووووووو  الكثيوووووووور موووووووو  القضووووووووليل الِّتوووووووو  تحكموووووووو  فوووووووو  لقووووووووق  البشوووووووور لعصووووووووقر 

طقيلوووووووو  حت وووووووو  كوووووووولد يصووووووووع  الووووووووتخلص منهوووووووول موووووووورة قاحوووووووودة   قاسووووووووتخدام القوووووووورآ  لهوووووووو ا الموووووووونهج 

 .أشبه بللدقا  ال  ي ال يحق  المعجءا  إال  بجرلل  متقالي  

هوووووووول لوووووووم تتعلوووووووو  بقضوووووووي  حيوووووووولة قطبووووووو  القووووووورآ  هوووووووو ا المووووووونهج فوووووووو  حووووووولال  كثيوووووووورة طللمووووووول أن  

أق مووووووووووق  للجلوووووووووو  كموووووووووول هووووووووووق الحوووووووووول  فوووووووووو  لوووووووووولدة قأد البنوووووووووول  التّوووووووووو  كلنوووووووووو  مطّبقوووووووووو  فوووووووووو  

 .الجلهلي  لند بع  القبلئ  

ققووووووود لجووووووو   القووووووورآ  الكوووووووريم فووووووو  ققووووووو  هووووووو   العووووووولدة اإلنسووووووولنّي  المقيتووووووو  بووووووودق  تووووووودرج فقووووووود 

كووووووووووول  لوووووووووووور  الجلهليوووووووووووو  فوووووووووووو  بعوووووووووووو  القبلئووووووووووو  يوووووووووووودفنق  المقلووووووووووووقدة ا نثوووووووووووو  حي وووووووووووو  حسوووووووووووو  

َوَيجَعلـــــــــوَن )التقوووووووولدهم أن هوووووووول لوووووووولر للووووووووو  القبيلوووووووو    قوووووووول  القووووووووورآ  لوووووووونهم فوووووووو  سوووووووووقرة النحوووووووو  

ــــــم مــــــا َيشــــــَتهونَ  ــــــبحاَنُه َوَلُه ــــــاِت ُس ـــــــِه الَبن ــــــُه  * ِللَّ ــــــلَّ َوجُه ــــــاأُلنثى َظ ــــــُدُهم ِب ــــــَر َأَح ذا ُبشِّ َواِ 

ــــَر ِبــــِه َأُيمِســــ * ُمســــَوَدا َوُهــــَو َكظــــيم   ُكُه َعلــــى هــــون  َيتَــــوارن ِمــــَن الَقــــوِم ِمــــن ســــوَِل مــــا ُبشِّ

 ( .12 - 12ا يل  / سقرة النح  ( )َأم َيُدُسُه ِفي الُتراِب َأال ساََل ما َيحُكمونَ 

قلووووووووووم يوووووووووورو القوووووووووورآ  الكووووووووووريم موووووووووو  معللجوووووووووو  تدريجيوووووووووو  لهوووووووووو   القضووووووووووي  الخطيوووووووووورة فوووووووووو  حوووووووووو  

اإلنسووووووووولني  سوووووووووقى المبووووووووولدرة بمنعهووووووووول نهلئيووووووووول  بووووووووودق  تووووووووودريج قالتبرهووووووووول كفووووووووور ال يتنلسووووووووو  مووووووووو  

   قلوووووووووووووو ا قووووووووووووووول  تعووووووووووووووولل  فوووووووووووووو  هووووووووووووووو ا الشوووووووووووووووأ  فوووووووووووووو  سوووووووووووووووقرة التكوووووووووووووووقير اإلنسوووووووووووووول  المسووووووووووووووولم 

َُلوَدُة ُســـــــــِئَلتأ ) َذا الأَمـــــــــوأ .  ( 2 – 1ا يتووووووووول  / سوووووووووقرة التكوووووووووقير ( )ِبـــــــــَأيِّ َذنـــــــــب  ُقِتَلـــــــــتأ  *َواِ 

 .لل  التبلر أن هل جريم  ُيحلس  لليهل المسلم يقم القيلم  

                                                 
  ل مرررن ارسرررها  ررري ثقرررا تهم ، ومرررن الروايرررات مرررا تباينرررت الروايرررات  ررري تحديرررد تررراريخ ظهرررور هرررذه العرررادة السررريئة برررين العررررب ، وأول

نقرررول أنهرررا ظهررررت أوالً عنرررد  بيلرررة تمررريم علرررى يرررد زعررريمهم  ررري  برررن عاصرررم المنقرررري ، ثرررم انتشررررت  ررري بعرررج القبائرررل العربيررررة 
 .األخرأل 
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بوووووووو  اإلسووووووووالم لووووووووم يكوووووووو  حوووووووول  الموووووووورأة جيوووووووودا  للوووووووو  موووووووور العصووووووووقر فوووووووو  ا مووووووووم المختلفوووووووو  ق

قبعوووووووووود  موووووووووو  سووووووووووبليل قلبيوووووووووود   فقضوووووووووو  اإلسووووووووووالم بضوووووووووورب  قاحوووووووووودة قأدهوووووووووول قحررهوووووووووول بوووووووووودخق  

 .اإلسالم م  الر  قالعبقدي  

قموووووووو  النلحيوووووووو  االجتملليوووووووو  نعلووووووووم أ  اإلسووووووووالم رفوووووووو  موووووووو  شووووووووأ  الموووووووورأة قجعلهوووووووول شوووووووووريك  

الرجوووووووووو  فوووووووووو  كثيوووووووووور موووووووووو  الحقووووووووووق  قالقاجبوووووووووول  قألتبرهوووووووووول أختوووووووووول  للرجوووووووووو  قشووووووووووريك  لووووووووووه فوووووووووو  

 . (123)....." قهق منهل  حيلته ه  منه

ـــــــُم : )ققووووووود جووووووول  فووووووو  كتووووووول  اهلل لوووووووء قجووووووو  ققلوووووووه تعووووووولل   ـــــــوا َربَُّك ـــــــاُس اتَُّق ـــــــا النَّ ـــــــا َأُيَه َي

َجَهـــــا َوَبـــــثَّ ِمنأُهَمـــــا ِرَجـــــااًل َكِثيـــــرًا َوِنَســـــاًَل  ـــــس  َواِحـــــَدة  َوَخَلـــــَق ِمنأَهـــــا َزوأ ـــــن نَّفأ الَّـــــِذي َخَلَقُكـــــم مِّ

ـــــــاََللُ  ـــــــِذي َتَس ــــــــَه الَّ ـــــــوا اللَّ ـــــــاَواتَُّق ـــــــيأُكمأ َرِقيًب ـــــــاَن َعَل ــــــــَه َك ـــــــاَم ِإنَّ اللَّ َح َرأ ـــــــِه َواألأ سوووووووقرة ( ) وَن ِب

ُهـــــــَو الَّـــــــذي َخَلَقُكـــــــم ِمـــــــن َنفـــــــس  واِحـــــــَدة  َوَجَعـــــــَل : )قققلوووووووه تعووووووولل  ( . 1ا يووووووو  / النسووووووول  

 ( .112ا ي  / سقرة ا لرا  ( )... ِمنها َزوَجها ِلَيسُكَن ِإَليها

فّوووووووور  بووووووووي  الرجوووووووو  قالموووووووورأة فوووووووو  الحقووووووووق  تفريقوووووووول  مموووووووول ال شووووووووك فيووووووووه أ   اإلسووووووووالم لووووووووم يُ 

بووووووووللتفري  بووووووووي   (حسوووووووو  البنوووووووول)أوقوووووووور  " ظللموووووووول  بوووووووو   سووووووووبل  يقبلهوووووووول العقوووووووو  قالمنطوووووووو  فقوووووووود 

المووووووووورأة قالرجووووووووو  فووووووووو  الحقوووووووووق    جووووووووول   لوووووووووك تبعووووووووول  للفوووووووووقار  الطبيعيووووووووو  التووووووووو  ال منووووووووولص 

منهوووووووووول بووووووووووي  الرجوووووووووو  قالموووووووووورأة قتبعوووووووووول  الخووووووووووتال  المهموووووووووو  التوووووووووو  يقووووووووووقم بهوووووووووول كوووووووووو  منهموووووووووول 

                                                                                                                                               
مهرررا القررررآن  يمرررا بعرررد ، أن   بيلرررة تمررريم ر  رررت د رررع اإلتررراوة ويرررروي لنرررا هررراني أبررر و الررررب أن أسرررباب انتشرررار هرررذه العرررادة التررري حر 

رة عليهرررا للنعمررران برررن المنرررذر ملرررك الحيررررة ،  مرسرررل إلررريهم النعمررران جيشررراً معظمهرررم  ، واسرررتاق الرررنعم " مرررن بنررري بكرررر برررن وائرررل"المقررررل
لرررة علرررى النعمررران ، وكلمررروه  ررري رد ذراريهرررم ، حكرررم النعمررران برررمن يجعرررل الخيرررار  ررري ،  و ررردت القبي( البنرررات)وسررربى الرررذراري ( اإلبرررل)

ًتركرررت عليررر  ، كانررررت بيرررنهم ابنرررة القررري  بررررن ( سرررابيها)ذلرررك للنسرررار ، أي امررررأة اختررررارت أباهرررا ًردت إليررر  ، وإن اخترررارت صرررراحبها 
إال و تلهرررا ،  انتشررررت هرررذه السرررنة  ررري تمررريم ، عاصرررم ، اخترررارت سرررابيها ، ور  رررت العرررودة ألبيهرررا ،  نرررذر  ررري  أن ال تولرررد لررر  ابنرررة 

 " .والعرب  اطبة من بعده
مجلرررة دراسرررات العلررروم " )الررروأد عنرررد العررررب  برررل اإلسرررالم ومو رررف اإلسرررالم منررر : "راجرررع التفاصررريل  ررري دراسرررة هررراني أبرررو الررررب 

 .   م  119اإلنسانية واالجتماعية ، الجامعة األردنية ، عمان ، األردن ، عام ص
123
 . 111، ص ( كنوز للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ب ت)باز ، مدا ع اإلخوان ، ب ط ، محمد ال 
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قصوووووووووووويلن  للحقووووووووووووق  الممنقحوووووووووووو  لكليهموووووووووووول   ققوووووووووووود يكووووووووووووق  اإلسووووووووووووالم فوووووووووووورِّ  بووووووووووووي  الرجوووووووووووو  

 .(124)"ل قي بينهمل تسقي  كلمقالمرأة ف  كثير م  الظرق  قا حقا  قّلم  يسل

قهوووووووو ا ا موووووووور للوووووووو  موووووووول يبوووووووودق لوووووووويس ظلموووووووول  للموووووووورأة بقوووووووودر موووووووول هووووووووق احتوووووووورام لطبيعتهوووووووول 

الحنيوووووووووو  قاحتضوووووووووول   ا نثقيوووووووووو  قلغريووووووووووءة التنلسوووووووووو    قحتوووووووووو  تظوووووووووو  مدرسوووووووووو  الطفقلوووووووووو  فوووووووووو 

 . أطفللهل بللقّد قالمحّب  قالحنل  ال ي هق حلج  ملس  للطف  

قمووووووووووو  هنووووووووووول جووووووووووول   الحلجووووووووووو  لمرالووووووووووولة الفوووووووووووقار  الطبيعيووووووووووو  بوووووووووووي  الرجووووووووووو  قالمووووووووووورأة 

 .لتكق  ظلهرة كأنهل مخرجل  لعدم المسلقاة بينهمل ف  اإلنسلني  

مهوووووووول قرفوووووووو  ققوووووووود جعوووووووو  اإلسووووووووالم للموووووووورأة دقر هوووووووولم ققاضوووووووو  فوووووووو  المجتموووووووو    فقوووووووود كر  

موووووووووو  شووووووووووأنهل    نووووووووووه الوووووووووودي  القحيوووووووووود الوووووووووو ي ألطوووووووووو  للموووووووووورأة حق هوووووووووول قكتوووووووووو  لهوووووووووول حووووووووووّ  

 .  الميراث قالنفق  قحقق  كثيرة 

 :حق الميراث 

قلمووووووووووول كووووووووووول  الليبراليوووووووووووق  قالعلمووووووووووولنيق  لووووووووووور  قغيووووووووووور لووووووووووور  ينتقووووووووووودق  اإلسوووووووووووالم فيمووووووووووول 

جبوووووووو  يتعلوووووووو  حسوووووووو  ءلمهووووووووم بعوووووووودم المسوووووووولقاة فوووووووو  اإلرث بووووووووي  الرجوووووووو  قالموووووووورأة رأيووووووووُ  موووووووو  قا

 .إبراء ش   م  لدال  اإلسالم ف  ه ا الشأ  

لقووووووووووود شووووووووووولل  فووووووووووو  لصووووووووووورنل هووووووووووو ا انتقووووووووووولدا  الوووووووووووّدي  اإلسوووووووووووالم  فووووووووووو  مجووووووووووول  العدالووووووووووو  

االقتصوووووووولدي  فيموووووووول ُيعوووووووور  بحوووووووو  الموووووووورأة المعلصوووووووورة فوووووووو  المسوووووووولقاة بووووووووي  الرجوووووووو  قالموووووووورأة فوووووووو  

ـــــــــهُ : )تقلسووووووووم اإلرث بللتسوووووووولقي   رافضووووووووي  موووووووول جوووووووول  فوووووووو  ققلووووووووه تعوووووووولل   ــــــــيُكُم اللَّ ــــــــي  ُيوِص ِف

ُنَثَييأنِ   ( .11ا ي  / سقرة النسل  ( )... َأوأاَلِدُكمأ ِللذََّكِر ِمثأُل َحظِّ األأ
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ققووووووووووووووود أصوووووووووووووووبح  هووووووووووووووو   الووووووووووووووودلقة قضوووووووووووووووي  للمءايووووووووووووووودي  الجووووووووووووووولهلي  بمفهوووووووووووووووقم منظقمووووووووووووووو  

تشوووووووووريعل  اإلرث فووووووووو  اإلسوووووووووالم كمووووووووول قرد  فووووووووو  معظمهووووووووول فووووووووو  سوووووووووقرة النسووووووووول  ابتووووووووودا   مووووووووو  

بووووووووي  الرجوووووووو  قالموووووووورأة   قهووووووووم فوووووووو   لووووووووك يتبوووووووولرق    قأبعلدهوووووووول فوووووووو  مجوووووووول  المسوووووووولقاة  2ا يوووووووو  

اسوووووووووووتجلب  لمقضووووووووووو  العقلمووووووووووو  قدلوووووووووووقة العلملنيووووووووووو  التووووووووووو  تطلووووووووووو  بهووووووووووول المجتمعووووووووووول  الغربيووووووووووو  

قتملهيوووووووووول  موووووووووو  موووووووووول هووووووووووق ُمطبوووووووووو  فوووووووووو  الحضوووووووووولرة الغربيوووووووووو  المعلصوووووووووورة   التوووووووووو  ترفوووووووووو  شووووووووووعلر 

ققووووووووود انخرطووووووووو  بعووووووووو  الووووووووودق  الغربيووووووووو  فووووووووو  هووووووووو ا االتجووووووووول  تحووووووووو  شوووووووووعلر . مدنيووووووووو  الدقلووووووووو  

قوووووووووورار قووووووووووقاني  حّريوووووووووو  الموووووووووور  أة قمسوووووووووولقاتهل بللرجوووووووووو  بشووووووووووك  رسووووووووووم  موووووووووو  خووووووووووال  دسوووووووووولتيرهل قا 

 . (125)رسمي  بهل 

قبسووووووووووب  اللّووووووووووبس فوووووووووو  تفسووووووووووير اإلسووووووووووالم فوووووووووو  قضووووووووووي  اإلرث قحقووووووووووق  كوووووووووو  موووووووووو  الرجوووووووووو  

قالمووووووووورأة رأيووووووووو  طووووووووورح بعووووووووو  اإليضووووووووولحل  فووووووووو  لدالووووووووو  اإلسوووووووووالم فووووووووو  هووووووووو ا الشوووووووووأ    قهوووووووووق 

  .أمر ال يختل  لل  مل قرأ  ل  رأي اإلخقا  المسلمي  

قرث بكسووووووووووور الووووووووووورا  يقووووووووووول  قرث أبووووووووووول  " قا  ا أردنووووووووووول تعريووووووووووو  الميوووووووووووراث لغووووووووووو   فهوووووووووووق مووووووووووو  

الوووووووووقارث   أي : يرثوووووووووه ققراثووووووووو  قميراثووووووووول  بكسووووووووور الكووووووووو  بمعنووووووووو  البقووووووووول  قمنوووووووووه اسوووووووووم اهلل تعووووووووولل  

 .   (126)" البلق  بعد فنل  الخل  

قُيسوووووووووم  الميوووووووووراث أيضووووووووول  بعلوووووووووم الفووووووووورائ  للووووووووو  التبووووووووولر أ  سوووووووووهلمه مقطوووووووووقع بهووووووووول كمووووووووول 

ــــــــَن اللَّـــــــــهِ ) ... توووووووول  اهلل لووووووووء  قجوووووووو   فوووووووو  قسووووووووم  المقاريووووووووث جوووووووول  فوووووووو  ك ...(   َفِريَضــــــــًة مِّ

  قالفريضوووووووووو  هوووووووووو  النصووووووووووي  المقوووووووووورر شوووووووووورلل  للووووووووووقارث للوووووووووو  ( 11ا يوووووووووو  / سووووووووووقرة النسوووووووووول  )
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التبوووووووووووووولر أ  الموووووووووووووورأة فوووووووووووووو  الجلهليوووووووووووووو  كلنوووووووووووووو  ُمغيبوووووووووووووو  تملموووووووووووووول  لوووووووووووووو  حووووووووووووووّ  الميووووووووووووووراث قأ  

ققووووووووود . " أة فووووووووو  هووووووووو ا الشوووووووووأ  حقوووووووووق  المووووووووور  معووووووووول  كثيووووووووورة فووووووووو   لوووووووووك العصووووووووور لوووووووووم توووووووووراع  مجت

ألطووووووووو  اإلسوووووووووالم ا نثووووووووو  نصووووووووويبل  مووووووووو  الميوووووووووراث حفلظووووووووول  للووووووووو  كرامتهووووووووول قتحسوووووووووبل  للظووووووووورق  

ووووووووور بهووووووووول كوووووووووأ  تبقووووووووو  أرملووووووووو  دق  إرث مووووووووو  ءقجهووووووووول   فقووووووووودر  لوووووووووك  قا حوووووووووقا  التووووووووو  قووووووووود تم 

 .   (127)يكق  لهل مل تنف  به لل  نفسهل مّمل قرثتُه م  أبيهل أق غير  

  اإلسوووووالم بنووووول   للووووو  تقءيووووو  ا لبووووول  قالحقوووووق  قالقاجبووووول    ققووووود اقتضووووو  قللووووودة العووووود  فووووو

قبمووووول أ  الرجووووو  ُمكلووووو  إسوووووالميل  بلإلنفووووول  للووووو  ا قالد بعووووود دفووووو  المهووووور   قاإلنفووووول  لووووو لك للووووو  

ا نثووووو  أيووووول  كلنووووو  ءقجووووو  أق أختووووول  أق بنتووووول  أق لمووووو    مووووو  لووووودم تكليووووو  المووووورأة بشووووو   مووووو   لوووووك 

 :   حللووووووو  مووووووو  حلالتوووووووه قفقووووووول  لققلوووووووه تعووووووولل  كووووووول  مووووووو  المنطووووووو  أ  يكوووووووق  تقلسوووووووم الميوووووووراث فووووووو

ُنَثَييأنِ )  ( .11ا ي  / سقرة النسل  ( )ِللذََّكِر ِمثأُل َحظِّ األأ

هووووووووو ا ققووووووووود فضووووووووول  لدالووووووووو  اإلسوووووووووالم فووووووووو  تقءيووووووووو  الميوووووووووراث بمووووووووول يتملشووووووووو  مووووووووو  العدالووووووووو  

اإلنسووووووولني  بحيوووووووث جعووووووو  فووووووو  النهليووووووو  المووووووورأة فووووووو  هووووووو ا المجووووووول  هووووووو  الرابحووووووو  ملديووووووول    للووووووو  

فقووووووووود . " نصوووووووووي  المووووووووورأة فووووووووو  الميوووووووووراث يختلووووووووو  فووووووووو  أحكلموووووووووه لحووووووووولال  متبلينووووووووو   التبووووووووولر أ 

جعلووووووووو  الشوووووووووريع  اإلسوووووووووالمي  نصوووووووووي  المووووووووورأة كنصوووووووووي  الرجووووووووو  فووووووووو  الميوووووووووراث أحيلنووووووووول  قمووووووووو  

 لووووووووووك نجوووووووووود ا خووووووووووقا  ا م قا خووووووووووقة  م تتسوووووووووولقى أنصووووووووووبتهم ا رثيوووووووووو  حيووووووووووث يأخوووووووووو  القاحوووووووووود 

الوووووووو كر قا نثوووووووو    قهوووووووو ا  موووووووونهم السوووووووودس قيشووووووووترك االثنوووووووول  فووووووووأكثر فوووووووو  الثلووووووووث ال فوووووووور  بووووووووي 

 . (128)" يدف  الءلم القلئ  بأ  المرأة لل  النص  م  الرج  ف  الميراث 

ققووووووووود جووووووووول   لدالووووووووو  اإلسوووووووووالم فووووووووو  قضوووووووووي  الميوووووووووراث فووووووووو  سوووووووووقرة النسووووووووول  التووووووووو  جعلووووووووو  

موووووووووو  الرجوووووووووو  قالموووووووووورأة تؤاموووووووووول  موووووووووو  نفووووووووووس قاحوووووووووودة ال تقووووووووووقم البشووووووووووري  بأحوووووووووودهمل دق  ا خوووووووووور 
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َجَهــــــا َيــــــا َأُيَهــــــا النَّــــــاُس اتَُّقــــــوا ) ــــــس  َواِحــــــَدة  َوَخَلــــــَق ِمنأَهــــــا َزوأ ــــــن نَّفأ َربَُّكــــــُم الَّــــــِذي َخَلَقُكــــــم مِّ

ــــــَه  ـــــاَم ِإنَّ اللَّ َح َرأ ـــــِه َواألأ ـــــاََلُلوَن ِب ـــــِذي َتَس ــــــَه الَّ ـــــوا اللَّ ـــــاًَل َواتَُّق ـــــرًا َوِنَس ـــــااًل َكِثي ـــــا ِرَج ـــــثَّ ِمنأُهَم َوَب

 ( .1ا ي  / سقرة النسل  ( ) َكاَن َعَليأُكمأ َرِقيًبا

لدالوووووووووو  اإلسووووووووووالم فوووووووووو  قضووووووووووي  الميووووووووووراث توووووووووورف  أ  تحموووووووووو  ا نثوووووووووو  لوووووووووو   الرجوووووووووو   إ   

فووووووووو  الحيووووووووولة فكووووووووول  مراليووووووووول  لطبيعتهووووووووول ا نثقيووووووووو  قكرامتهووووووووول الحضووووووووولري  قالووووووووو ي ال نجووووووووود  فووووووووو  

ققووووووووود شوووووووووهد شووووووووولهد مووووووووو  أهلهووووووووول لووووووووو  هووووووووو ا اإلنصووووووووول  قهوووووووووق . حضووووووووولرة الغووووووووور  المعلصووووووووورة 

موووووووووووون  : " مل قوووووووووووول  لووووووووووووللم االجتموووووووووووولع لنوووووووووووود  (م1231غقسووووووووووووتل  لقبووووووووووووق )العووووووووووووللم الجليوووووووووووو  

قا    قووووووووووووقاني  . القوووووووووووورآ  الموووووووووووورأة حقققهوووووووووووول اإلرثيوووووووووووو  أحسوووووووووووو  مموووووووووووول فوووووووووووو  ققانيننوووووووووووول ا قرقبيوووووووووووو  

الميووووووووووراث التوووووووووو  نووووووووووّص لليهوووووووووول القوووووووووورآ  للوووووووووو  جلنوووووووووو  كبيوووووووووور موووووووووو  العوووووووووود  قاإلنصوووووووووول    قا   

مقاريوووووووووووووث ال نجووووووووووووود مثلهووووووووووووول فووووووووووووو  الشوووووووووووووريع  اإلسوووووووووووووالمي  منحووووووووووووو  الوووووووووووووءقجي  حقققووووووووووووول  فووووووووووووو  ال

 .  (129)"ققانين 

ءلم مووووووووو  الّليبوووووووووراليي  لووووووووودم المسووووووووولقاة بوووووووووي  الرجووووووووو  قالمووووووووورأة فووووووووو  قفووووووووو  النهليووووووووو  فمووووووووو  يووووووووو

الميووووووووووراث   قأ  اإلسووووووووووالم جعوووووووووو  الموووووووووورأة نصوووووووووو  الرجوووووووووو  فوووووووووو  هوووووووووو ا الشووووووووووأ    مموووووووووول يعنوووووووووو  

ُيوِصــــــــــيُكُم اللَّـــــــــــُه ِفــــــــــي : )التعوووووووووودي للوووووووووو  حقققهوووووووووول مسووووووووووتدلي  للوووووووووو   لووووووووووك بققلووووووووووه تعوووووووووولل  

ُنَثَيــــــــيأنِ    قءالمووووووووي  فوووووووو  ( 11ا يوووووووو  / ة النسوووووووول  سووووووووقر ) ...( َأوأاَلِدُكــــــــمأ ِللــــــــذََّكِر ِمثأــــــــُل َحــــــــظِّ األأ

فقوووووووود ءاغووووووووقا لوووووووو  الفهووووووووم الصووووووووحي  لهوووووووو   ا يوووووووو    فووووووووللقرآ  .  لووووووووك إنقوووووووولص موووووووو  حوووووووو  الموووووووورأة 

يقطووووووووو  بدنصووووووووولفه قلدلوووووووووه بوووووووووي  الووووووووو كر قا نثوووووووووو       مووووووووول قرد فووووووووو  ا يووووووووو  السوووووووووللف  الوووووووووو كر 

 . ليس بللمبدأ المطل  ف  ك   كر قأنث  

                                                 
  اوسررررتاف لوبررررونGutane Lebon  مررررن  1931م وتررررو ي عررررام  1421طبيررررب وعررررالم اجتمرررراع  رنسرررري ولررررد  رررري برررراري  عررررام ،

  Lepentrobetsم ،  1449، وح ارات العالم عام  1442مؤلفات  الح ارة العربية عام 
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، عررررن محمررررد حسررررن  192عررررادل زعيتيررررر ، ب ط ، مؤسسررررة هنررررداوي ، ص : اوسررررتاف لوبررررون ، ح ررررارة العرررررب ، ترجمررررة  

 .  112أبو ملحم ، المرأة بين الشريعة وجاهلية العصر ، مصدر سبق ذكره ، ص 
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  اإلسوووووووووالم يعوووووووووقد إلووووووووو  أسوووووووووبل  معينووووووووو  قالحقيقووووووووو  أ  التوووووووووقارث فووووووووو  أنظمووووووووو  الوووووووووقارثي  فووووووووو

  كدرجوووووووووو  القرابوووووووووو  بووووووووووي  الووووووووووقارث قالمووووووووووقرقث   قمققوووووووووو  الجيوووووووووو  الووووووووووقارث   قكوووووووووو لك العوووووووووو   

المووووووووووولل  القاقووووووووووو  للووووووووووو  الموووووووووووقرقث   قال يرجووووووووووو  فووووووووووو  النهليووووووووووو  إلووووووووووو  اخوووووووووووتال  النوووووووووووقع مووووووووووو  

قفووووووووووو  حووووووووووولال  لووووووووووودة تووووووووووورث المووووووووووورأة النصووووووووووو  قأحيلنووووووووووول  أكثووووووووووور .  ( 130)الووووووووووو كقرة أق ا نقثووووووووووو  

 .عن  أ  المسلقاة فيهل ظلم للرج  قليس للمرأة م  الرج    مل ي

قلعوووووووو  موووووووول ُيبطوووووووو  رأي الّليبوووووووووراليي  فوووووووو  ظلووووووووم الموووووووورأة أ   اإلسوووووووووالم تجوووووووولقء قوووووووويم الجلهليووووووووو  

قا ديووووووووول  السووووووووولبق  فووووووووو  هووووووووو ا الشوووووووووأ    فللنظووووووووولم الجووووووووولهل  السووووووووولب  للووووووووودي  اإلسوووووووووالم  يحووووووووورم 

ـــــــا لِّلرِّ : )ا نثووووووو  مووووووو  الميوووووووراث   فجووووووول  اإلسوووووووالم ليبطووووووو   لوووووووك فووووووو  ققلوووووووه  َجـــــــاِل َنِصـــــــيب  مِّمَّ

ــــــا َقــــــلَّ  َقأَرُبــــــوَن ِممَّ ــــــا تَــــــَرَك الأَواِلــــــَداِن َواألأ َقأَرُبــــــوَن َوِللنَِّســــــاَِل َنِصــــــيب  مِّمَّ ــــــَرَك الأَواِلــــــَداِن َواألأ َت

 . ( 2ا ي  / سقرة النسل  ( )ِمنأُه َأوأ َكُثَر َنِصيًبا مَّفأُروًضا

ا ديوووووووووول  السوووووووووولبق  فوووووووووو  لدلووووووووووه قالبوووووووووود موووووووووو  اإلشوووووووووولرة أيضوووووووووول  إلوووووووووو  أ  اإلسووووووووووالم تجوووووووووولقء 

بشووووووووأ  ميووووووووراث الموووووووورأة   قفووووووووو  مقوووووووودمتهل اليهقديوووووووو    فووووووووللميراث فووووووووو  الكتوووووووول  المقوووووووودس العهووووووووود 

: القوووووووديم مخصوووووووص للووووووو كقر فقوووووووط   قهوووووووو ا مووووووول نووووووورا  للووووووو  سووووووووبي  المثووووووول  فووووووو  سوووووووفر التثنيوووووووو  

إ ا كووووووووول  للرجووووووووو  امرأتووووووووول    إحوووووووووداهمل محبقبووووووووو  قا خووووووووورى غيووووووووور  لوووووووووك فقلووووووووودتل لوووووووووه بنوووووووووي    " 

فوووووووود  كوووووووول  االبوووووووو  البكوووووووور لغيوووووووور المحبقبوووووووو  فيقسووووووووم لبنيووووووووه كوووووووول  . غيوووووووور محبقبوووووووو  المحبقبوووووووو  قال

لووووووووه   حيووووووووث ال يحوووووووو  لووووووووه أ  يقوووووووودم ابوووووووو  المحبقبوووووووو  بكوووووووورا  للوووووووو  ابوووووووو  ا خوووووووورى البكوووووووور   بوووووووو  

يعوووووووور  ابوووووووو  الغيوووووووور محبقبوووووووو  بكوووووووورا  ليعطيووووووووه نصووووووووي  موووووووو  كوووووووو  موووووووول يقجوووووووود لنوووووووود   نووووووووه هووووووووق 
                                                 

130
 . 145م ، ص  1113هرة ، ، دار الو ار ، القا 1المرأة بين اإلسالم والقوانين العالمية ، ط : سالم البهنساوي  

  إن أو  برررن ثابررررت األنصررراري ًتررررو ي " مرررن سررررورة النسرررار ، كمرررا  ررررال المفسررررون ( 9)وللتو ررري   ررران أسررررباب نرررزول هرررذه اآليررررة

همررا أبنررار عررم الميررت ووصررياه ، يقررال لهمررا سررويد وعر جررة ، : وترررك امرررأة ًيقررال لهررا أم حجررة وثررالل بنررات لرر  منهررا ،  قررام رجررالن 
لررر  ولرررم يعطيرررا امرأتررر  وال بناتررر  شررريئاً ، وكرررانوا  ررري الجاهليرررة ال يورثرررون النسرررار وال الصررر ير وإن كررران ذكرررراً ، إنمرررا  مخرررذ  مخرررذا ما

 جرررارت أم حجرررة إلرررى رسرررول هللا صرررلى هللا عليررر  وسرررلم ،  قالرررت يرررا رسرررول هللا إن أو  برررن ثابرررت مرررات .. يورثرررون الرجرررال الكبرررار 
 . منزل هللا تعالى هذه اآلية ... " انفق عليهن وترك لي بنات وأنا امرأت  ، ولي  عندي ما 

م  1111ب ط ، دار الكترررب العلميرررة ،  –علررروم القررررآن أسرررباب النرررزول : أبرررو الحسرررن علررري برررن أحمرررد برررن محمرررد برررن علررري الواحررردي )

 ( . 195، جزئية 
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  قهووووووووووووو ا يعنووووووووووووو  ( 11 – 11"  21" سوووووووووووووفر التثنيووووووووووووو  " )ا ق  قدرتوووووووووووووه لوووووووووووووه حووووووووووووو  البكقريووووووووووووو  

 .أ  البنل  ُيحرم  م  الميراث إ ا كل  للمي  اب  

فقووووووووود ( العهووووووووود الجديووووووووود)أمووووووووول فووووووووو  المسووووووووويحي  التووووووووو  ليسووووووووو  بهووووووووول تشوووووووووريعل  فووووووووو  أنجيلهووووووووول 

   شوووووووووووريع  مقسووووووووووو  لليوووووووووووه السوووووووووووالم ( العهووووووووووود القووووووووووديم)سوووووووووولر  للووووووووووو  النصوووووووووووقص التقراتيووووووووووو  

ال تظنوووووووووقا : "  للووووووووو  لسووووووووول  المسوووووووووي ( متووووووووو )ملءمووووووووو  لهوووووووووم اطالقووووووووول  ممووووووووول جووووووووول  فووووووووو  إنجيووووووووو  

  (131)"...مل جئ   نق    ب   كم  .   أن  جئ   نق  النلمقس أق ا نبيل

 :موقع المرأة في تراث اإلخوان 

كتوووووووووووو  أحوووووووووووود " أموووووووووووول بخصووووووووووووقص مققوووووووووووو  الموووووووووووورأة فوووووووووووو  فكوووووووووووور اإلخووووووووووووقا  المسوووووووووووولمي  

يسووووووووووأله لوووووووووو  الموووووووووورأة قمققعهوووووووووول فوووووووووو  فكوووووووووور جمللوووووووووو  اإلخووووووووووقا  ( حسوووووووووو  البنوووووووووول)الكتوووووووووول  إلوووووووووو  

رأيووووووووه كوووووووولمال  ققوووووووود جموووووووو  هوووووووو ا الوووووووورأي بعوووووووود ( حسوووووووو  البنوووووووول)قر كتوووووووو  للوووووووو  الفوووووووو.. المسوووووووولمي  

مجمقلووووووووووو  رسووووووووووولئ  :  لوووووووووووك ضوووووووووووم   مجمقلووووووووووو  رسووووووووووولئله التووووووووووو  أصووووووووووودرتهل الجمللووووووووووو  بعنوووووووووووقا  

موووووووووووو  البدايوووووووووووو  ُتظهوووووووووووور مققعيوووووووووووو  الموووووووووووورأة لنوووووووووووود  فهوووووووووووو  ( .. حسوووووووووووو  البنوووووووووووول)اإلموووووووووووولم الشووووووووووووهيد 

لتووووووووو  النصووووووووو  الووووووووو ي يوووووووووؤثر فووووووووو  حيووووووووولة المجتمووووووووو  أبلووووووووو  التوووووووووأثير  نهووووووووول المدرسووووووووو  ا قلووووووووو  ا

ُتكووووووووقِّ  ا جيوووووووول  قتصووووووووق  النلشووووووووئ  قللوووووووو  الصووووووووقرة التوووووووو  يتلقلهوووووووول الطفوووووووو  موووووووو  أمووووووووه يتققوووووووو  

مصووووووووووير الشوووووووووووع  قاتجووووووووووول  ا مووووووووووو    قهووووووووووو  بعوووووووووود  لوووووووووووك الموووووووووووؤثر ا ق   فووووووووووو  حيووووووووووولة الشوووووووووووبل  

 .( 132)" قالرجل  لل  السقا  

للمووووووووورأة حقوووووووووق  قلليهووووووووول قاجبووووووووول    فوووووووووللكالم لووووووووو  المووووووووورأة فووووووووو  المجتمووووووووو  فووووووووو  نظووووووووور 

 :كل ت  ( البنل)اإلسالم كمل يرا  
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حيووووووووووث يوووووووووورى اإلسووووووووووالم بقجووووووووووق  تهوووووووووو ي  خلوووووووووو  الموووووووووورأة . أقال  قجوووووووووق  تهوووووووووو ي  الموووووووووورأة "      

قترتيبهووووووووول للووووووووو  الفصووووووووولئ  قالكمووووووووولال  النفسوووووووووي  منووووووووو  النشوووووووووأة قيحوووووووووث  ا بووووووووول  قأقليووووووووول  أموووووووووقر 

لوووووووووو  هوووووووووو ا   قيعووووووووووّدهم لليووووووووووه الثووووووووووقا  الجءيوووووووووو  موووووووووو  اهلل قيتقلوووووووووودهم بللعققبوووووووووو  إ  الفتيوووووووووول  ل

 .   (133)" قصرقا 

قكوووووووووو لك حووووووووووو  التعلووووووووووويم إاّل أ  . هوووووووووو ا مووووووووووول يتفوووووووووو  فيوووووووووووه اإلخوووووووووووقا  المسوووووووووولمي  مووووووووووو  اإلسوووووووووووالم 

توووووووووولريخ  –اإلخوووووووووقا  يووووووووورق  أ  توووووووووتعلم المووووووووورأة القووووووووورا ة قالكتلبووووووووو  قالحسووووووووول  قالوووووووووّدي  قالتووووووووولريخ "

قتوووووووووووودبير المنوووووووووووء  قالشوووووووووووؤق  الصوووووووووووحّي  قمبووووووووووولد  التربّيوووووووووووو   السووووووووووول  الصووووووووووولل  كمووووووووووول يققلوووووووووووق 

قسيلسوووووووو  ا طفوووووووول  قكووووووووو  موووووووول تحتووووووووولج إليووووووووه ا م  فوووووووو  تنظووووووووويم بيتهوووووووول قرلليووووووووو  أطفللهوووووووول   أمووووووووول 

غيووووووور  لوووووووك مووووووو  العلوووووووقم ال حلجووووووو  للمووووووورأة بهووووووول قلووووووويس لهووووووول حلجووووووو  فووووووو  التبحووووووور فووووووو  اللغووووووول  

 . (134)...." المختلف  

قم التوووووووووو  يجوووووووووو  أ  تدرسووووووووووهل موووووووووو  هنوووووووووول حوووووووووودد   جمللوووووووووو  اإلخووووووووووقا  المسوووووووووولمي  العلوووووووووو

المووووووورأة قهوووووووو ا مخوووووووولل  لموووووووول جووووووول  فوووووووو  اإلسووووووووالم كموووووووول رأ  الجمللووووووو  أنووووووووه ال حوووووووو  للموووووووورأة فوووووووو  

التبحووووووووور فووووووووو  دراسووووووووو  الحقوووووووووق  قالقوووووووووقاني  قهووووووووو ا مغووووووووولير لمووووووووول جووووووووول  فووووووووو  اإلسوووووووووالم الووووووووو ي لوووووووووم 

يووووووووونقص مووووووووو  قيمووووووووو  المووووووووورأة قلوووووووووم ُيحوووووووووّرم لليهووووووووول الخوووووووووق  فووووووووو  مجووووووووول  دق  آخووووووووور   قالووووووووودلي  

قرآنيوووووووووو  دالوووووووووو  للوووووووووو  هوووووووووو ا الحرموووووووووول    قأّ  ا صوووووووووو  فوووووووووو   للوووووووووو   لووووووووووك لوووووووووودم قجووووووووووقد آيوووووووووول 

اإلبلحووووووووو  فيمووووووووول ال يووووووووورد فيوووووووووه نوووووووووّص فووووووووو  القووووووووورآ  قالسوووووووووّن  ُيحّرموووووووووه   أق مووووووووول ال يتعووووووووولر  مووووووووو  

مقصووووووووود مووووووووو  مقلصووووووووود الشوووووووووريع  قللووووووووو  هووووووووو ا فلإلسوووووووووالم ألطووووووووو  للمووووووووورأة الحوووووووووّ  نفسوووووووووه الوووووووووّ ي 
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لفنووووووووووق  ألطوووووووووول  للرجوووووووووو  فوووووووووو  التعلوووووووووويم فلهوووووووووول حووووووووووّ  التعلوووووووووويم قالتثقيوووووووووو    قتحصووووووووووي  العلووووووووووقم قا

 .قا دا  بمختل  شعبهل قفرقلهل 

مووووووووووووو  أ   للمووووووووووووورأة الحووووووووووووو  إسوووووووووووووالميل  فووووووووووووو  أ  تتوووووووووووووقل  مهووووووووووووولم لضوووووووووووووّقي  قتتوووووووووووووقل  "  

 .  (135)" . المنلص  القيلدي  قالفضلئي  

لنووووووووووودمل أسوووووووووووس قسوووووووووووم ا خوووووووووووقا  ( حسووووووووووو  البنووووووووووول)قلكووووووووووو  هووووووووووو ا ينووووووووووولق  مووووووووووول فعلوووووووووووه 

هووووووووووووو ا قكلنووووووووووووو  أق  رئووووووووووووويس ل"  –كمووووووووووووول أشووووووووووووورنل لووووووووووووو لك فووووووووووووو  الفصووووووووووووو  ا ق   -المسووووووووووووولمل  

  قأنشوووووووووأ أيضووووووووول  معهووووووووود الموووووووووؤمني  فووووووووو  اإلسوووووووووملليلي    كمووووووووول أّ  ( لبيبووووووووو  أحمووووووووود)القسوووووووووم هووووووووو  

منووووووووول  أبوووووووووق . )الجمللووووووووو  رشوووووووووح   أكثووووووووور مووووووووو  موووووووووّرة نسووووووووول  للووووووووو  ققائمهووووووووول اإلنتخلبيووووووووو  مثووووووووو  د

فووووووووو  مصووووووووور   أم نضووووووووول  قموووووووووريم صووووووووولل  ( مكووووووووولرم الوووووووووديري قجيهووووووووول  الحلفووووووووولقي. الحسووووووووو  قد

غيووووووووووووور أ  الجمللووووووووووووو  فووووووووووووو  مصووووووووووووور . د  فووووووووووووو  ا ر ( حيووووووووووووولة المسووووووووووووويم . )فووووووووووووو  فلسوووووووووووووطي  قد

تتمسوووووووك بعووووووودم أهليِّوووووووو  المووووووورأة لرئلسوووووووو  الدقلووووووو  قلكوووووووو  لهووووووول موووووووول دق   لوووووووك موووووووو  المنلصووووووو  بموووووووول 

  قهووووووووووووو ا يعنووووووووووووو  أ  هنووووووووووووولك تطوووووووووووووقرا  نسوووووووووووووبيل  فووووووووووووو  مققووووووووووووو   (136)" فيهووووووووووووول رئلسووووووووووووو  الوووووووووووووقءرا  

 .اإلخقا  م  حري  المرأة 

 :تعقيب 

جووووووووول  قالّنسووووووووول  فووووووووو  قانطالقووووووووول  مووووووووو  مبووووووووودأ المسووووووووولقاة فووووووووو  الووووووووود ي  اإلسوووووووووالم  بوووووووووي  الر 

حوووووووووو  التعلوووووووووويم الشوووووووووولم  دق  تحووووووووووريم أق إبلحوووووووووو  لعلووووووووووم معووووووووووّي   حوووووووووودهمل دق  ا خوووووووووور   جوووووووووول  

َلُمــــــــوَن َوالَّــــــــِذيَن اَل : )... فوووووووو  القوووووووورآ  الكووووووووريم ققلووووووووه تعوووووووولل   ــــــــَتِوي الَّــــــــِذيَن َيعأ ُقــــــــلأ َهــــــــلأ َيسأ
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ـــــــونَ  َلُم ـــــــ...: )قققلوووووووه تعووووووولل  ( . 2ا يووووووو  / سوووووووقرة الءمووووووور ( )... َيعأ َش ـــــــا َيخأ ـــــــنأ ِإنََّم ــــــــَه ِم ى اللَّ

 ( .21ا ي  / سقرة فلطر ( )... ِعَباِدِه الأُعَلَماَلُ 

قمووووووووووو  المالحوووووووووووظ أ  المخلطووووووووووو  فووووووووووو  ا يتوووووووووووي  السووووووووووولبقتي  يشوووووووووووم  الرجووووووووووو  قالمووووووووووورأة 

قخلطووووووووووو  رسوووووووووووق  اهلل صووووووووووول  اهلل لليوووووووووووه قسووووووووووولم جمهوووووووووووقر المسووووووووووولمي  . للووووووووووو  حووووووووووود سوووووووووووقا  

حوووووووووووديث رقوووووووووووم رقا  اإلمووووووووووولم أحمووووووووووود   (( . )طلووووووووووو  العلوووووووووووم فريضووووووووووو  للووووووووووو  المسووووووووووولم: ))فقووووووووووول  

( .   ققوووووووووووووووول  شووووووووووووووووعي  ا رنوووووووووووووووولؤقط إسوووووووووووووووونلد  صووووووووووووووووحي  للوووووووووووووووو  شوووووووووووووووورقط مسوووووووووووووووولم( 21111

قالخطووووووووول  هنووووووووول مّقجوووووووووه للووووووووو كقر قاإلنووووووووولث   كمووووووووول أ  تنكيووووووووور كلمووووووووو  مسووووووووولم هنووووووووول ُيفهوووووووووم منوووووووووه 

االسوووووووووووووتغرا  كمووووووووووووول يقوووووووووووووق  للمووووووووووووول  البالغووووووووووووو    بمعنووووووووووووو  أنوووووووووووووه يسوووووووووووووتغر  كووووووووووووو  المسوووووووووووووولمي  

 .قالمسلمل  

 :الديمقراطية 

 : المفهوم العام للديمقراطية (2

لقووووووووووووود شووووووووووووولع مصوووووووووووووطل  الديمقراطيووووووووووووو  فووووووووووووو  دق  العوووووووووووووللم الثللوووووووووووووث خوووووووووووووال  النصووووووووووووو   ( أ

الثوووووووووولن  مووووووووووو  القووووووووووور  العشوووووووووووري    قانتشووووووووووور فوووووووووو  هووووووووووو   الووووووووووودق  انتشووووووووووولر النووووووووووولر فووووووووووو  

فقوووووووووود اجتوووووووووولح هوووووووووو ا . الهشوووووووووويم قبمءايوووووووووودة مبوووووووووولل  فيهوووووووووول للوووووووووو  الديمقراطيوووووووووو  الليبيراليوووووووووو  

االصووووووووووطالح فكوووووووووورة القوووووووووولر  قالمثقوووووووووو    قامووووووووووته  امتهلنوووووووووول  أكثوووووووووور موووووووووو  أي مصووووووووووطل  

فمووووووووووول هووووووووووو  الديمقراطيووووووووووو  الشوووووووووووعبي  أق " مووووووووووو  حيوووووووووووث المعنووووووووووو  قتعووووووووووودد االسوووووووووووتخدام   

التووووووووووو  قلمووووووووووو  بوووووووووووءلم مجوووووووووولقءة شوووووووووووكلي  للديمقراطيووووووووووو  الليبراليووووووووووو  قمووووووووووو   –الجملهيريوووووووووو  

قبعوووووووووود أ  سووووووووووقط  القاحوووووووووودة  –  فوووووووووود ا بهوووووووووول " الحقيقيوووووووووو "أجوووووووووو  تحقيوووووووووو  الديمقراطيوووووووووو  
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لووووووووووم تكشووووووووو  لووووووووو  قجههووووووووول السووووووووولفر   فوووووووووال هووووووووو  ديمقراطيووووووووو  كمووووووووول  –بعووووووووود ا خووووووووورى 

 . (137)" تك  شعبي  أق جملهيري  

قفوووووووووووو  الفتوووووووووووورة السووووووووووووللف  الوووووووووووو كر قربموووووووووووول حتوووووووووووو  ا   تووووووووووووءدحم اسووووووووووووتخدامل  مصووووووووووووطلحل  

الديمقراطيووووووووووو  قوووووووووووقال  قكتلبووووووووووو  قشوووووووووووعلرا  فووووووووووو  قسووووووووووولئ  اإللوووووووووووالم قكملصوووووووووووقل  قرموووووووووووقء فووووووووووو  

قلووووووووو  " الشووووووووقارع قالميووووووووولدي    غيوووووووور أنوووووووووه ال يكفوووووووو  أ  نوووووووووردد القووووووووق  حكوووووووووم الشووووووووع  بللشوووووووووع  

نوووووووووووول  قالمجووووووووووووللس النيلبيوووووووووووو    أق الحووووووووووووديث لوووووووووووو  التعدديوووووووووووو  السيلسووووووووووووي  يكفوووووووووووو  إقلموووووووووووو  البرلمل

قغيووووووووور  لوووووووووك مووووووووو  الرموووووووووقء قالشوووووووووعلرا    كووووووووو  هووووووووو ا ضووووووووورقري قمهوووووووووم قلكنوووووووووه دق  أ  يتووووووووودرج 

فوووووووووو  نسوووووووووو  متكلموووووووووو  منسووووووووووجم موووووووووو  رقح قجووووووووووقهر المجتموووووووووو  الووووووووووديمقراط  سوووووووووويظ  قلصوووووووووورا    

 .  (138)" شكال  بال مضمق  قمؤسسل  بال رقح 

نظووووووووووووولم سيلسووووووووووووو  " المفهوووووووووووووقم الليبرالووووووووووووو  هووووووووووووو  قتعتبووووووووووووور الديمقراطيووووووووووووو  مووووووووووووو  حيوووووووووووووث  (  

اجتمووووووووولل  يقووووووووويم العالقووووووووو  بوووووووووي  أفوووووووووراد المجتمووووووووو  قالدقلووووووووو  قفووووووووو  مبووووووووودأ المسووووووووولقاة بوووووووووي  

الموووووووووووووقاطني  قمشووووووووووووولركتهم الحووووووووووووورة فووووووووووووو  صووووووووووووون  التشوووووووووووووريعل  التووووووووووووو  تووووووووووووونظم الحيووووووووووووولة 

قهووووووووووو  نظووووووووووولم ُمطبووووووووووو  فووووووووووو  معظوووووووووووم دق  العوووووووووووللم قخلصووووووووووو  أقرقبووووووووووول .  (139)" العلمووووووووووو 

 .قأمريكل 

فهووووووووووو  نظووووووووووولم سيلسووووووووووو  قاجتمووووووووووولل  ( حسووووووووووو  البنووووووووووول)فكووووووووووور  أمووووووووووول الديمقراطيووووووووووو  فووووووووووو  (ج 

قاقتصووووووووووووولدي مرتبطووووووووووووو  بللووووووووووووودق  االسوووووووووووووتعملري  قأنهووووووووووووول مسوووووووووووووتقردة مووووووووووووو  الغووووووووووووور    أمووووووووووووول 

الديمقراطيوووووووووو  الحقيقيوووووووووو  فوووووووووو  التقوووووووووولد  فهوووووووووو  تقووووووووووقم للوووووووووو  مبوووووووووودأ الشووووووووووقرى الوووووووووو ي يجعوووووووووو  

 .الحكم تشلقري بي  أفراد المجتم  

                                                 
137
 . 9، ص ( م 1993دار الشروق ، القاهرة ، )،  1حازم البيالوي ، الديمقراطية الليبرالية   ايا ومشاكل ، ط  
138
 . 4المرجع السابق ، ص  
139
 . 951، ص ( دار المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ب م ، ب ت)،  1ة السياسة ، ب ط ، ج عبد الوهاب الكيالي ، موسوع 
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يؤكوووووووووود ( حسوووووووووو  البنوووووووووول) إ ا  فللديمقراطيوووووووووو  فوووووووووو  التقوووووووووولد  هوووووووووو  الشووووووووووقرى قهوووووووووو ا يعنوووووووووو  أ 

للوووووووووووووو  ا خوووووووووووووو  بللديمقراطيوووووووووووووو  ق لووووووووووووووك تمشوووووووووووووويل  موووووووووووووو  مفهقمهوووووووووووووول اإلسووووووووووووووالم    أي ا خوووووووووووووو  

بديمقراطيووووووووووو  اإلسوووووووووووالم كسوووووووووووبي  لإلصوووووووووووالح قالتغييووووووووووور مووووووووووو  خوووووووووووال  مبووووووووووودأ الشوووووووووووقرى قلووووووووووويس 

ديمقراطيووووووووو  الغووووووووور  القلئمووووووووو  للووووووووو  تعووووووووودد ا حوووووووووءا  قنظووووووووولم االنتخلبووووووووول    قتوووووووووداق  السووووووووولط  

الحوووووووووء  الفووووووووولئء فووووووووو  االنتخلبووووووووول  مقلرنووووووووو  لعووووووووودد  مووووووووو  خوووووووووال  ا قليووووووووو  الحلكمووووووووو  مووووووووو  خوووووووووال 

 .أفراد ا م  

فللديمقراطيوووووووووو  هوووووووووو  الشووووووووووقرى قالنووووووووووءق  فوووووووووو  اتخوووووووووول  القوووووووووورارا  لنوووووووووود رأي ا غلبيوووووووووو  كموووووووووول 

 .كل  سلئدا  ف  العصر اإلسالم  قم  ثم فلإلخقا  سلرقا لل  الدر  م  بعد 

خقانوووووووووووه أسوووووووووووس الشوووووووووووقرى قالديمقراطيووووووووووو  فووووووووووو  اختيووووووووووولر القيووووووووووو( البنووووووووووول)ققووووووووووود طبووووووووووو   لدا  قا 

ـــــــــَربِِّهمأ : )فيمووووووووول بيووووووووونهم بوووووووووللطب    ق لوووووووووك انطالقووووووووول  مووووووووو  ققلوووووووووه تعووووووووولل   ـــــــــَتَجاُبوا ِل َوالَّـــــــــِذيَن اسأ

ـــــــونَ  ـــــــاُهمأ ُينِفُق ـــــــا َرَزقأَن ـــــــَنُهمأ َوِممَّ ـــــــوَرن َبيأ ـــــــُرُهمأ ُش ـــــــاَلَة َوَأمأ ـــــــاُموا الصَّ / سوووووووقرة الشوووووووقرى ( )َوَأَق

ــــــِه : )  قققلوووووه تعووووولل  ( 31ا يووووو   ـــــَن اللَّ ـــــة  مِّ َم ـــــا َرحأ ـــــيَظ َفِبَم ـــــا َغِل ـــــَت َفَظ ـــــوأ ُكن ـــــمأ َوَل ـــــَت َلُه ِلن

ــــــِر َفــــــِنَذا  َمأ ــــــَتغأِفرأ َلُهــــــمأ َوَشــــــاِورأُهمأ ِفــــــي األأ ُف َعــــــنأُهمأ َواسأ ِلــــــَك َفــــــاعأ الأَقلأــــــِب اَلنَفُضــــــوا ِمــــــنأ َحوأ

ـــــــــــلأ َعَلـــــــــــى اللَّــــــــــــِه ِإنَّ اللَّــــــــــــَه ُيِحـــــــــــُب الأُمتَـــــــــــَوكِِّلينَ  ـــــــــــَت َفَتَوكَّ  /سوووووووووووقرة آ  لمووووووووووورا  ( )َعَزمأ

 ( .112ا ي   

 

 :مفهوم السلطة لدن الحسن البنا ( 1

السيلسووووووووووي  انطالقوووووووووول  موووووووووو  مفهقمووووووووووه للسوووووووووولط  قالحكقموووووووووو   (الحسوووووووووو  البنوووووووووول)جوووووووووول   أفكوووووووووولر 

اإلسووووووووالمي  فوووووووو  مجوووووووول  السوووووووولط  بوووووووودأ موووووووو  طبيعوووووووو  السوووووووولط  المرتبطوووووووو  بعقيوووووووودة دينيوووووووو  تجموووووووو  

ا مووووووووو  تحووووووووو  مظلووووووووو  كمووووووووول هوووووووووق فووووووووو  النظووووووووولم اإلسوووووووووالم    قهووووووووو ا يعنووووووووو  أنهووووووووول نظووووووووولم إلهووووووووو  
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  قال يفووووووووووور    خالفووووووووووول  لمووووووووووول هوووووووووووق فووووووووووو  السووووووووووولط  النلشوووووووووووئ  لووووووووووو  الديمقراطيووووووووووو  شووووووووووولم  يجمووووووووووو

 .الغربي  الت  تفت  ا م  ف  شك  أحءا  قآرا  متصلدم  

يوووووووووراد بوووووووووه االلتفووووووووول  حوووووووووق  الووووووووودي  اإلسوووووووووالم  مووووووووو  خوووووووووال  " البنووووووووول " هووووووووو ا التقجوووووووووه لووووووووودى 

موووووووووول جووووووووووول  فووووووووووو  آيلتووووووووووه قسووووووووووون  رسوووووووووووق  اهلل صوووووووووول  اهلل لليوووووووووووه قسووووووووووولم   قهووووووووووق أمووووووووووور يجعووووووووووو  

  لووووووووو لك يقوووووووووق  البنووووووووول تبطووووووووو  بعقيووووووووودة دينيووووووووو  تجمووووووووو  ا مووووووووو  اإلسوووووووووالمي  قال تفرقهووووووووول السووووووووولط  مر 

قكلنووووووووووووو  ا مووووووووووووو  مجتمعووووووووووووو  بلستمسووووووووووووولكهل بأهووووووووووووودا  الووووووووووووودي    قالتقلدهووووووووووووول "فووووووووووووو  رسوووووووووووووللته   

فضووووووووو  مووووووووول جووووووووول  بوووووووووه مووووووووو  أحكووووووووولم   قرلليتهووووووووول  مووووووووور رسوووووووووق  اهلل صووووووووول  اهلل لليوووووووووه قسووووووووولم 

 ج للوووووووووووووو فوووووووووووووولر  الجمللوووووووووووووو  أق خوووووووووووووور  قتشووووووووووووووديد  فوووووووووووووو  القحوووووووووووووودة حتوووووووووووووو  أموووووووووووووور بقتوووووووووووووو  موووووووووووووو 

 . (140)" الطلل  

قانطالقووووول  مووووو   لوووووك حووووولق  البنووووول جلهووووودا  نفووووو  الفصووووو  بوووووي  الووووودي  قالسيلسووووو  كمووووول جووووول  لووووودى 

دلوووولة العلملنيوووو    قرفوووو  فكوووورة الحءبيوووو   نهوووول تفوووور  قال ُتجموووو    كموووول أكوووود للوووو  فكوووورة أ  الوووودي  

لقووووورآ  اإلسوووووالم  شووووولم  محووووولقال  أ  يقحووووود بوووووي  الووووودي  قالدقلووووو    فللووووودي  اإلسوووووالم  مووووو  خوووووال  ا

قالسووووووون  هوووووووق مصووووووودر التشوووووووري    قالحكقمووووووو  اإلسوووووووالمي  أداة تنفي يووووووو    قلتجنووووووو  التصووووووولدم بوووووووي  

رأى البنووووول أ  تكوووووق  الدقلووووو  تحووووو  ( الحكقمووووو )  قالسووووولط  التنفي يووووو  ( الفقهووووول )السووووولط  التشوووووريعي  

سووووولط  المسووووولمي  الملتوووووءمي  بوووووللفرائ  دق  غيووووورهم   قهووووو ا فووووو  التقووووولد  مووووول يميوووووء بوووووي  الدقلووووو  

مي  لوووووو  حكووووووم كنيسوووووو  العصووووووقر القسووووووط  ا قرقبيوووووو    قلوووووو  الدقلوووووو  العلملنيوووووو  القلئموووووو  اإلسووووووال

 .لل  فكرة المقاطن  ف   ا  القق  

بحجووووووووووو  الخوووووووووووق  مووووووووووو   –قمووووووووووو   لوووووووووووك   حووووووووووو ر البنووووووووووول مووووووووووو  فكووووووووووورة ا حوووووووووووءا  السيلسوووووووووووي  

يضووووووووووو  سووووووووووولط  الدقلووووووووووو  اإلسوووووووووووالمي  فووووووووووو  التقووووووووووولد الليبوووووووووووراليي  تحوووووووووووو   –التفتووووووووووو  قالتشوووووووووووت  

                                                 
140
إبرررراهيم عبرررد هللا البنرررا ، الفكرررر السياسررري عنرررد اإلخررروان ، آرار حسرررن البنرررا نموذجررراً ، مجلرررة العلررروم السياسرررية والقرررانون ، المركرررز  

 .م ، ملخص دكتوراه  1119 تصادية ، العدد األول ، لسنة الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واال
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قهووووووووو ا ا مووووووووور . قلي    التووووووووو  تقوووووووووقم للووووووووو  فكووووووووورة الحوووووووووء  القاحووووووووود طلئلووووووووو  حكوووووووووم الدقلووووووووو  الشوووووووووم

تفوووووووووور  فكوووووووووورة فرديوووووووووو  قاحوووووووووودة  فوووووووووو  التقوووووووووولدي مووووووووووردقد لليووووووووووه للوووووووووو  التبوووووووووولر أ  الشوووووووووومقلي  

أق نخبووووووووووو    بينمووووووووووول الدقلووووووووووو  اإلسوووووووووووالمي  تفووووووووووور  لقيووووووووووودة ا غلبيووووووووووو  المؤمنووووووووووو  قهووووووووووو  القووووووووووورآ  

لد  قال قالسوووووووووووون  التوووووووووووو  إ ا اختلوووووووووووو  ا فووووووووووووراد فيهوووووووووووول فيضوووووووووووو  االخووووووووووووتال  بعيوووووووووووودا  لوووووووووووو  المبوووووووووووو

ينصووووووووو  إال للووووووووو  االجتهووووووووولدا  التووووووووو  يفتووووووووور  فيهووووووووول أ  ُتطووووووووورح فووووووووو  إطووووووووولر الشوووووووووقرى   أي 

قكووووووووووو  مووووووووووول يخووووووووووولل   لوووووووووووك مووووووووووو  تفسوووووووووووير فهوووووووووووق مققووووووووووو  لووووووووووودائ  مووووووووووو  الطووووووووووورح . اإلجمووووووووووولع 

 .اإلسالم  المعتد  

 ((دلقتنوووووووووووول))فوووووووووووو  رسوووووووووووولئله فوووووووووووو  المقدموووووووووووو  تحوووووووووووو  لنووووووووووووقا   (الحسوووووووووووو  البنوووووووووووول)قيهوووووووووووولجم 

ل السووووووووووووولفي  مووووووووووووو  خوووووووووووووال  الصوووووووووووووراع للووووووووووووو  فكووووووووووووورة ا حوووووووووووووءا  السيلسوووووووووووووي  قيبووووووووووووورء توووووووووووووداليلته 

" السوووووووووووولط  فوووووووووووو  المجتموووووووووووو  موووووووووووو  تقسوووووووووووويم ا موووووووووووو  إلوووووووووووو  طقائوووووووووووو  حيووووووووووووث يريوووووووووووود الحءبيووووووووووووق  

بووووووووووودلقتهم القطنيووووووووووو  تقسووووووووووويم ا مووووووووووو  إلووووووووووو  طقائووووووووووو  تتنووووووووووولحر قتتطووووووووووولح  قتتراشووووووووووو  بللسوووووووووووبل  

تهوووووووووووول ا هووووووووووووقا  لمبعضووووووووووووهل لووووووووووووبع  قتتشووووووووووووي  لمنوووووووووووولهج قضووووووووووووعي  أقتتراموووووووووووو  بووووووووووووللتهم قيكيوووووووووووود 

رتهل ا فهوووووووووووولم قفوووووووووووو  المصوووووووووووولل  الشخصووووووووووووي  قالعوووووووووووودق قشووووووووووووكلتهل الغليوووووووووووول  قا غوووووووووووورا  قفسوووووووووووو

 .   (141)..." يتدخ  ف  ك   لك 

 اإلسوووووووووالم ال ُيقووووووووور الحءبيووووووووو : فووووووووو  رسووووووووولئله تحووووووووو  لنوووووووووقا   (الحسووووووووو  البنووووووووول)ققووووووووود صووووووووورح 

قبعوووووووود هوووووووو ا كلووووووووه ألتقوووووووود أيهوووووووول السوووووووولدة إ  اإلسووووووووالم قهووووووووق ديوووووووو  القحوووووووودة فوووووووو  كوووووووو  : " قوووووووولئال  

                                                 
  " ( الشررمولية)ًتعرررف السررلطة التوتاليريررةTotalitarianism  بمنهررا سررلطة الحكومررة المركزيررة الترري تهرريمن علررى كررل نررواحي الحيرراة وال

ل مرة الرئي  اإليطالي بنيتو موسروليني عرام ألو( الشمولية)و د صاغ مصطل  التوتاليرية . تتسام  مع األطراف المختلفة معها  ي الرأي 

م لوصرف الدولررة الجديرردة التري يقودهررا الحررزب الفاشرري  ري إيطاليررا ، حيررل وصررف التوليتاريرة بمنهررا كررل مررا هرو داخررل الدولررة ولرري   1911

سياسية وشكل مرن أشركال  –اجتماعية  -يطلق على النظرية ايديولوجية " ومنها أصب  مصطل  الشمولية . خارجها ،  ال شير  د الدولة 
( المجتمرع ، الشرعب ، األمرة ، الدولرة)النظام السياسي للمجتمع ، يقوم على إذابة جميع األ راد والمؤسسات والجماعات  ي الكل االجتماعي 

وت  ي عردد مرن عن طريق العنف واإلرهاب ، ويمثل هذا الكل  ائد واحد يجمع  ي يدي  كل السلطات ، ويشار بهذه التسمية إلى أنظمة تتفا
...." الخصررائص ، إال أنهررا تشررترك  رري هررذه الصررفة المشررتركة ، كايطاليررا موسرروليني وألمانيررا هتلررر ، واسرربانيا  رانكررو ، وبرت ررال سرراالزار 

 ( .214، ص  1944، معهد اإلنمار العربي ، بيروت ،  1الموسوعة الفلسفية العربية ، المجلد الثاني ، ط )
141
 . 4، ص " وطنية الحزبية"سن البنا ، تحت عنوان رسائل اإلمام الشهيد ح 
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اإلخووووووووول  الصوووووووووحي    قالتعووووووووولق  شووووووووو     قهوووووووووق ديووووووووو  سوووووووووالم  الصووووووووودقر   قنقووووووووول  القلوووووووووق    ق 

الصووووووووولد  بوووووووووي  بنووووووووو  اإلنسووووووووول  جميعووووووووول  فضوووووووووال  لووووووووو  ا مووووووووو  القاحووووووووودة قالشوووووووووع  القاحووووووووود   ال 

: يقووووووووووووووور نظوووووووووووووووولم الحءبيووووووووووووووو  قال يرضوووووووووووووووول    قال يقافووووووووووووووو  لليووووووووووووووووه   قالقووووووووووووووورآ  الكووووووووووووووووريم يقووووووووووووووووق  

ُقـــــــــوا) ـــــــــِل اللَّــــــــــِه َجِميًعـــــــــا َواَل َتَفرَّ َتِصـــــــــُموا ِبَحبأ ( . 173ا يووووووووو  / سوووووووووقرة آ  لمووووووووورا  ( )... َواعأ

هووووووووووو  أدلكوووووووووووم للووووووووووو  أفضووووووووووو  مووووووووووو  درجووووووووووو  : )قيقوووووووووووق  رسوووووووووووق  اهلل صووووووووووول  اهلل لليوووووووووووه قسووووووووووولم 

إصوووووووووالح  ا  البووووووووووي  : بلووووووووو  يووووووووول رسوووووووووق  اهلل   قووووووووول  : الصوووووووووالة قالصوووووووووقم قالصووووووووودق  ؟ قوووووووووللقا 

( فوووووووووود  فسوووووووووولد  ا  البوووووووووووي  هوووووووووو  الحللقوووووووووو    ال أقوووووووووووق  تحلوووووووووو  الشووووووووووعر قلكووووووووووو  تحلوووووووووو  الووووووووووودي 

 ( .يحهحديث صحي  أخرجه أحمد أبق داققد قاب  حيل  ف  صح)

 

 : اإلخوان ومواكبة العصر( 3

هوووووووووو ا ققوووووووووود تطووووووووووقر تطبيوووووووووو  الديمقراطيوووووووووو  لوووووووووودى اإلخووووووووووقا  الُجوووووووووودد الوووووووووو ي  ألوووووووووولدقا تنظوووووووووويم 

كموووووووول أشوووووووورنل فوووووووو  الفصووووووووق  السوووووووولبق   –أنفسووووووووهم قتخلووووووووقا لوووووووو  الكثيوووووووور موووووووو  الثقابوووووووو  السوووووووولبق  

  فنووووووووورى كثيووووووووورا  مووووووووو  االءدقاجيووووووووو  فووووووووو  خطووووووووول  اإلخوووووووووقا  المسووووووووولمّي  ممووووووووول يجعووووووووو  بعووووووووو   -

  الحركووووووووووووو    خلصووووووووووووو  القطيعووووووووووووو  لفكووووووووووووور الُحقووووووووووووو  السووووووووووووولبق  قتكيفهووووووووووووول مووووووووووووو  الغموووووووووووووق  لهووووووووووووو 

 .الظرق  مث  إيملنهم بللديمقراطي  الغربي  

فهنووووووووووووولك مووووووووووووو  يووووووووووووورى أ  اإلخوووووووووووووقا  بخقضوووووووووووووهم االنتخلبووووووووووووول  قدخوووووووووووووقلهم فووووووووووووو  العمليووووووووووووو  

 .السيلسي  ققعقا ف  خطأ أضطرهم لتقديم تنلءال  كثيرة 

أفرادهوووووووووووول للوووووووووووو   هكوووووووووووو ا دخلوووووووووووو  الوووووووووووودلقة مجوووووووووووولال  لووووووووووووم توووووووووووودخلهل موووووووووووو  قبوووووووووووو  قتوووووووووووودر 

المملرسوووووووووووو  السيلسوووووووووووووي  بعيووووووووووووودا  لووووووووووووو  أفكووووووووووووولر المؤسوووووووووووووس   قالتعووووووووووووور  للووووووووووووو  أدقا  العمليووووووووووووو  

 .السيلسي  قه ا لتءداد الثق  بك  م  يتعلق  م  اإلخقا  
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فللديمقراطيووووووووووووو  التووووووووووووو  نعرفهووووووووووووول ا   التووووووووووووو  أقجووووووووووووودهل الغووووووووووووور  تعطووووووووووووو  مخرجووووووووووووول  شووووووووووووورليل  

أق حكوووووووووووم الشوووووووووووع  ( تقريووووووووووو الدكتل)أمووووووووووول حكوووووووووووم الفوووووووووورد : لوووووووووو لك    الحركووووووووووو  أمووووووووووولم الخيوووووووووولري  

قاإلسووووووووالم بوووووووور  موووووووو  كليهموووووووول ففوووووووو  اإلسووووووووالم الحكووووووووم هلل قحوووووووود  قهوووووووو ا موووووووول قوووووووول  ( الديمقراطيوووووووو )

 .به اإلخقا  ا قائ  

إ  الووووووووووو ي يقافووووووووووو  للووووووووووو  دخوووووووووووق  " قهنووووووووووولك مقاقووووووووووو  كثيووووووووووورة مثووووووووووو  دخوووووووووووق  االنتخلبووووووووووول  

االنتخلبوووووووول  تحوووووووو  مظلوووووووو  الديمقراطيوووووووو  يجعوووووووو  موووووووول تووووووووأت  بووووووووه الديمقراطيوووووووو  فووووووووق  كوووووووو  شوووووووو   

فللديمقراطيوووووووووو  هكوووووووووو ا نظوووووووووولم مخوووووووووولل  لإلسووووووووووالم كموووووووووول رآهوووووووووول البنوووووووووول .  (142)" إلسووووووووووالم حتوووووووووو  ا

حيووووووووث تجعوووووووو  سوووووووولط  التشووووووووري  للشووووووووع  أق موووووووو  ينووووووووق  لوووووووونهم قلليووووووووه يكووووووووق  الحكووووووووم لغيوووووووور 

 . اهلل تعلل  ب  للشع  قنقابه 

 

 : الديمقراطية الليبرالية ( 4

إ  الجوووووووووووو قر الفكريوووووووووووو  : لموووووووووووول كوووووووووووول  لكوووووووووووو  شوووووووووووو   جوووووووووووو قر   فموووووووووووو  الحوووووووووووو  القووووووووووووق   ( أ

قراطيووووووووو  الليبراليووووووووو  الحديثووووووووو  نشوووووووووأ  انطالقوووووووووول  مووووووووو  قيووووووووولم الثوووووووووقرة الفرنسوووووووووي  لوووووووووولم للديم

قظوووووووووووو  العووووووووووووللم فوووووووووووو  . م التوووووووووووو  رفعوووووووووووو  شووووووووووووعلر الحريوووووووووووو  قالثووووووووووووقرة الليبراليوووووووووووو   1212

 لوووووووووك الققووووووووو  أ  الطريووووووووو  قووووووووود فُوووووووووت  للووووووووو  مصوووووووووراليه إلووووووووو  غيووووووووور لوووووووووقدة لانظمووووووووو  

االسووووووووووووتبدادي    لكوووووووووووو  القوووووووووووور  التلسوووووووووووو  لشوووووووووووور فلجووووووووووووأ البشووووووووووووري  بووووووووووووءخم شووووووووووووديد موووووووووووو  

 .دلقا  الشمقلي  قالسخري  م  شعلرا  الفردي  قالحري  ال

                                                 
142
 . 59، ص  1991، شهر ديسمبر  11، العدد  15، المستقبل العربي ،  اإلسالم والديمقراطية همي هويدي ،  
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ققووووووووود لشووووووووونل للووووووووو  طوووووووووق  القووووووووور  العشوووووووووري  الكثيووووووووور مووووووووو  التجووووووووولر  لووووووووونظم شووووووووومقلي  

قتجووووووووووووولر  تدخليووووووووووووو  تعبوووووووووووووث بمفهوووووووووووووقم الحريووووووووووووو  قالديمقراطيووووووووووووو  الليبراليووووووووووووو    قكووووووووووووول  فووووووووووووو  

مقوووووووودمتهل ُنظووووووووم فلشووووووووي  قنلءيوووووووو  قملركسووووووووي  قفوووووووو  خضووووووووم هوووووووو   التجوووووووولر  الشوووووووومقلي  ظووووووووو  

 .  (143)نسلن  أ  الليبرالي  أصبح  م  التراث الفكري للبشري  الفكر اإل

هوووووووووو ا قالديمقراطيوووووووووو  الليبراليووووووووووو  القلئموووووووووو  للووووووووووو  فصوووووووووو  الوووووووووودي  لووووووووووو  الدقلوووووووووو  سووووووووووولئدة  - 

دق  العوووووووووللم تقريبووووووووول  بشوووووووووك  أق بوووووووووآخر فووووووووو  فووووووووو  الووووووووودق  ا قرقبيووووووووو  قكووووووووو لك فووووووووو  معظوووووووووم 

 .القر  الحلدي قالعشري  

للوووووووووو  حمليووووووووووو  حقووووووووووق  ا فووووووووووراد قا قليووووووووووول  قتؤكوووووووووود الليبراليوووووووووو  موووووووووو  خوووووووووووال  الديمقراطيوووووووووو  

قهوووووووووو ا يقيوووووووووود ا غلبيوووووووووو  فوووووووووو  التعلموووووووووو  موووووووووو  ا قليوووووووووول  قا فووووووووووراد بخووووووووووال  ا نظموووووووووو  التوووووووووو  ال 

 .تشتم  لل  دستقر يلءم حملي  ا فراد قا قليل  

قالديمقراطيوووووووووو  الليبراليوووووووووو  هوووووووووو  شووووووووووك  موووووووووو  أشووووووووووكل  الديمقراطيوووووووووو  التمثيليوووووووووو  التوووووووووو  تعموووووووووو  

 .  الفرد قحقققه قفقل  لمبلد  الليبرالي  أي حملي

قمووووووووووووووو  خوووووووووووووووال  متلبعووووووووووووووو  الحيووووووووووووووولة السيلسوووووووووووووووي  المعلصووووووووووووووورة يالحوووووووووووووووظ المووووووووووووووور  تركيوووووووووووووووء  

الديمقراطيووووووووووووو  الليبراليووووووووووووو  للووووووووووووو  حريووووووووووووو  الفووووووووووووورد   قاسوووووووووووووتقاللي  سووووووووووووولقكه الخووووووووووووولص   فأنهووووووووووووول "

توووووووو ه  إلوووووووو  أبعوووووووود موووووووو   لووووووووك لنوووووووودمل نقووووووووق  بووووووووأ  تنوووووووولق  النءلوووووووو  االسووووووووتقاللي  للفوووووووورد موووووووو  

تمووووووووووو  قلكووووووووووو  يجووووووووووو  أال يحسوووووووووووم للووووووووووو  متطلبووووووووووول  السووووووووووولقك االجتمووووووووووولل  للمجتمووووووووووو  هوووووووووووق ح

حسووووووووول  حقوووووووووق  الفووووووووورد بووووووووو  لووووووووو  طريووووووووو  التقفيووووووووو  قالمقاءنووووووووو  قحسووووووووو  مبووووووووودأ حكوووووووووم ا كثريووووووووو  

 .  (144)" م  الضملنل  الضرقري  المتضمن  ف  نظري  حقق  ا فراد
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هوووووووووووو ا التوووووووووووودقي  فوووووووووووو  تطبيقوووووووووووول  الديمقراطيوووووووووووو  لبوووووووووووور التوووووووووووولريخ يفووووووووووووت  رؤانوووووووووووول للوووووووووووو   -ج

 .  الديمقراطي  قالحري  مشلك  ال حصر لهل منبعث  م  العالق  بي

قلتقضوووووووووووووي  العالقووووووووووووو  بوووووووووووووي  الديمقراطيووووووووووووو  قالحريووووووووووووو  للينووووووووووووول التأكيووووووووووووود للووووووووووووو  أ  الفكووووووووووووور 

الليبرالووووووووو  لوووووووووويس دلوووووووووقة فقووووووووووط إلووووووووو  الحريوووووووووو     نوووووووووه بللدرجوووووووووو  ا قلووووووووو  دلووووووووووقة إلووووووووو  الفرديوووووووووو  

 . بحيث يتب  الفرد فيه بمجل  استقال  دق  إءللج أق تدخ  

فكووووووووور السيلسووووووووو  مووووووووو  خوووووووووال  التطبيقووووووووول  قللووووووووو  هووووووووو ا فوووووووووللمتتب  لمفهوووووووووقم الحريووووووووو  فووووووووو  ال

حووووووووووو  الفووووووووووورد فووووووووووو  : أقلهمووووووووووول : العمليووووووووووو  يالحوووووووووووظ أنوووووووووووه ينطلووووووووووو  مووووووووووو  مفهوووووووووووقمي  أسلسووووووووووويي  

يتمثوووووووووو  فوووووووووو  التوووووووووورا  ا خووووووووووري  بحيووووووووووء : المشوووووووووولرك  السيلسووووووووووي  قاتخوووووووووول  القوووووووووورار   قثلنيهموووووووووول 

 .( 145)خلص م  الحري  يكق  خلصل  بل فراد ال يجقء التعدي لليه 

لحريوووووووووووووو  يموووووووووووووثال  التفرقوووووووووووووو  بووووووووووووووي  المفهووووووووووووووقمي  القووووووووووووووديم المفهقمووووووووووووول  السووووووووووووووللفل  الوووووووووووووو كر ل

الحريوووووووووو  بووووووووووللمعن  الحووووووووووديث هوووووووووو  االلتوووووووووورا  للفوووووووووورد " قهوووووووووو ا يعنوووووووووو  أ  . قالحووووووووووديث للحريوووووووووو  

بمجووووووووول  خووووووووولص يتمتووووووووو  فيوووووووووه بلالسوووووووووتقال  قال يخضووووووووو  فيوووووووووه لغيووووووووور القووووووووولنق    فووووووووو  حوووووووووي  أ  

تشووووووووووووير إلوووووووووووو  الحوووووووووووو  فوووووووووووو  .. الحريوووووووووووو  بووووووووووووللمعن  القووووووووووووديم السوووووووووووولئد فوووووووووووو  الموووووووووووود  اليقنلنيوووووووووووو  

 .  (146)" رك  ف  اتخل  القرارا  السيلسي  المشل

قهكوووووووووو ا ففوووووووووو  الققوووووووووو  الوووووووووو ي يتمتوووووووووو  فيووووووووووه اليقنوووووووووولن  بللمشوووووووووولرك  فوووووووووو  القوووووووووورارا  العلموووووووووو  

 يضوووووووووووو  فووووووووووووو  حيلتوووووووووووووه الخلصوووووووووووو  لبووووووووووووودا  قال يعووووووووووووور  نقلووووووووووووول  موووووووووووو  االسوووووووووووووتقال  فووووووووووووو  أموووووووووووووقر 

 .الخلص   
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أمووووووووول فووووووووو  المفهوووووووووقم الحوووووووووديث للحريووووووووو  فوووووووووللفرد يتمتووووووووو  بلالسوووووووووتقال  فووووووووو  حيلتوووووووووه الخلصووووووووو  

ال يكوووووووووولد يتمتوووووووووو  بووووووووووأي سوووووووووويلدة فوووووووووو  القوووووووووورارا  العلموووووووووو   نووووووووووه سووووووووووب  أ  تخلوووووووووو  لنهوووووووووول لكنووووووووووه 

 . (147)لنقابه ف  البرلمل  

قاسوووووووووتنلدا  لمووووووووول سوووووووووب    فالبووووووووود مووووووووو  االنتبووووووووول  لسوووووووووطقة ا غلبيووووووووو  للووووووووو  ا قليووووووووو    إ  البووووووووود 

مووووووووو  االلتووووووووورا  بحقوووووووووق  ا فوووووووووراد للووووووووو  نحوووووووووق ال ُيسوووووووووم  بللمسووووووووولس بهووووووووول   قلعووووووووو  الضووووووووومل  

الديمقراطيووووووووووو  الدسوووووووووووتقري  أي التووووووووووو  تصووووووووووون  "فوووووووووووراد يكمووووووووووو  فووووووووووو  ا  الكووووووووووولف  لحمليووووووووووو  حقوووووووووووق 

 رمووووووووووووو  ا فوووووووووووووراد فووووووووووووو  أموووووووووووووقالهم حووووووووووووودقدا  للووووووووووووو  كووووووووووووو  سووووووووووووولط  حمليووووووووووووو  لمجووووووووووووول  خووووووووووووولص لح

 . (148)" قحريلتهم

 

 :مآخذ الديمقراطية ( 5

إ ا كووووووووول  حكوووووووووم الووووووووودي  اإلسوووووووووالم  قووووووووود أفسووووووووود  فووووووووو  لصوووووووووقر مختلفووووووووو  ءمووووووووورة مووووووووو  ( أ

مووووووووووو  ا حوووووووووووداث لووووووووووو  حكوووووووووووم دلووووووووووولة اإلسوووووووووووالم المتشووووووووووودد   قالمووووووووووولر  بعضوووووووووووهم فووووووووووو  كثيووووووووووور 

العدالووووووووو  اإللهيووووووووو  التووووووووو  حثووووووووو  للووووووووو  حكوووووووووم القسوووووووووطي  الملتءمووووووووو  بوووووووووأخال  الووووووووودي  اإلسوووووووووالم  

ـــــــًة َوَســـــــًطا لَِّتُكوُنـــــــوا ُشـــــــَهَداَلَ : )  كمووووووول جووووووول  فووووووو  ققلوووووووه تعووووووولل   ِلَك َجَعلأَنـــــــاُكمأ ُأمَّ َعَلـــــــى  َوَكـــــــذَؤ

ـــــــــيأُكمأ َشـــــــــِهيًدا فتووووووووولريخ ( . 143ا يووووووووو   /سوووووووووقرة البقووووووووورة ( )...النَّـــــــــاِس َوَيُكـــــــــوَن الرَُّســـــــــوُل َعَل

الحضووووووووووولرة العربيووووووووووو  اإلسوووووووووووالمي  فووووووووووو   رقة تطقرهووووووووووول يشوووووووووووهد بأنهووووووووووول كلنووووووووووو  مدفقلووووووووووو  بحكوووووووووووم 

قسووووووووووط  ال ُيجرجوووووووووور المسوووووووووولم للجنوووووووووو  بللسوووووووووويلط   قال يقوووووووووو  حجوووووووووور لثوووووووووورة أموووووووووولم موووووووووو  نووووووووووقى 

التقووووووووووقى بللعبوووووووووولدا    قالوووووووووودلقة بووووووووووللقق  المعوووووووووورق  مسووووووووووتفيدا  موووووووووو  قووووووووووق  الرسووووووووووق  صوووووووووول  اهلل 

منكووووووووورا  فليغيووووووووور  بيوووووووود    فووووووووود  لوووووووووم يسووووووووتط  فبلسووووووووولنه   فووووووووود   مووووووووو  رأى موووووووونكم: " لليووووووووه قسووووووووولم 
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رقا  مسووووووووولم   راجووووووووو  ابووووووووو  رجووووووووو  الحنبلووووووووو  " )لوووووووووم يسوووووووووتطي  فبقلبوووووووووه ق لوووووووووك أضوووووووووع  اإليمووووووووول  

    ط   مؤسسوووووووووو  الرسوووووووووولل   2جوووووووووولم  العلووووووووووقم قالحكووووووووووم فوووووووووو  شوووووووووورح خمسووووووووووي  حووووووووووديثل    ج : 

 ( .243م   ص  2771

إلسوووووووووووووالم  منووووووووووووو  هووووووووووووو ا قفووووووووووووو  التقووووووووووووولدي أ  الغووووووووووووور  خلووووووووووووو  فووووووووووووو  العوووووووووووووللم العربووووووووووووو  قا

منتصوووووووو  القوووووووور  الملضوووووووو    ظرقفوووووووول  تهيئيوووووووو  أشووووووووبه بتلووووووووك التوووووووو  للشووووووووهل هوووووووو ا ا خيوووووووور فوووووووو  

تحقلوووووووووووه موووووووووووو  حكوووووووووووم الكنيسوووووووووووو  إلوووووووووووو  حكوووووووووووم الليبراليوووووووووووو  قالعلملنيوووووووووووو    ق لوووووووووووك لوووووووووووودف  العوووووووووووور  

بقضوووووووووووووووووي  العلملنيووووووووووووووووو   Globalizationقالمسووووووووووووووووولمي  لإليمووووووووووووووووول  مووووووووووووووووو  خوووووووووووووووووال  العقلمووووووووووووووووو  

فوووووووووو  سوووووووووولقكهم ا خالقوووووووووو  لوووووووووو  أخووووووووووال   قالحكووووووووووم الليبرالوووووووووو    قلينووووووووووأى العوووووووووور  قالمسوووووووووولمق 

إنمووووووووووول بعثووووووووووو  : " الووووووووووودي  اإلسوووووووووووالم  التووووووووووو  قووووووووووول  فيهووووووووووول الرسوووووووووووق  صووووووووووول  اهلل لليوووووووووووه قسووووووووووولم 

أ  أقووووووووووووربكم : "   قققلووووووووووووه .....( رقا  صووووووووووووحي  ا لبوووووووووووولن  فوووووووووووو  " ) تمووووووووووووم مكوووووووووووولرم ا خووووووووووووال  

 ( .رقا  أحمد قالترم ي قاب  حيل " )من  مجلسل  يقم القيلم  أحسنكم أخالقل  

أ  الوووووووووووودلقة للتمسووووووووووووك بووووووووووووللمقرقث الثقوووووووووووولف   ي أموووووووووووو  ال يعنوووووووووووو  رفضووووووووووووهل  قالحقيقوووووووووووو (  

لقووووووووووووووووويم ا خوووووووووووووووووري    قال للجقانووووووووووووووووو  اإليجلبيووووووووووووووووو   ي حضووووووووووووووووولرة أخووووووووووووووووورى فووووووووووووووووو  مجووووووووووووووووول  

التطبيقووووووووول  العمليووووووووو  الخلصووووووووو  فووووووووو  مجووووووووول  التقنيووووووووو    بووووووووو  للووووووووو  أي أمووووووووو  أ  تسوووووووووتقلبهل 

 .  قتحلق  المشلرك  ف  تطقيرهل قاالستفلدة منهل لصلل  اإلنسلني  

مووووووووووووور ال يتنووووووووووووولف  مووووووووووووو  المحلفظووووووووووووو  للووووووووووووو  الموووووووووووووقرقث الثقووووووووووووولف  فووووووووووووو  الووووووووووووودي  هووووووووووووو ا ا 

اإلسوووووووووالم    طللمووووووووول أنوووووووووه ال يتعووووووووولر  مووووووووو  حريووووووووو  الفووووووووورد قال يتعووووووووولر  مووووووووو  سووووووووون  التطوووووووووقر 

 .قتقاص  الحضلرا  

قا  ا ُيعيووووووووووووو  العلمووووووووووووولنيق  للووووووووووووو  الفكووووووووووووور اإلسوووووووووووووالم  المعلصووووووووووووور مققووووووووووووو  الحووووووووووووو ر مووووووووووووو  

الغووووووووووور  قيموووووووووووه بعووووووووووو  العنلصووووووووووور فووووووووووو  الحضووووووووووولرة الغربيووووووووووو    فووووووووووود   لوووووووووووك راجووووووووووو  لفووووووووووور  



122 

 

االجتملليووووووووو  قا خالقيووووووووو  للووووووووو  المسووووووووولمي  مووووووووو  خوووووووووال  سوووووووووينلريقهل  مختلفووووووووو  ظهووووووووور  فووووووووو  

نهليوووووووووووو  القوووووووووووور  السوووووووووووولب    فوووووووووووو  مقوووووووووووودمتهل فكوووووووووووورة العقلموووووووووووو    قالشوووووووووووور  ا قسووووووووووووط الجديوووووووووووود   

  ثووووووووووووووم الربيوووووووووووووو  العربوووووووووووووو    قهوووووووووووووو  سووووووووووووووينلريقهل  أللنهوووووووووووووول صووووووووووووووراح   الخالقوووووووووووووو قالفقضوووووووووووووو  

 .ف  ه ا العصر  قفرضهل بمل فيهل م  نتلئج مدمرة كمل نشهدهل

( S. P. Hintington 1927 - 2008)قبوو  أ  يصووودر كتوول  صووولمقي  هنتغنوووق   ( ج

  قمووووول أثووووولر  هووووو ا الكتووووول  مووووو  جووووود    كووووول  الووووورئيس ا مريكووووو  (( صوووووراع الحضووووولرا ))

فضوووووووويح  ))قووووووود غوووووووولدر سووووووودة الحكووووووووم فووووووو  بوووووووالد  بسووووووووب  مووووووول أطلوووووووو  لليوووووووه  (نيكسوووووووق )

لم بءيووووولرة االتحووووولد السوووووقفيت  حيوووووث قلمقاصووووول  مسووووويرته السيلسوووووي  قووووو. الشوووووهيرة (( قترغيووووو 

 .كلن  الشيقلي  ف   لك القق  الءال  ف  لنفقانهل 

قموووووووووو  خووووووووووال  تصووووووووووريحلته كوووووووووول  الهوووووووووود  موووووووووو  الءيوووووووووولرة اقنوووووووووولع أقطوووووووووول  الشوووووووووويقلي  بأنووووووووووه 

يمكوووووووووو  التعووووووووووولي  بووووووووووي  نظووووووووووولم  الحضووووووووووولرة الغربيوووووووووو  الشووووووووووويقلي  قالرأسوووووووووومللي    ق لوووووووووووك بنووووووووووول   

قثقلفووووووووو  قاحووووووووودة   قأ  العووووووووودا  الحقيقووووووووو   للووووووووو  حقيقووووووووو  أ  النظووووووووولمي  نتووووووووولج لحضووووووووولرة قاحووووووووودة

 .بي  الحضلرة الغربي  قاإلسالم 

م قانتصووووووووووولر العوووووووووووللم الغربووووووووووو  الحووووووووووور    1221قلنووووووووووود تفكوووووووووووك االتحووووووووووولد السوووووووووووقفيت  لووووووووووولم 

بأنوووووووووه (( هيووووووووو  كوووووووووالس))قلووووووووو   النووووووووولس جميعووووووووول  تصوووووووووري  ا موووووووووي  العووووووووولم للحلووووووووو  ا طلسووووووووو  " 

  قهوووووووووو ا  (149)" سووووووووووالم بعوووووووووود انهيوووووووووولر الشوووووووووويقلي    أصووووووووووب  العوووووووووودق الظوووووووووولهر للغوووووووووور  هووووووووووق اإل

يعنوووووووووووووو  أ  االسووووووووووووووتراتيجي  للغوووووووووووووور  كلنوووووووووووووو  ممنهجوووووووووووووو  لفوووووووووووووور  ثقلفوووووووووووووو  الغوووووووووووووور  السيلسووووووووووووووي  

قاالجتملليوووووووووووو  قاالقتصوووووووووووولدي  كموووووووووووول طرحهوووووووووووول فيموووووووووووول بعوووووووووووود فرنسوووووووووووويس فقكقيلموووووووووووول فوووووووووووو  كتلبووووووووووووه 

                                                 
149
 .ر الهجرة للقرارات وعلوم القرآن الكريم مو ع ، معهد دا: راجع  
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  قتلوووووووووووك كلنووووووووووو  رسووووووووووولل  لمووووووووووو  يرفضوووووووووووق  نظريووووووووووو  (( نهليووووووووووو  التووووووووووولريخ قاإلنسووووووووووول  ا خيووووووووووور))

 .لي المؤامرة الخلرجي  المنف ة بأدقا  مح

للوووووووووو  أيوووووووووو  حوووووووووول    فوووووووووود ا أراد الغوووووووووور  اقنوووووووووولع الغيوووووووووور بللديمقراطيوووووووووو  كموووووووووول هوووووووووو  مطبقوووووووووو  

لديوووووووه للووووووو  أنهووووووول حكوووووووم ا غلبيووووووو  قمبعوووووووث حريووووووو  االختيووووووولر فووووووود  التسوووووووقي  لهووووووول فكريووووووول  جووووووولئء 

لكوووووووو  فرضووووووووهل للوووووووو  أنهوووووووول موووووووونهج مقوووووووودس .   كموووووووول يجووووووووقء التبشووووووووير بلإلسووووووووالم فوووووووو  مقاطنهوووووووول 

غيووووووووووور جوووووووووولئء فللتووووووووووولريخ قالبحووووووووووث العلمووووووووووو  يفووووووووووق  كوووووووووو  أسوووووووووووللي  التمتوووووووووو  بللحريووووووووووو  الفرديوووووووووو  

 .  قالقاق  يشهد بعكس  لك 

فقوووووووووود دخلوووووووووو  ا نظموووووووووو  الديكتلتقريوووووووووو  فوووووووووو  معظمهوووووووووول موووووووووو  بقابوووووووووو  ا غلبيوووووووووو  الديمقراطيوووووووووو  

قفوووووووووو  مقوووووووووودمتهل النلءيوووووووووو  قالفلشووووووووووي  قالملركسووووووووووي  قغيرهوووووووووول فوووووووووو  منوووووووووولط  مختلفوووووووووو  موووووووووو  العووووووووووللم 

 .الثللث 

 Alexis)ألوووووووويكس تقكفيووووووو  ققووووووود حووووووو ر الكلتوووووووو  السيلسووووووو  قاالجتموووووووولل  الفرنسووووووو   -د

de Tocqueville 1805 - 1859 ) قبوووووو  لصوووووورنل هوووووو ا فوووووو  كتلبووووووه الشووووووهير

حيوووووووووث . مووووووووو  طغيووووووووول  ا غلبيووووووووو  فووووووووو  نظووووووووولم الديمقراطيووووووووو  (( الديمقراطيووووووووو  فووووووووو  أمريكووووووووول))

   تسأ  كي  يمك  أ  نجع  الحري  قالمسلقاة متسلقيتي  أق ممكنتي  معل  ؟  

للوووووووووووو  قووووووووووووقاني  قضووووووووووووعي    كثيوووووووووووورا  موووووووووووول  قيوووووووووووورى تقكفيوووووووووووو  أ  سوووووووووووولط  ا غلبيوووووووووووو  القلئموووووووووووو 

ا غلبيووووووووووو  : " قيقوووووووووووق  . تتحوووووووووووق  إلووووووووووو  قوووووووووووقة ظللمووووووووووو  قمفرطووووووووووو  الطغيووووووووووول  إءا  حريووووووووووو  الفووووووووووورد 

فووووووووووو  جملتهووووووووووول   ال تعووووووووووودق أ  تكوووووووووووق  فوووووووووووردا    كثيووووووووووورا  مووووووووووول تتعووووووووووولر  آرا   قمصوووووووووووللحه مووووووووووو  

 .آرا  شخص آخر قمصللحه   ق اك الشخص ا خر يسمقنه أقلي  

                                                 
  1أزمرررة الديمقراطيرررة ال ربيرررة المعاصررررة ، ط : راجرررع  ررري شرررمن المحخرررذ علرررى الديمقراطيرررة ال ربيرررة ، الصرررديق محمرررد الشررريباني  ،

 .م  1991المركز العالمي للدراسات واألبحال ، طرابل  ، ليبيا ، 
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يملوووووووووك قوووووووووقة مطلقوووووووو  قووووووووود ُيسووووووووو   اسوووووووووتخدام هووووووووو   فوووووووود  نحووووووووو  سووووووووولمنل بوووووووووأ  الرجوووووووو  الووووووووو ي 

القوووووووووووقة فووووووووووويظلم خصوووووووووووقمه   فمووووووووووول الووووووووووو ي يمنووووووووووو  ا غلبيووووووووووو  أ  تكوووووووووووق  معرضووووووووووو  لمثووووووووووو  هووووووووووو ا 

 .( 150)" الخطأ ؟   فللنلس ال يغيرق  أخالقهم إ ا مل اتحدقا بعضهم م  بع  

: قمووووووووو  نلحيووووووووو  أخووووووووورى يقوووووووووق  تقكفيووووووووو  محووووووووو را  مووووووووو  سووووووووولط  ا غلبيووووووووو  فووووووووو  الديمقراطيووووووووو  

إ  لووووووووويس  حووووووووود مووووووووو  بنووووووووو  اإلنسووووووووولني  " محووووووووودقدة شووووووووو   سووووووووو   قخطووووووووور إ  السووووووووولط  غيووووووووور ال

يووووووووور اهلل قحووووووووود  قووووووووولدر للووووووووو  كووووووووو  شووووووووو     ا هليووووووووو  لمملرسوووووووووتهل فووووووووو  حوووووووووءم قلقووووووووو  فلووووووووويس غ

 . (151)" حكمته قلدالته تقاءيل  قدرته ف

لوووووووووويس : " ممتعضوووووووووول  مووووووووو  حكووووووووووم ا غلبيوووووووووو  فووووووووو  الديمقراطيوووووووووو  قوووووووووولئال   (تقكفيوووووووووو )قيشوووووووووترط 

لشوووووووور  أق لهوووووووول حقوووووووووق  تبلوووووووو  مووووووووو  قداسووووووووتهل درجووووووووو  للوووووووو  ا ر  قووووووووقة جوووووووووديرة فوووووووو   اتهووووووووول بل

قيضوووووووووووي  تقكفيووووووووووو  فووووووووووو  . ( 152)" تجعلنووووووووووو  أسووووووووووولم بسووووووووووولطتهل الطلغيووووووووووو  التووووووووووو  ال حووووووووووود لهووووووووووول 

فعنوووووووووووودمل أرى : " تقسوووووووووووويمه  نظموووووووووووو  الحكووووووووووووم السيلسوووووووووووو  المنبثقوووووووووووو  لوووووووووووو  الديمقراطيوووووووووووو  قوووووووووووولئال  

حوووووووو  ا موووووووور المطلوووووووو    ققسوووووووولئله ُتغوووووووود  للوووووووو  سوووووووولط  موووووووول أيوووووووول  كلنوووووووو  هوووووووو   السوووووووولط    قأيوووووووول  

اسوووووووووووومهل   شووووووووووووعبل  كوووووووووووول  أق ملكوووووووووووول    أق ارسووووووووووووتقراطي    أق ديمقراطيوووووووووووو  أق ملكيوووووووووووو    أق كوووووووووووول  

 . (153)" جهقي    لندمل أرى  لك أقق    إ  فيهل ب قر االستبداد قالطغيل  
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، دار عررررالم الكتررررب ،  1أمررررين مرسرررري  نررررديل ، ط : ، ترجمررررة وتعليررررق  1، ج  الديمقراطيررررة  رررري أمريكررررااليكسرررري  دو توكفيررررل ،  

 . 114القاهرة ، ص 
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 .المصدر السابق ، الصفحة نفسها  
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 . 119، ص  1المصدر السابق ، ج  
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 :مفهوم الدولة لدن العلمانيين والمسلمّين 

 : مفهوم الدولة لغةً  (1

الووووووووووو    يووووووووووودق  دقال    أي إ   كلمووووووووووو  دقلووووووووووو  فووووووووووو  اللّغووووووووووو  العربّيووووووووووو  مشوووووووووووتق  مووووووووووو  فعووووووووووو  د" 

لوووووووووو    بمعنوووووووووو  دار أق تبووووووووووّد  أق تغيوووووووووور موووووووووو  حوووووووووول  إلوووووووووو  آخوووووووووور  قدالوووووووووو  ا يوووووووووولم دار  قتحق 

لووووووووو  قوووووووووقم إلووووووووو  آخوووووووووري  قدا  الوووووووووّدهر أي تحوووووووووق   مووووووووو  حووووووووولٍ  إلووووووووو  حووووووووول    قالُدقلووووووووو  بضوووووووووم 

 . (154)" الدا  الش   المتداق  

 ققوووووووووود جوووووووووول  فوووووووووو  هوووووووووو ا الّسوووووووووويل  فوووووووووو  القوووووووووورآ  الكووووووووووريم الُدقلوووووووووو  موووووووووو  الشوووووووووو   موووووووووول يعنوووووووووو 

ـــــــاَِل )...المتوووووووداق  بلالحتكووووووولر مووووووو  الشووووووو   بوووووووي  النووووووولس  ِنَي َغأ ـــــــيأَن األأ ـــــــًة َب ـــــــوَن ُدوَل ـــــــيأ اَل َيُك َك

 ( .2ي  ا / الحشر سقرة ( )... ِمنُكمأ 

شوووووووووووويئل  يتداقلوووووووووووه ا غنيوووووووووووول  قيتملرقنووووووووووووه فوووووووووووال ينللووووووووووووه أحوووووووووووود موووووووووووو   أي ال يكوووووووووووق  الفوووووووووووو   

ـــــــــــَك ... : )كمووووووووووول جووووووووووول  بمعنووووووووووو  الظفووووووووووور أي االنتصووووووووووولر فووووووووووو  ققلوووووووووووه تعووووووووووولل  . الفقووووووووووورا   َوِتلأ

ـــــــــــاسِ  ـــــــــــيأَن النَّ ـــــــــــَداِوُلَها َب ـــــــــــاُم ُن َيَّ أي نصووووووووووورفهل ( 147ا يووووووووووو  / سوووووووووووقرة آ  لمووووووووووورا  ( )... األأ

 . (155)بينهم فجعلهل لهؤال  مرة قلهؤال  أخرى 

قفووووووووو  اإلطووووووووولر العووووووووولم فأننووووووووول لنووووووووودمل نتحووووووووودث لووووووووو  الدقلووووووووو  فأننووووووووول نعنووووووووو  مفهوووووووووقم الدقلووووووووو  

 مدنيووووووووووووووو  أي اللِّيبراليووووووووووووووو  مووووووووووووووو الثيققراطيووووووووووووووو  الدينيووووووووووووووو  مووووووووووووووو  نلحيووووووووووووووو    قمفهوووووووووووووووقم الدقلووووووووووووووو  ال
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 . 215م ، ص  1991مليف والنشر ، القاهرة ، ، الهيئة المصرية العامة للت 1معجم ألفاظ القرآن الكريم ، المجلد األول ، ط  

  ي  ررروا وتركرروه خو رراً مررن المسررلمين ، وسررمي : الفررير ررق ، مررن ، ومررن ايررر  قررال كهررذا المررال الررذل هررو مررا أًخررذ مررن مررال الًكفررار بح 
كمررر  العرررام كمرررا ذكرررره وح.  يئررراً ، ألنلرررً  رجرررع مرررن الكفرررار الرررذين هرررم ايرررر مسرررتحقين لررر  ، إلرررى المسرررلمين الرررذين لهرررم الحرررق إال و رررر  يررر  

ررر: )هللا  ررري  ولررر  تعرررالى  سم الكمم ى وم رررامم تم الكيم رررى وم بم لِرررِذي الكقًرك ًسررروِل وم لِلر  أل  ملِل رررـِ  وم رررِل الكقًررررم ًسرررولِِ  ِمرررنك أمهك لمرررى رم رررا أم مرررارم الل رررـً  عم رررِبيِل م  رررِن الس  ابك اِكيِن وم
ررر رررا آتم مم ررراِر ِمرررنًكمك وم ِنيم ماك نم األك ررريك ًكرررونم ًدولمرررًة بم ررريك الم يم ِعقمرررابِ كم رررِديًد الك قًررروا الل رررـ م إِن  الل رررـ م شم ات  ًهوا وم رررً   مرررانتم نك ررراًكمك عم هم رررا نم مم ًسررروًل  مًخرررًذوهً وم ( اًكًم الر 

 ( 9اآلية / الحشر )

مررا أنعررم هللا علررى رسررول مررن أمرروال أهررل القرررأل مررن ايررر  تررال  للرر  ، يجعلرر  لمررن ))وجررار  رري المختصررر  رري تفسررير القرررآن مررا نصرر  
سرررول ملكررراً ولرررذوي  رابتررر  مرررن بنررري هاشرررم وبنررري المطلرررب تعوي ررراً لهرررم عمرررا منعررروه مرررن الصرررد ة ، واأليترررام والفقررررار ، يشرررار وللر

 (( .ولل ريب الذي نفذت نفقت  ال يختصر تداول المال على األانيار دون الفقرار

، مركررررز تفسررررير الدراسررررات  3 ، ط 1جماعررررة مررررن علمررررار التفسررررير ، المختصررررر  رررري تفسررررير القرررررآن الكررررريم ، مجلررررد : راجررررع كتابرررر  

 .  521، ص  1111القرآنية ، الرياج ، 
155
 . 215معجم ألفاظ القرآن الكريم ، المجلد األول  ، مصدر سبق ذكره ، ص  
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نلحيووووووووووووو  أخووووووووووووورى   للمووووووووووووول  بوووووووووووووأ  الفووووووووووووولر  قضووووووووووووو  الحريووووووووووووو  الشخصوووووووووووووي  بوووووووووووووي  المفهوووووووووووووقمي   

 .السللف  ال كر 

قللققووووووووووق  للوووووووووو  إشووووووووووكلليل  الخلووووووووووط بووووووووووي  المفهووووووووووقمي  قالصووووووووووراع الوووووووووودائر فوووووووووو  لصوووووووووورنل 

فوووووووووووو  طوووووووووووورح التنلقضوووووووووووول  العمليوووووووووووو  قالتطبيقيوووووووووووو  فوووووووووووو  تصووووووووووووقراتنل لمفهووووووووووووقم حّريوووووووووووو  اإلنسوووووووووووول  

قوووووووووق  إ   الدقلووووووووو  الدينيووووووووو  ُتعووووووووود  أقووووووووودم التصوووووووووقرا  فووووووووو  تحديووووووووود مفهوووووووووقم المعلصووووووووور   يمكووووووووو  ال

الحّريووووووووووووو    قتحديووووووووووووود سووووووووووووولقكيل  الفووووووووووووورد   قتتميوووووووووووووء بوووووووووووووأ  هوووووووووووووق اهلل جووووووووووووو   جاللوووووووووووووه   لكووووووووووووو  

تطبيقلتهووووووووووول المتبلينووووووووووو  تعوووووووووووقد إلووووووووووو  فهوووووووووووم نصوووووووووووقص الكتووووووووووو  المقدسووووووووووو  التوووووووووووّ  جووووووووووول   لووووووووووو  

ق تلفيوووووووو  طريوووووووو  الرسوووووووو  قا نبيوووووووول  بصوووووووور  النظوووووووور لوووووووو  مالبسوووووووول  موووووووول تووووووووم  موووووووو  تحريوووووووو  أ

.أق اسوووووووووووقلط لوووووووووووبع  مووووووووووو  أجءائهووووووووووول   أق تفسوووووووووووير تأقيووووووووووو  مقلصووووووووووودهل مووووووووووو  نلحيووووووووووو  أخووووووووووورى 

فللعقيوووووووودة المسوووووووويحي  التوووووووو  ُحسووووووووم أمرهوووووووول لنوووووووودمل تووووووووم  فصوووووووو  الوووووووودي  لوووووووو  الدقلوووووووو  فوووووووو   

نهليوووووووو  القوووووووورق  القسووووووووط  ا قرقبيوووووووو    بسووووووووب  موووووووول  كرنوووووووول  سوووووووولبقل  فوووووووو  الفصوووووووو  الثوووووووولن  موووووووو  

حتوووووووووقي للووووووووو  تشوووووووووريعل  لمليووووووووو  محوووووووووقرة أ  فحوووووووووقى نصقصوووووووووهل المشوووووووووكقك فيهووووووووول غللبووووووووول  لووووووووووم  ت

قمفصوووووووووول  لحيوووووووووولة الفووووووووووورد كموووووووووول هووووووووووق الحووووووووووول  فوووووووووو  الديلنوووووووووو  اإلسوووووووووووالمّي    موووووووووول دفوووووووووو  برجووووووووووول  

الكنيسووووووووو  إلووووووووو  إصووووووووودار فتووووووووولقي ققووووووووورارا   سوووووووووبل  سووووووووولطقي  قاقتصووووووووولدي    كثيووووووووورة منهووووووووول مووووووووول 

كب وووووووو  حّريوووووووو  الفكوووووووور   قحوووووووود  موووووووو  تطووووووووّقر المعرفوووووووو  قبلووووووووق  الحضوووووووولرة   موووووووول أد ى فوووووووو  النهليوووووووو  

 .جعهل لصلل  العلملنّي  إل  ترا

وووووووووووول فوووووووووووو خلرطوووووووووووو  طريوووووووووووو  التقلديوووووووووووو  قسيلسوووووووووووووي     اإلسووووووووووووالم   فللدقلوووووووووووو  الدينيوووووووووووو  لهوووووووووووولأم 

قاقتصووووووووووووولدي    قاجتملليووووووووووووو    قأخالقيووووووووووووو  محوووووووووووووددة بنصوووووووووووووقص قرآنيووووووووووووو    مووووووووووووول جعلهووووووووووووول نوووووووووووووقاة 

برنووووووووولمج حيووووووووولت  دسوووووووووتقري متكلمووووووووو  إ ا مووووووووول توووووووووم  التعلمووووووووو  مووووووووو  مفهوووووووووقم الووووووووونص  بشووووووووو   مووووووووو  

  قفووووووووووو  ضوووووووووووق  " لقووووووووووورآ  صووووووووووولل  لكووووووووووو  ءمووووووووووول  قمكووووووووووول  ا" العقالنيووووووووووو  فووووووووووو  ضوووووووووووق  مققلووووووووووو  
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فقووووووووووود رقي لووووووووووو  أبوووووووووووق هريووووووووووورة . الوووووووووودالال  الحلثووووووووووو  لكووووووووووو  مووووووووووو  رالووووووووووو  التطوووووووووووّقر الحضووووووووووولري 

إ و اهلل يبعووووووووووث لهوووووووووو   : " رضوووووووووو  اهلل لنووووووووووه لوووووووووو  النبوووووووووو  صوووووووووول  اهلل لليووووووووووه قسوووووووووولم أن ووووووووووُه قوووووووووول  

 . " ا م  لل  رأس ك  ملئ  سن  مل ُيجدّد لهل دينهل 

  العووووووووور  الووووووووودالق  الستنسووووووووولخ الدقلووووووووو  المدنيووووووووو  تحووووووووو  قمووووووووو  ثوووووووووم فووووووووودلل  العلملنيووووووووو  مووووووووو

شوووووووووعلر الحريووووووووو  الفرديووووووووو  يقعوووووووووق  فووووووووو  مققووووووووو  التنووووووووولق  بوووووووووي  ظووووووووورق  مخووووووووول  المصووووووووولدر 

 .قالقالدة بي  الديلنتي  السلميتي  

 

 :موقف الجماعات اإلسالمية من الدولة المدنية  -1

جوووووووود لهوووووووول إ ا قلرنوووووووول الجمللوووووووول  اإلسووووووووالمي  موووووووو  خووووووووال  قجهوووووووو  نظوووووووور فوووووووو  الدقلوووووووو  المدنيوووووووو  ن

مقاقووووووووو  متبلينووووووووو  أحيلنووووووووول    قا   تتفووووووووو  فووووووووو  النهليووووووووو  للووووووووو  رفضوووووووووهل مووووووووو  اخوووووووووتال  ا سوووووووووللي  

 .قالنقايل 

ـــــــــة - أ كمووووووووول  –تووووووووورف  جووووووووو ريل  فكووووووووورة الدقلووووووووو  المدنيووووووووو    قتووووووووورى  فالســـــــــلفية الجهادي

فووووووووور  الدقلووووووووو  الدينيووووووووو  بقوووووووووقة السوووووووووي    قهوووووووووؤال   –أشووووووووورنل فووووووووو  الفصووووووووو  الثووووووووولن  

قينطبوووووووووووو  نمووووووووووووق ج . دقل  هوووووووووووم موووووووووووو  يثيووووووووووورق  القلوووووووووووو  المحلووووووووووو  قاإلقليموووووووووووو  قالووووووووووو

السوووووووولفي  الجهلديوووووووو  للوووووووو  كوووووووو  موووووووو  يسووووووووع  لمليوووووووول  لفوووووووور  الدقلوووووووو  اإلسووووووووالمّي    

 . قنب  فكرة الديمقراطي  بللمفهقم الغرب  

فهوووووووو  فووووووووو  كثيوووووووور مووووووووو  ا حيووووووووول  أخوووووووو   حوووووووووّدة مووووووووو   أمـــــــــا الســـــــــلفّية الّدعوّيـــــــــة  -  

ققوووووووود تأسسوووووووو  هوووووووو   الجمللوووووووو  حووووووووديثل  لوووووووو  طريوووووووو  الشوووووووويخ السووووووووعقدي . سوووووووولبقتهل 

قتلوووووووووءم " السووووووووولفّي  المدخلّيووووووووو "  مووووووووول يطلووووووووو  لليهووووووووول أحيلنووووووووول  اسوووووووووم " دخل ربيووووووووو  المووووووووو"
                                                 

  ر ررررم )، واأللبرررراني  رررري السلسررررة الصررررحيحة ( 129( )المقاصررررد الخمسررررة)وصررررحح  السررررخاوي  رررري ( 2191ر ررررم )رواه أبررررو داوود /

599. ) 
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هووووووووو   الجمللووووووووو  فيمووووووووول بينهووووووووول بتعووووووووولليم الّسووووووووول  الصووووووووولل    حيوووووووووث تووووووووودلق بللحجووووووووو  

العقليوووووووو  إلوووووووو  اإليموووووووول  بوووووووو لك   موووووووو  نبوووووووو  التقوووووووور  بل ضوووووووورح  قمحلربوووووووو  موووووووول توووووووورا  

 .م  طققس شكلي  ف  العبلدة  بدع

لووووووووو  شوووووووووعلر الووووووووودفلع لووووووووو  حّجووووووووو  قحكوووووووووم قمووووووووو  النلحيووووووووو  السيلسوووووووووي  ترفووووووووو  هووووووووو   الجمل

تمووووووووون  للحووووووووولكم الوووووووووّ ي تعوووووووووي  فووووووووو  إطووووووووولر حكمووووووووو  سووووووووولط  مطّلقووووووووو  " قلووووووووو  ا مووووووووور   حيوووووووووث 

دق  تقبووووووووووو  ا را  المعلرضووووووووووو    مووووووووووو  تشوووووووووووجي  اسوووووووووووتخدام القوووووووووووّقة ضووووووووووود المعلرضوووووووووووي    قهووووووووووو  

 .   (156)" آرا  ُتعر  العملّي  السيلسي  للخطر 

  يخوووووووووولل  قلوووووووووو  ا موووووووووور ققوووووووووود كوووووووووول  قال ءا  لهوووووووووو   الجمللوووووووووو  دقرا  منلهضوووووووووول  كوووووووووو  موووووووووو

  ققووووووووود اسوووووووووتخدم  هووووووووو   الجمللووووووووو  فووووووووو  فتووووووووورا  حديثووووووووو  ضووووووووود جمللووووووووو  اإلخوووووووووقا  ( الحووووووووولكم)

 .المسلمي  كلمل كلن  ه   ا خيرة الممنهج  ف  مقق  المعلرض  الحلدة

أموووووووووووووول جمللوووووووووووووو  اإلخووووووووووووووقا  المسوووووووووووووولمي  التّوووووووووووووو  ُتعوووووووووووووود  موووووووووووووو  أقوووووووووووووودم الجمللوووووووووووووول   -ج

م نفسوووووووووهل كتيوووووووووولر إسوووووووووالمّ  أكثوووووووووور التّوووووووووو  تقووووووووود –اإلسوووووووووالمّي  سيلسووووووووويل  فوووووووووو  العصووووووووور الحوووووووووديث 

فمقاقفهووووووووووول تتنووووووووووولق  حينووووووووووول  بوووووووووووي  الدكتلتقريووووووووووو  كجمللووووووووووو   –التوووووووووووداال  مووووووووووو  التيووووووووووولر الّسووووووووووولف  

جهلدّيووووووووو  بشوووووووووك  مبلشووووووووور أق غيووووووووور مبلشووووووووور   قحينووووووووول  بوووووووووي  دلقتهووووووووول إلووووووووو  تحكووووووووويم صووووووووونلدي  

االنتخلبووووووووول    قأّيووووووووول  كووووووووول  مققفهووووووووول فهووووووووو  تظووووووووو  دائمووووووووول  فووووووووو  خدمووووووووو  السوووووووووع  لتحقيووووووووو  دقلووووووووو  

 .  الخالف  

                                                 
156
ررررلفية المدخليلررررة " : أتالنتيررررك كرررراون  : " يل أحمررررد صررررالح علرررر  المو ررررع االلكترونرررري . الف ررررائل أن برررردأت لعبررررة الخطررررر مررررع السل

 .  1119/  11/  19بوابة الوسط " أتالنتك كاون "للمجل  األطلسي 

 1113للكتررراب ، ، الررردار التونسرررية  1، ط " المررردخلي"إشررركالية المرجعيرررة  ررري الفكرررر السرررلفي : عبرررد الباسرررط ناسررري . د: راجرررع أي ررراً 

ال مجرررال العتبرررار ظررراهرة السرررلفية مجررررد حركرررة ظر يرررة عرررابرة ، دائمررراً هررري إ رررراز  كرررري وعملررري تمخرررج عرررن تراكمرررات مرررن " ، 
الجررردل العقائررردي والصرررراع اإليرررديولوجي والتجررراذب السياسررري ممرررا ال سررربيل لنكرانررر  ، ولكرررن  هرررذا االعتبرررار ًيولرررد بررردوره أسرررئلة أخررررأل 

،  11ص "  هررررل هرررري إحيرررار مررررذهب أم حركررررة إصرررالح أم هرررري مجرررررد اجتهرررراد . ة هررررذه الظرررراهرة السرررلفية أكثرررر إلحاحرررراً حررررول طبيعررر

 .، عن مصطل  السلفية الهوية والمرجع  19راجع أي اً ص 
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  خوووووووووووال  تووووووووووولريخ هووووووووووو   الجمللووووووووووو  يالحوووووووووووظ المووووووووووور  التقلبووووووووووول  الفكّريووووووووووو  إءا  الدقلووووووووووو  قمووووووووووو

فبووووووووووللعقدة إلوووووووووو  نصوووووووووقص مؤسووووووووووس الجمللوووووووووو  حسوووووووووو  البنوووووووووول " المدنيووووووووو  قفكوووووووووورة الديمقراطيوووووووووو    

إلسووووووووووووووووالمّي  نالحووووووووووووووووظ اضووووووووووووووووطرابل  موووووووووووووووول بووووووووووووووووي  خطوووووووووووووووول  االصووووووووووووووووالحي  ا( 1242 – 1271)

دّديوووووووووو  السيلسووووووووووي    قبووووووووووي  التِّوووووووووو  قبلوووووووووو  الدقلوووووووووو  الدسووووووووووتقرّي  قالتعمطلوووووووووو  القوووووووووور  العشووووووووووري    

سووووووووووويد )إحيلئيووووووووووو  إسوووووووووووالمّي    تكّرسووووووووووو  مووووووووووو  المنظووووووووووور الال حووووووووووو  لإلخوووووووووووقا  المسووووووووووولمي  قهوووووووووووق 

التّوووووووووووو  رفضوووووووووووو  نمووووووووووووق ج الدقلوووووووووووو  الغربيوووووووووووو  فوووووووووووو  تحكيمهوووووووووووول للشووووووووووووع  كمصوووووووووووودر   ( قطوووووووووووو 

  قبوووووووووووووي   (157)" للسووووووووووووولطل  قاحترامهووووووووووووول للدسوووووووووووووتقر قتشوووووووووووووديدهل للووووووووووووو  التعّدديووووووووووووو  السيلسوووووووووووووي  

الدالّيووووووووووو  للمشووووووووووولرك  بحمووووووووووولس فووووووووووو  االنتخلبووووووووووول  فووووووووووو  مقاقفهووووووووووول ا خيووووووووووورة مووووووووووو  االنتخلبووووووووووول  

 .مصر قليبيل ف  مطل  الربي  العرب  

قحووووووووووووديثل    فوووووووووووود   مفهووووووووووووقم الدقلوووووووووووو  المدنيوووووووووووو  جوووووووووووول  انطالقوووووووووووول  موووووووووووو  مفهووووووووووووقم الدقلوووووووووووو   -2

نيكقلوووووووووق )الحديثووووووووو  الووووووووو ي أق  مووووووووو  أثووووووووولر  الفيلسوووووووووق  اإليطووووووووولل  فووووووووو  القووووووووور  الخووووووووولمس لشووووووووور 

يطوووووووووولل  القوووووووووولئم للوووووووووو  إصووووووووووالح الدقلوووووووووو  الوووووووووو ي منطلقوووووووووول  موووووووووو  تحليلووووووووووه للقاقوووووووووو  اإل( ميكوووووووووولفيلل 

 .  ينبغ  أ  يققم لل  فص  ا خال  قالّدي  ل  السيلس  

لفكووووووووورة  ل  مووووووووو  الووووووووودي  فووووووووو  الحقيقووووووووو  مووووووووو  كقنوووووووووه رافضووووووووو ( لميكووووووووولفيل)قلووووووووووم  يوووووووووأت  مققووووووووو  

الووووووووووودي  بصوووووووووووف  للمووووووووووو    بووووووووووو  لكقنوووووووووووه كووووووووووول  ممتعضووووووووووول  مووووووووووو  مققووووووووووو  الديلنووووووووووو  المسووووووووووويحي    

فووووووووو  الديلنووووووووو  المسووووووووويحي  مدرسووووووووو  لتعلووووووووويم يووووووووورى ق قمعلرضووووووووول  لتعلليمهووووووووول بشوووووووووك  صووووووووولرخ   فهووووووووو

نكوووووووووووولر . فضووووووووووولئ  مغلقطوووووووووووو  فووووووووووو  رأيووووووووووووه  فهوووووووووووو    أي المسووووووووووويحي  ُتعلووووووووووووم الخضوووووووووووقع قالوووووووووووو   قا 

                                                 
157
 .م  1113يناير  19مجلة العرب الدولية ، الديمقراطية عند اإلسالميين ، صناديق اال تراع ، العدد األسبوعي ،  
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لطووووووووول  الخووووووووود ا خووووووووور للطوووووووووم   ثوووووووووم تأجيووووووووو  أصووووووووو  اإلنسووووووووول  فووووووووو  الفووووووووورح قالسوووووووووعلدة  الجسووووووووود قا 

 . (158)" إل  مل بعد المق 

 ( لكووووووووووولفيلمي)هووووووووووو ا المققووووووووووو  الخنوووووووووووقل  فووووووووووو  المسووووووووووويحّي  مووووووووووو  حيووووووووووولة اإلنسووووووووووول  رفضوووووووووووه 

يسوووووووووووتقح  نبلوووووووووووه قمجووووووووووود الحيووووووووووولة للووووووووووو  ا ر  "رفضووووووووووول  قلطعووووووووووول    فلإلنسووووووووووول  فووووووووووو  التقووووووووووولد  

قلوووووووووويس فوووووووووو  ... لوووووووووويس موووووووووو  إدخوووووووووول  الووووووووووّ   للوووووووووو  الوووووووووونفس قلكوووووووووو  موووووووووو  االلتووووووووووءاء قالفخوووووووووور 

قلوووووووويس فووووووووو  الصوووووووووالة بووووووووو  .. معلنوووووووولة ا  ى قالصوووووووووبر لليوووووووووه بووووووووو  فوووووووو  رفضوووووووووه قاالنتقووووووووولم لوووووووووه 

  لووووووووووبس درقع الحوووووووووور  قااللتوووووووووووءاء فوووووووووو  العموووووووووو    قبلختصوووووووووولر   فوووووووووود   الفضوووووووووويل  تكموووووووووو  فوووووووووو

 .  (159)" بللنظلرة قالشجلل  قالبطقل  قلظم  اإلنسل  قمجد 

يبووووووووودق أ  ميكووووووووولفيل  قووووووووود اسوووووووووتقح  فكووووووووورة قوووووووووقة اإليمووووووووول  بللفضووووووووويل  مووووووووو  تووووووووولريخ انتشووووووووولر 

اإلسووووووووالم القوووووووولئم للوووووووو  اإليموووووووول  بهوووووووود  تحقيوووووووو  حيوووووووولة الوووووووودنيل سيلسوووووووويل    موووووووو  لوووووووودم تجلهوووووووو  

قا    انتقوووووووووووووولد  للكنيسوووووووووووووو  المسوووووووووووووويحّي  يقصوووووووووووووو   طللوووووووووووووو  ا لقهيوووووووووووووو  فوووووووووووووو  الحيوووووووووووووولة ا خوووووووووووووورة  

بدلجلبوووووووووه بمسووووووووويرة الوووووووووودي  اإلسوووووووووالمّ  فووووووووو  لصوووووووووور    قبقوووووووووّقة الدقلووووووووو  الرقملنيوووووووووو  التووووووووو  كوووووووووول  

مفتقنوووووووووول  بتطبيقلتهوووووووووول   قمخوووووووووو قال  بجلنوووووووووو  هوووووووووو ا ق اك بمققوووووووووو  الكنيسوووووووووو  المسووووووووووّيحي  البلبقيووووووووووو  

التّووووووووو  سووووووووولهم  فوووووووووو  تقطووووووووو  أقصوووووووووول  ا ّمووووووووو  اإليطلليوووووووووو    قشوووووووووجع  بشووووووووووك  قبوووووووووآخر للوووووووووو  

موووووووووولرا    موووووووووول جعوووووووووو  منهوووووووووول فريسوووووووووو  لوووووووووودق  شوووووووووور متهل فوووووووووو  شووووووووووك  دقيووووووووووال  قجمهق  ريوووووووووول  قا 

 . نجلترا قفرنسل قأسبلنيل لظم  ف  لصر  م  أمثل  إ

                                                 
158
 . 21، ص  1991، دار النهار للنشر والتوزيع ، بيروت ،  1، أعالم الفكر السياسي ، ط أرنستو الندري  

ر النظريررررات واألنظمررررة السياسررررية ، ط ب ،  ، الشررررركة الوطنيررررة للنشررررر والتوزيررررع ، الجزائررررر ،  1999عررررن عمررررار أبررررو حرررروي ، تطررررول

 . 111، ص  1999
159
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قآمووووووووو  بعووووووووودم فعلليووووووووو  النبووووووووو  ا لوووووووووء  مووووووووو  "بهووووووووو   التجربووووووووو  الحءينووووووووو   ( لميكووووووووولفيل)توووووووووأثر 

 .(160)..."السالح  قبقجق  التملد السيلس  لل  السي  فضال  ل  الكلم 

ر  امتعوووووووووووووول  ميكوووووووووووووولفيل  موووووووووووووو  الدقلوووووووووووووو  الكنيسوووووووووووووو  ققيمهوووووووووووووول   رأى فوووووووووووووو  قفوووووووووووووو  معوووووووووووووو

احوووووووووتفظ حكووووووووولم الدقلووووووووو  المسووووووووويحّي  بوووووووووللرقح الدينيووووووووو  التّووووووووو  رسووووووووومهل لنووووووووول "مطلرحلتوووووووووه أنوووووووووه لوووووووووق 

مؤسووووووووووس المسوووووووووويحّي    لكلنوووووووووو  دقلوووووووووو  النصووووووووووراني  قجمهقريلتهوووووووووول فوووووووووو  قضوووووووووو  أكثوووووووووور اتحوووووووووولدا  

توووووووووو  أد  إلوووووووووو  قأكثوووووووووور سووووووووووعلدة مموووووووووول هوووووووووو  لليووووووووووه   قلووووووووووق أراد أحوووووووووود أ  يخموووووووووو  ا سووووووووووبل  ال

تووووووودهقر هووووووو   الووووووورقح الدينيووووووو  لمووووووول قجووووووود خيووووووورا  مووووووو  التطلّووووووو  إلووووووو  تلوووووووك الشوووووووعق  التووووووو  تعوووووووي  

 . (161)" لل  مقرب  م  كنيس  رقمل

فووووووووووووو  إطووووووووووووولر دلقتوووووووووووووه للدقلووووووووووووو  المدنيووووووووووووو  الكنيسووووووووووووو  الكلثقليكيووووووووووووو   ( لميكووووووووووووولفيل)قُيحّموووووووووووووُ  

يقوووووووووووووق  ففووووووووووووو  المقووووووووووووولم ا ق   . قبلبلقاتهووووووووووووول   مسوووووووووووووؤقلي  انحووووووووووووورا  الوووووووووووووّدي  قفسووووووووووووولد السيلسووووووووووووو  

قلكننوووووووووول نوووووووووودي  للكنيسوووووووووو  قرجللهوووووووووول بشوووووووووو   ألظووووووووووم   قلعل ووووووووووُه "فوووووووووو  مطلرحلتووووووووووه    ( لميكوووووووووولفيل)

هووووووووق السووووووووب  الثوووووووولن  فيموووووووول لحووووووووو  بنوووووووول موووووووو  خوووووووورا    فللكنيسووووووووو  هوووووووو  التّوووووووو  جووووووووءأ  إيطلليووووووووول 

يلسووووووووووو  قفووووووووووو  المقووووووووووولم الثووووووووووولن  اقتنووووووووووو  بفسووووووووووولد الس.  (162)" قملءالووووووووووو  تحووووووووووولفظ للووووووووووو  تجءئتهووووووووووول

لحوووووووووولكم قالمحكووووووووووقم أ  ا ّق  ثيووووووووووققراط  بعيوووووووووود فوووووووووو  تقييمووووووووووه لقا خووووووووووال  فوووووووووو  بووووووووووالد  فوووووووووورأى 

 . ل  القاق  قأ  الثلن  ال يهمه إال مصللّحه الملّدي  

قبلختصووووووووووولر فووووووووووودلقة ميكووووووووووولفيل  إلووووووووووو  الدقلووووووووووو  المدنيووووووووووو  قلمووووووووووو  للووووووووووو  نتووووووووووولئج تحليالتوووووووووووه 

قللووووووووووووو  تشخيصووووووووووووولته لفسووووووووووووولد أخوووووووووووووال  الّنووووووووووووولس (( الكنيسوووووووووووووي ))لفسووووووووووووولد الدقلووووووووووووو  الثيققراطيووووووووووووو  
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 يوووووووووووووو  قتفضوووووووووووووويلهل للوووووووووووووو  أي شوووووووووووووو   آخوووووووووووووور بوووووووووووووودق بسووووووووووووووب  خضووووووووووووووقلهم  طمووووووووووووووللهم الملد

 .استثنل   

إلووووووووووو  أوّنوووووووووووُه ينبغووووووووووو  فصووووووووووو  ا خوووووووووووال   (ل لميكووووووووووولفي)قمووووووووووو  هووووووووووو   التحلووووووووووويال    انتهووووووووووو  

قالوووووووووودي  لوووووووووو  الدقلوووووووووو  ففسوووووووووولد الووووووووووّدي  موووووووووو  فسوووووووووولد الكنيسوووووووووو  قفسوووووووووولد ا خووووووووووال  موووووووووو  طبيعوووووووووو  

 .اإلنسل  ا نلني  المتأصل  فيه غريءيل  لل  مل يبدق 

أ  "للوووووووووو  ا ميوووووووووور قبوووووووووو  كوووووووووو  شوووووووووو    ( لميكوووووووووولفيل) ففوووووووووو  أحوووووووووود نصوووووووووولئحه لاميوووووووووور رأى

يمتنوووووووووووو  لوووووووووووو  سوووووووووووول  ا خووووووووووووري  ممتلكوووووووووووولتهم   إ ا أ  موووووووووووو  ا سووووووووووووه  للوووووووووووو  اإلنسوووووووووووول    أ  

 . (163)..." ينس  قفلة قالد    م  أ  ينس  ضيلع إرثه قممتلكلته 

فكوووووووول  موووووووو  أقائوووووووو  ُدلوووووووولة الدقلوووووووو  المدنيوووووووو  التوووووووو  تنووووووووأى بنفسووووووووهل لوووووووو  التشووووووووريعل  الدينيوووووووو  

ل بقوووووووووووقة القووووووووووولنق  الصووووووووووولرم    هوووووووووووقا  الرلّيووووووووووو  القلئمووووووووووو  للووووووووووو  فكووووووووووورة المسووووووووووويحّي    قضوووووووووووبطه

 . ا نلني  قح   التِّملك 

أمووووووول مفهوووووووقم الدقلووووووو  لنووووووود اإلخوووووووقا  المسووووووولمي  فهوووووووق يقوووووووقم للووووووو  مووووووول جووووووول  فووووووو  القووووووورآ   (3

الكووووووووووريم قالسووووووووووّن  الشووووووووووريف  قمرجعيوووووووووو  إخقانيوووووووووو    أي للوووووووووو  أسوووووووووولس موووووووووول سوووووووووولر لليووووووووووه 

ووووووووور الّسووووووووول  الصووووووووولل    ق لوووووووووك التمووووووووولدا  للووووووووو  أ   ا هلل جووووووووو   جاللوووووووووُه أنوووووووووء  القووووووووورآ  قأم 

لبووووووووووووولد  أ  يتبعوووووووووووووقا الرسوووووووووووووق  الكوووووووووووووريم صووووووووووووول  اهلل لليوووووووووووووه قسوووووووووووووّلم   قأ   اهلل رضوووووووووووووّ  

للبشوووووووووور اإلسووووووووووالم دينوووووووووول    قضووووووووووم  و اهلل فوووووووووو  هوووووووووو ا الوووووووووودي  القووووووووووقيم مجموووووووووو  ا صووووووووووق  

ـــــــيَّ : )قالققالووووووود الضووووووورقري  تمشووووووويل  مووووووو  ققلوووووووه تعووووووولل   ـــــــوَن الرَّســـــــوَل النَِّب ـــــــذيَن َيتَِّبع الَّ

ـــــــــأُمُرُهم األُ  ـــــــــِل َي ـــــــــي التَّـــــــــوراِة َواإِلنجي ـــــــــَدُهم ِف ـــــــــا ِعن ـــــــــُه َمكتوًب ـــــــــيَّ الَّـــــــــذي َيِجدوَن مِّ

ــــــــالَمعروِف َوَينهــــــــاُهم َعــــــــِن الُمنَكــــــــِر َوُيِحــــــــُل َلُهــــــــُم الطَّيِّبــــــــاِت َوُيَحــــــــرُِّم َعَلــــــــيِهُم  ِب
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ــــــــــيِهم ــــــــــت َعَل ــــــــــي كاَن ــــــــــنُهم ِإصــــــــــَرُهم َواأَلغــــــــــالَل الَّت ــــــــــُع َع ــــــــــَث َوَيَض  (... الَخباِئ

 ( . 112ا ي  /  لرا  سقرة ا) 

قيووووووووووورى اإلخوووووووووووقا  المسووووووووووولمي  مووووووووووو  خوووووووووووال  رسوووووووووووللتهم الدلقّيووووووووووو  لفهوووووووووووم مقلصووووووووووود الشوووووووووووريع  

قا هووووووووووودا  اإلسوووووووووووالمّي  العللميووووووووووو    قيووووووووووولم دقلووووووووووو  العووووووووووود  قالمسووووووووووولقاة بوووووووووووي  النووووووووووولس قلطبووووووووووو    

قيوووووووووووورق  أ  توووووووووووولريخ الحضوووووووووووولرة العربّيوووووووووووو  قاإلسووووووووووووالمّي  بموووووووووووول قدمتووووووووووووه موووووووووووو  لبوووووووووووولقرة قحقوووووووووووولئ  

كفيووووووووووووو  أ  يكووووووووووووووق  رسووووووووووووولل  مطمئنووووووووووووو  للنوووووووووووووولس بكلفووووووووووووو  أديوووووووووووووولنهم  للمّيووووووووووووو  قثقلفّيووووووووووووو  قالوووووووووووووودة

 .قم اهبهم قأحءابهم بللتبلر العد  هق أسلس الملك 

قيستشووووووووووووووووهد اإلخووووووووووووووووقا  المسوووووووووووووووولمي  بمسوووووووووووووووويرة التوووووووووووووووولريخ اإلسووووووووووووووووالم  الووووووووووووووووّ ي أثبوووووووووووووووو  أ  

المققمووووووووول  النظرّيووووووووو  التّووووووووو  طرحهووووووووول اإلسوووووووووالم كلنووووووووو  أسسووووووووول  متينووووووووو  لدقلووووووووو  متينووووووووو  قحضووووووووولرة 

  لصوووووووووووقرا  لديووووووووووودة   شوووووووووووهد فيهووووووووووول المسووووووووووولمق  قغيووووووووووورهم دقلوووووووووووو  إسوووووووووووالمّي  إنسووووووووووولنّي    أنووووووووووولر 

الحووووووووّ  قالقوووووووولنق  قالعوووووووود  بموووووووول كفوووووووو  فيهوووووووول للمسوووووووولمي  قغيوووووووورهم موووووووو  أهوووووووو  الووووووووديلنل  ا خوووووووورى 

موووووووووووو  التبوووووووووووولر . المسوووووووووووولقاة فوووووووووووو  الحقووووووووووووق  قالقاجبوووووووووووول    كموووووووووووول يتهمووووووووووووق  بحرّيوووووووووووو  االلتقوووووووووووولد 

 .   (164)العد  أسلس الحضلرا  قأن ُه أسلس الشريع  اإلسالمي   

فووووووووووووو  إطووووووووووووولر البرنووووووووووووولمج االنتخووووووووووووولب  لإلخوووووووووووووقا  المسووووووووووووولمي  فووووووووووووو  مصووووووووووووور   قمووووووووووووو  ف( 4

خوووووووووووووال  تقوووووووووووووبلهم لفكووووووووووووورة الدقلووووووووووووو  المدنيووووووووووووو  بووووووووووووود  دقر اإلخوووووووووووووقا  المسووووووووووووولمي  فووووووووووووو  الحوووووووووووووراك 

السيلسوووووووووووو  العملوووووووووووو  الووووووووووووّدال  للوووووووووووودخق  فوووووووووووو  االنتخلبوووووووووووول  المصوووووووووووورّي  بفعلليوووووووووووو  مسووووووووووووتخدمي  

للوووووووو  أسوووووووولس  قبوووووووو  أ  يووووووووتم تعوووووووودي  الّدسووووووووتقر بحوووووووو ر ا حووووووووءا " اإلسووووووووالم هووووووووق الحوووووووو "شووووووووعلر 

م   ققبلوووووووووووووووووه منووووووووووووووووو  اسوووووووووووووووووتخدام الشوووووووووووووووووعلرا  الدينيووووووووووووووووو  فووووووووووووووووو   21/72/2713دينووووووووووووووووو  فووووووووووووووووو  

م   الووووووووووووّ ي شووووووووووووهد فيووووووووووووه اإلخووووووووووووقا   رقة  2711م   قفوووووووووووو  لوووووووووووولم  2772االنتخلبوووووووووووول  لوووووووووووولم 

                                                 
164
 .مو ع ممرب ؟؟؟؟؟  ي إطار برنامل الحزب . اإلخوان المسلمون ومفهوم الدولة : عصام العريان . د: راجع  
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نجووووووووولحهم فووووووووو  تجوووووووووربتهم الجووووووووولّدة الجديووووووووودة للقصوووووووووق  إلووووووووو  الحكوووووووووم فووووووووو  مصووووووووور مووووووووو  خوووووووووال  

  كلفووووووووووووو  منووووووووووووولح  فووووووووووووو" اإلصووووووووووووالح الشووووووووووووولم "الّسوووووووووووويل  السيلسووووووووووووو  للرئلسووووووووووووو  تحووووووووووووو  شوووووووووووووعلر 

 .     (165)الحيلة

م الووووووووووّدال  للتعددّيوووووووووو   1222قلمووووووووول كوووووووووول  قوووووووووولنق  ا حووووووووووءا  فوووووووووو  مصوووووووووور الصوووووووووولدر لوووووووووولم 

م التّووووووووووو   21/3/2772فيوووووووووووه نتيجووووووووووو  اسوووووووووووتفتل  ( 1)قووووووووووود توووووووووووّم تعووووووووووودي  المووووووووووولدة رقوووووووووووم الحءبيووووووووووو  

كووووووووووول  مووووووووووو  .  (166)س النشووووووووووولط الحءبووووووووووو  للووووووووووو  أسووووووووووولس دينووووووووووو  يتووووووووووونص للووووووووووو  منووووووووووو  تأسووووووووووو

مجووووووووووووول  الدقلووووووووووووو  المدنيووووووووووووو    قاالنخوووووووووووووراط فووووووووووووو  الضووووووووووووورقري للووووووووووووو  اإلخوووووووووووووقا  القلوووووووووووووقج فووووووووووووو  

االنتخلبوووووووووووووول  للوووووووووووووو  أسوووووووووووووولس مسووووووووووووووتقلي  ليتبووووووووووووووؤقا بأغلبيوووووووووووووو  برلملنيوووووووووووووو    قرئلسوووووووووووووو  الدقلوووووووووووووو  

 . المصري  ق ّق  مّرة ف  تلريخهم 

ووووووووول كووووووووول  الجميووووووووو  يتخقفوووووووووق  مووووووووو  نقايووووووووول اإلخوووووووووقا  المسووووووووولمي   قصوووووووووقلهم للحكوووووووووم  بعووووووووودقلم 

خوووووووووووورى موووووووووووو  الضوووووووووووورقري   قكلنوووووووووووو  هنوووووووووووولك لووووووووووووّدة أسووووووووووووئل  ُملّحوووووووووووو  موووووووووووو  ق بوووووووووووو  ا حووووووووووووءا  ا 

الووووووووو ي تأسوووووووووس فووووووووو  إطووووووووولر دخوووووووووق  " الحرّيووووووووو  قالعدالووووووووو "اإلجلبووووووووو  لنهووووووووول فووووووووو  برنووووووووولمج حوووووووووء  

الجمللوووووووووو  موووووووووو  خووووووووووال  الدقلوووووووووو  المدنيوووووووووو  كوووووووووول  موووووووووو  الضوووووووووورقري للوووووووووو  اإلخووووووووووقا  المسوووووووووولمي  

بموووووووول يؤكوووووووود انسووووووووجلم الجمللوووووووو  موووووووو  " الحرّيوووووووو  قالعدالوووووووو "تضوووووووومي  المبوووووووولد  ا سلسووووووووي  لحووووووووء  

لديمقراطيووووووووو  قفكووووووووورة التوووووووووداق  للووووووووو  السووووووووولط  طللمووووووووول أنه ووووووووول مبووووووووولد  الدقلووووووووو  المدنيووووووووو  قاحتووووووووورام ا

 .استحقلقل  ضرقري  لسلح  العم  ف  السيلس  

المنبثووووووووو  لووووووووو  جمللووووووووو  اإلخوووووووووقا  " الحريووووووووو  قالعدالووووووووو "قفووووووووو  هووووووووو ا اإلطووووووووولر أللووووووووو  حوووووووووء  

المسووووووووووووووولمي  فووووووووووووووو  مصووووووووووووووور القبوووووووووووووووق  بللدقلووووووووووووووو  المدنيووووووووووووووو  التّووووووووووووووو  تتغلضووووووووووووووو  لووووووووووووووو  بعووووووووووووووو  

                                                 
165
 .م  11/1111... /جريدة المصري اليوم  :البرلمانية  1111جماعة اإلخوان وانتخابات : راجع عمر حمزاوي  
166
يقررروم النظرررام السياسررري  ررري مصرررر علرررى أسرررا  تعررردد األحرررزاب "م  1112مرررن دسرررتور مصرررر الصرررادر عرررام ( 92)راجرررع المرررادة  

وال يجرررروز مباشررررررة أي نشررررراط سياسرررري أو  يرررررام أحرررررزاب .. وذلررررك  ررررري إطررررار المقومرررررات والمبرررررادي األساسررررية للمجتمرررررع المصرررررري 
 ..." .عية دينية أو أسا  ديني سياسية على أي مرج
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وووووووووووووو  فوووووووووووووو  التقوووووووووووووولدهم كوووووووووووووودف   الجءّيوووووووووووووو  قغيرهوووووووووووووول كفكوووووووووووووورة االنتخلبوووووووووووووول  االسووووووووووووووتحقلقل  الُملح 

قتطبيووووووووو  فكووووووووورة المقاطنووووووووو  التّووووووووو  يتسووووووووولقى فيهووووووووول أصوووووووووحل  ا ديووووووووول  ا خووووووووورى مووووووووو  المسووووووووولمي  

  قالجميووووووووو  أمووووووووولم القووووووووولنق  مهمووووووووول اختلفووووووووو  ديلنووووووووولتهم قمووووووووو اهبهم قأجنلسوووووووووهم بمووووووووول فووووووووو   لوووووووووك 

 .مشلرك  المرأة بفعللي  ف  الحيلة السيلسي  

هرة فقبيووووووووول الجمللووووووووو  لووووووووودى ا حوووووووووءا  مووووووووو  ظووووووووول قالوووووووووتخلصهووووووووو ا قفووووووووو  إطووووووووولر الطمأنووووووووو    

" الحرّيوووووووووو  قالعدالوووووووووو "أللوووووووووو  حووووووووووء  "ا خوووووووووورى   قلوووووووووودى ا قبوووووووووولط للوووووووووو  قجووووووووووه الخصووووووووووقص   

 (رفيوووووووووو  رفيوووووووووو  حبيوووووووووو )المنبثوووووووووو  لوووووووووو  جمللوووووووووو  اإلخووووووووووقا  المسوووووووووولمي  أ   المفكوووووووووور المسوووووووووويح  

نلئوووووووو  رئوووووووويس الحووووووووء  يشووووووووغ  حلليوووووووول  منصوووووووو  القوووووووولئم بألموووووووول  رئوووووووويس الحووووووووء  لحووووووووي  لووووووووقدة 

 . (167)" إل  منصبه (تلتين محمد سعد الك)رئيسه 

ققووووووووووود أدى  المنعطووووووووووو  الفكوووووووووووري لووووووووووودى اإلخوووووووووووقا  المسووووووووووولمي  فووووووووووو  مصووووووووووور إلووووووووووو  التخلووووووووووو  

تملمووووووووول  لووووووووو  الكثيووووووووور مووووووووو  المرجعيووووووووول  التّووووووووو  كووووووووولنقا يتمسوووووووووكقا بهووووووووول فووووووووو  منلشوووووووووداتهم السووووووووولبق  

لتحقيوووووووووووو  الخالفوووووووووووو  اإلسووووووووووووالمي  بكلفوووووووووووو  شوووووووووووورقطهل بموووووووووووول فيهوووووووووووول التمسووووووووووووك بتطبيوووووووووووو  الحوووووووووووودقد 

قظهووووووووووور هوووووووووووو ا التغيوووووووووووور الفكوووووووووووري لوووووووووووودى الجمللوووووووووووو  . موووووووووووو  قفووووووووووور  الجءيوووووووووووو  للووووووووووو  أهوووووووووووو  ال ّ 

قاضووووووووووووحل  موووووووووووو  خووووووووووووال  البرنوووووووووووولمج االنتخوووووووووووولب  الووووووووووووّ ي طرحتووووووووووووُه الجمللوووووووووووو  فوووووووووووو  انتخلبوووووووووووول  

رلليوووووووووو  حقووووووووووق  المقاطنوووووووووو    ))م فقوووووووووود جوووووووووول  فوووووووووو  البنوووووووووود الخوووووووووولمس  2717مجلووووووووووس الشووووووووووع  

 :مل يأت  (( قصيلن  القحدة القطني 

                                                 
167
 .م  13/19/1113مو ع الجزيرة نت ، مسيحي يقوم بمعمال رئي  الحريلة والعدالة ،  

" .. جماعرررة اإلخررروان المسرررلمين"المنبثرررق مرررن " حرررزب الحريرررة والعدالرررة"مسررريحي نائبررراً رئررري  ( "12)انظرررر أي ررراً  رررران   -

ة اإلخررروان المسرررلمين عرررن سرررعد الكتررراتيني  ولررر  أن الحرررزب ي رررم ونقرررل مو رررع اإلخررروان اإللكترونررري عرررن القيرررادي  ررري جماعررر
 " .أي اً حوالي ألف امرأة

، مركرررز  1 تررراوي  ررري األ بررراط والديمقراطيرررة والمررررأة والفرررن ، ط : اإلخررروان المسرررلمون : راجرررع أي ررراً عبرررد الررررحيم علررري  -

 . 1115المحروسة ، القاهرة ، 
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دلق إلوووووووووو  حمليتهوووووووووول نحوووووووووو  نؤكوووووووووود فوووووووووو  هوووووووووو ا الجلنوووووووووو  للوووووووووو  ثقابتنوووووووووول التوووووووووو  نرللهوووووووووول قنوووووووووو

 :قه  

 "  أ   المصووووووووووووريي  مسوووووووووووولمي  قمسوووووووووووويحيي  نسوووووووووووويج  قطنوووووووووووو   قاحوووووووووووود مووووووووووووتالحم قمتكلموووووووووووو

قهوووووووووووم متسووووووووووولقق  فووووووووووو  كلفووووووووووو  الحقوووووووووووق  قللووووووووووويهم كلفووووووووووو  القاجبووووووووووول    دق  تمييوووووووووووء أق 

 .تفرق  قلليهم جميعل  رف  الظلم القاق  لليهم 

 وووووووووووووو  أموووووووووووووولم الدسووووووووووووووتقر قالقوووووووووووووولنق  قال مشوووووووووووووولرك  أ   أسوووووووووووووولس المقاطنوووووووووووووو  المسوووووووووووووولقاة التلم 

كوووووووووووو  "الكلملوووووووووووو  فوووووووووووو  الحقووووووووووووق  قالقاجبوووووووووووول  موووووووووووو  خصقصووووووووووووي  ا حووووووووووووقا  الشخصووووووووووووي  

 .  (168)" حس  شريعته

قأّيووووووووووووول  كلنووووووووووووو  المقلصووووووووووووود لووووووووووووودى الجمللووووووووووووو  مووووووووووووو  تجووووووووووووولقء اسوووووووووووووتحقلقل  سووووووووووووولبق  لدقلووووووووووووو  

الخالفوووووووووو  قفوووووووووو  مقوووووووووودمتهل قضووووووووووي  الجءّيوووووووووو  التّوووووووووو  تؤخوووووووووو  موووووووووو  أهوووووووووو  الّ موووووووووو  البوووووووووولقق  للوووووووووو  

ووووووووول أصوووووووووبح  فكووووووووورة المقاطنووووووووو  . مسووووووووولمي  ديووووووووولنتهم   ق لوووووووووك مقلبووووووووو  حموووووووووليتهم مووووووووو  ق بووووووووو  ال قلم 

Citizenship  تفووووووووووور  المسووووووووووولقاة بوووووووووووي  الموووووووووووقاطني  مهمووووووووووول اختلفووووووووووو  أديووووووووووولنهم فووووووووووو  الووووووووووودفلع

فووووووو  فوووووووت   (أبوووووووق لبيووووووودة بووووووو  الجوووووووراح)لووووووو  الوووووووقط    سوووووووقط  فكووووووورة الجءّيووووووو    كمووووووول اسوووووووقطهل 

 .الشلم   قغير  م  قلدة الفتقحل  اإلسالمي   

  أقحوووووووم اإلخوووووووقا  المسووووووولمي  نفسوووووووهم فيهووووووول هووووووو ا مووووووول كووووووول  فووووووو  شوووووووأ  لعبووووووو  السيلسووووووو  التّووووووو

الغليووووووووو  ))ل  لبشوووووووووراه  دق  خبووووووووورة لمليووووووووو  معتمووووووووودي  للووووووووو  مووووووووول يبووووووووودق للووووووووو  شوووووووووعلر ميكووووووووولفي

قيبووووووووودق أنه وووووووووم سووووووووولرقا فووووووووو  هووووووووو ا االتجووووووووول  فكثيووووووووور مووووووووو  ا حوووووووووءا  السيلسوووووووووي  (( تبووووووووورر القسووووووووويل 

نفوووووووو   للحكووووووووم تحوووووووو  الدقلوووووووو  دسووووووووتقريل  حتوووووووو  ألوووووووولد  صوووووووويلغ  الدسووووووووتقر بموووووووول يتمشوووووووو  للوووووووو  

                                                 
168
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  فأقّصوووووووووو  ا حووووووووووءا  ا خوووووووووورى قتربعوووووووووو  للوووووووووو  لوووووووووور  السوووووووووولط  لتطبيوووووووووو  برامجهوووووووووول هقاهوووووووووول 

غيوووووووووور الُمعلنوووووووووو  قالتوووووووووو  لووووووووووم يكوووووووووو  فوووووووووو  قسووووووووووعهل أ  تقووووووووووقم بتطبيقهوووووووووول لووووووووووقال سيلسوووووووووو  الخووووووووووداع 

 .قتبرير القسيل  م  أج  القصق  إل  الغليل  غير المقبقل  لدى الغير 

  قال يفقتنووووووووووووول أ  هووووووووووووو   مووووووووووووو  نقووووووووووووولط ضوووووووووووووع  الديمقراطيووووووووووووو  الغربيووووووووووووو  قليقبهووووووووووووول هووووووووووووو

ا خووووووووورى حينمووووووووول ال تسوووووووووتطي  أمووووووووولم ا غلبيووووووووو  قضووووووووو  حووووووووودقد تمنووووووووو  سوووووووووح  ا قليووووووووو  فكلنووووووووو  

نقطووووووووو  الضوووووووووع  هووووووووو   مووووووووودخال  لعقلئووووووووود شوووووووووقفيني  قأخووووووووورى ديكتلتقريووووووووو  كمووووووووول هوووووووووق الحووووووووول  فووووووووو  

حكوووووووووووم الحوووووووووووء  الشووووووووووويقل  لالتحووووووووووولد السوووووووووووقفيت  سوووووووووووبعق  للمووووووووووول    قتسووووووووووول  الحوووووووووووء  النووووووووووولءي 

شوووووووووتراكي  مهيمنووووووووول  للووووووووو  الحيووووووووولة ا لمووووووووولن  قبووووووووو  الحووووووووور  العللميووووووووو  الثلنيووووووووو  تحووووووووو  شوووووووووعلر اال

 ( .ألملنيل فق  الجمي )السيلسي  بدقصل  ا قلي  قالديمقراطي  نهلئيل  تح  شعلر 

 :تعقيب 

فوووووووووووو  ظووووووووووووو  غوووووووووووووءق الحضووووووووووووولرا  الغربيووووووووووووو  لمجتمعلتنووووووووووووول العربّيووووووووووووو  قاإلسوووووووووووووالمّي  منووووووووووووو  

سوووووووووووققط دقلووووووووووو  الخالفووووووووووو  فووووووووووو  إطووووووووووولر اإلمبراطقرّيووووووووووو  العثملنيووووووووووو    مووووووووووو  الطبيعووووووووووو  أ  ينشوووووووووووأ 

السيلسوووووووووووي  قالحضووووووووووولري  الجديووووووووووودة المعلصووووووووووورة صوووووووووووراع بوووووووووووي  القوووووووووووديم قالحوووووووووووديث  لووووووووووو  البيئووووووووووو 

قكووووووووووول  السوووووووووووؤا  المطووووووووووورقح للووووووووووو  السووووووووووولح  العربّيووووووووووو  قاإلسوووووووووووالمّي  . مووووووووووو  معتقووووووووووودا  قثقلفووووووووووو  

مفووووووووووولد  هووووووووووو  التقاصووووووووووو  الحضووووووووووولري للتووووووووووولريخ يقتضووووووووووو  بللضووووووووووورقرة طموووووووووووس ا ديووووووووووول  قالقووووووووووويم 

ئيووووووووول  قبووووووووودق  اسوووووووووتثنل  لتحووووووووو  السيلسوووووووووي  قا خالقّيووووووووو  النلبعووووووووو  لنهووووووووول مووووووووو  النلحيووووووووو  العمليووووووووو  نهل

محلهوووووووووووول قوووووووووووويم معلصوووووووووووورة مسووووووووووووتحدث  تقووووووووووووقم للوووووووووووو  اإلقصوووووووووووول    قفوووووووووووور  قحدانيوووووووووووو  الموووووووووووونهج 

 .قالعقيدة كمحقر أقحد  سللي  الحيلة قالسيلس  قاالقتصلد ؟ 

إ  توووووووووووولريخ الحضوووووووووووولرة اإلسووووووووووووالمّي  لووووووووووووم يسووووووووووووج  خووووووووووووال  الُحقوووووووووووو  المتووووووووووووقاترة فوووووووووووور  

هد  ُحقووووووووو  إسوووووووووالمّي  ابتووووووووودا   مووووووووو  للعقيووووووووودة اإلسوووووووووالمي   بوووووووووللققة للووووووووو  أهووووووووو  الّ مووووووووو    بووووووووو  شووووووووو
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لصوووووووووووور الرسووووووووووووق  صوووووووووووول  اهلل لليووووووووووووه قسوووووووووووولم إلوووووووووووو  الخالفوووووووووووو  إلوووووووووووو  آخوووووووووووور تطووووووووووووّقر الدقلوووووووووووو  

فكلنوووووووووووووووو  ُدقر ا ديوووووووووووووووول  .. اإلسووووووووووووووووالمّي  احتراموووووووووووووووول  لاديوووووووووووووووول  قالثقلفوووووووووووووووول  المنبثقوووووووووووووووو  لنهوووووووووووووووول 

اليهقدّيووووووووووو  قالمسوووووووووووّيحي  قاإلسوووووووووووالمّي  تتقاجووووووووووود فووووووووووو  كثيووووووووووور مووووووووووو  ا حيووووووووووول  بجلنووووووووووو  بعضوووووووووووهل 

ريووووووووووو  العقيووووووووووودة أقال  قانطالقووووووووووول  مووووووووووو  المسووووووووووولقاة فووووووووووو  المقاطنووووووووووو   تبووووووووووولع بعضووووووووووول    احترامووووووووووول  لح

مختلووووووووووو  المعتقووووووووووودا  للووووووووووو  أ  تكوووووووووووق  حرّيووووووووووو  كووووووووووو  موووووووووووقاط  تنتهووووووووووو  لنووووووووووود حووووووووووودقد حرّيووووووووووو  

تلووووووووووووك هوووووووووووو  حقيقوووووووووووو  توووووووووووولريخ الحضوووووووووووولرة العربّيوووووووووووو  اإلسووووووووووووالمّي  فوووووووووووو  أقج . المووووووووووووقاط  ا خوووووووووووور 

القووووووووووووور   ققتهووووووووووووول   حتووووووووووووو  سوووووووووووووققط دقلووووووووووووو  الخالفووووووووووووو  اإلمبراطقرّيووووووووووووو  العثملنّيووووووووووووو  فووووووووووووو  بدايووووووووووووو 

 .  العشري  

 : العدالة االجتماعية

 :مفهوم العدالة قديمًا وحديثًا في النظام الليبرالي  (2

العدالوووووووووو  هوووووووووو  إحوووووووووودى الوووووووووونظم االجتملليوووووووووو  التوووووووووو  موووووووووو  خاللهوووووووووول يووووووووووتم تحقيوووووووووو  المسوووووووووولقاة 

بووووووووووي  جميوووووووووو  أفووووووووووراد المجتموووووووووو  قتعنوووووووووو  أيضوووووووووول  المسوووووووووولقاة فوووووووووو  الحقووووووووووق  بووووووووووي  جميوووووووووو  أفووووووووووراد 

ووووووووور  أق الديلنووووووووو  قالتمتووووووووو  بحيووووووووولة كريموووووووووو  دق   المجتمووووووووو  بغووووووووو  النظووووووووور لووووووووو  الجووووووووونس أق الع 

 .تحيء 

أرسوووووووووووطق ))ققووووووووووود نووووووووووولق  الغووووووووووور  مفهوووووووووووقم العدالووووووووووو  قمووووووووووو  بيووووووووووونهم الفيلسوووووووووووق  اليقنووووووووووولن  

الوووووووووووووو ي التبوووووووووووووور أ  فكوووووووووووووورة العدالوووووووووووووو  (( جووووووووووووووق  رقلووووووووووووووء))قالفيلسووووووووووووووق  الليبرالوووووووووووووو  (( طوووووووووووووولليس

االجتملليووووووووو  هووووووووو  فكووووووووورة فلسوووووووووفي  تقوووووووووقم للووووووووو  مجمقلووووووووو  مووووووووو  التصوووووووووقرا  قالنظريووووووووول  بعيووووووووودا  

 Jeremy Bentnamالسيلسوووووو  حيووووووث ُبنيوووووو  أفكوووووولر  للوووووو  أفكوووووولر جيرموووووو  بيتنوووووولم  لوووووو 

 Immanuelقكوووووووولنط  J. Stuart Millقجووووووووق  سووووووووتيقرا  موووووووو   1748-1832
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Kant 1724-1804   كمووووووووول أ  للمفكوووووووووري  قالفالسوووووووووف  تعريفووووووووول  مختلفووووووووو  للعدالووووووووو  فووووووووو  

 . الفكووووووووووووووووووور الفلسوووووووووووووووووووف  قالسيلسووووووووووووووووووو  الغربوووووووووووووووووووو  منووووووووووووووووووو  العصووووووووووووووووووور اليقنووووووووووووووووووولن  حتوووووووووووووووووووو  ا   

شووووووووووأ نتيجوووووووووو  اخووووووووووتال  الظوووووووووورق  قا لوووووووووورا  التوووووووووو  كلنوووووووووو  تسووووووووووقد المجتمعوووووووووول  فوووووووووو  قهوووووووووو ا ن

 . لك القق  

ُيعوووووووووووور  بعوووووووووووو  الفالسووووووووووووف  العدالوووووووووووو  أنهوووووووووووول لبوووووووووووولرة لوووووووووووو  مبوووووووووووودأ مثوووووووووووولل  أق طبيعوووووووووووو  أق 

قوووووووووديمل  " أرسووووووووطق"تووووووووقافق  يتكفوووووووو  بتعيوووووووووي  الحوووووووو  قُيقجووووووووو  اإلقوووووووورار بووووووووه   كمووووووووول سوووووووونرى لووووووووودى 

 .حديثل  " جق  رقلء"ق

أمووووووووووووول . معنلهووووووووووووول العووووووووووووولم تشوووووووووووووم  جميووووووووووووو  الفضووووووووووووولئ  قمووووووووووووو  هووووووووووووو ا المنطلووووووووووووو  فللعدالووووووووووووو  ب

قلكوووووووو  نحتووووووووورم . بمعنلهوووووووول الخووووووووولص فهوووووووو  فضووووووووويل  تحووووووووتم بمقجبهووووووووول إلطوووووووول  كووووووووو  فوووووووورد حقوووووووووه 

المنهجيووووووووو  فووووووووو  لووووووووور  تطوووووووووقر مفهوووووووووقم العدالووووووووو  االجتملليووووووووو  فووووووووو  الفكووووووووور الليبرالووووووووو  الغربووووووووو  

 .للينل لر  ه ا المفهقم قديمل  قحديثل  

 :ي مفهوم العدالة االجتماعية في العصر اليونان ( أ

قلمووووووووووول ظلووووووووووو  الحضووووووووووولرة الغربيووووووووووو  فووووووووووو  كثيوووووووووووور مووووووووووو  ا حيووووووووووول  تسوووووووووووتق  مبلدئهووووووووووول موووووووووووو  

الووووووووو ي " أرسوووووووووطق طووووووووولليس"اليقنووووووووول  اإلغريقووووووووو  فووووووووود  اإلشووووووووولرة إلووووووووو  رأي الفيلسوووووووووق  اليقنووووووووولن  

لقبووووووووه العوووووووور  بووووووووللمعلم ا ق    فوووووووو  مفهووووووووقم العدالوووووووو  مفيوووووووود لمقلرنتووووووووه بموووووووول جوووووووول  بووووووووه اإلسووووووووالم 

لمعلصوووووووووووورة فووووووووووو  شووووووووووووأ  مفهوووووووووووقم العوووووووووووود  مووووووووووو  نلحيووووووووووو    قبموووووووووووول تتبنووووووووووول  الحضوووووووووووولرة الغربيووووووووووو  ا

 .قالعدال  

مقثقوووووووووووووول  العالقوووووووووووووو  بووووووووووووووي  " البيققملخقسووووووووووووووي "فوووووووووووووو  كتوووووووووووووول  ا خووووووووووووووال   (أرسووووووووووووووطق)يقووووووووووووووق  

( مللوووووووووكمأشوووووووووكل  ال)الصوووووووووداق  قالحكوووووووووم قالعدالووووووووو  مقضوووووووووحل  المعنووووووووو  الحقيقووووووووو  للعووووووووود  خوووووووووال  

فووووووووود  الملوووووووووك . تتسووووووووولط بمقووووووووودار مووووووووول يتسووووووووولط العووووووووود  " أق الحكقمووووووووول    فووووووووود  هووووووووو   ا خيووووووووورة 
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  بسوووووووووب  للوووووووووق  الووووووووو ي يسوووووووووم  لوووووووووه بوووووووووأ  يتفضووووووووو  للووووووووويهم  نوووووووووه ُيسوووووووووعد النووووووووولس يحووووووووو  رلليووووووووول

الوووووووووو ي  يحكمهووووووووووم موووووووووول دام أنووووووووووه بموووووووووول لووووووووووه موووووووووو  الفضوووووووووولئ  الممتوووووووووولء بهوووووووووول ُيعنوووووووووو  بتصووووووووووييرهم 

أي " " هووووووووووووقميرقس أغوووووووووووولممنق "قللوووووووووووو   لووووووووووووك ُيسووووووووووووم  . سووووووووووووعدا  لنليوووووووووووو  الرالوووووووووووو  بقطيعووووووووووووه 

 . (169)" رال  ا مم 

يووووووووووو  التووووووووووو  تتميوووووووووووء لووووووووووو  قيشوووووووووووير أرسوووووووووووطق فووووووووووو  المقضووووووووووو  نفسوووووووووووه إلووووووووووو  السووووووووووولط  ا بق 

الحووووووووووولكم فووووووووووو  مجووووووووووول  الصوووووووووووداق  قالعووووووووووود  للووووووووووو  التبووووووووووولر أ  ن عوووووووووووم ا   هووووووووووو  للووووووووووو   لوووووووووووك 

أنووووووووه قاهوووووووو  موووووووول هووووووووق معتبوووووووورا  . القالوووووووود هووووووووق قاهوووووووو  الحيوووووووولة " ألظووووووووم قوووووووودرا    للوووووووو  أسوووووووولس أ  

 . (170)" أكبر النعم 

مؤكووووووووووودا  أ  العووووووووووود  مووووووووووورتبط بللصوووووووووووداق  قالمحبووووووووووو   –قيووووووووووورى أرسوووووووووووطق فووووووووووو  هووووووووووو ا المقووووووووووولم 

إ  "  –  االجتملليوووووووووووووو  فوووووووووووووو  شووووووووووووووت  أشووووووووووووووكل  الجمللوووووووووووووول  البشووووووووووووووري  فوووووووووووووو  ترسوووووووووووووويخ العدالوووووووووووووو

احسلسووووووووول  المحبوووووووووو  قالصووووووووووداق  هووووووووو   تنووووووووووتج موووووووووو  تفوووووووووق  أحوووووووووود الطوووووووووورفي  قهووووووووو ا هووووووووووق الوووووووووو ي 

: أنوووووووووه تشوووووووووبيه جميووووووووو  لابوووووووووقة يووووووووو كرنل بققلوووووووووه تعووووووووولل  .  (171)" يحملنووووووووول للووووووووو  تعظووووووووويم قالووووووووودينل 

ــــــــَديِن ِإح) ــــــــاُه َوِبالواِل ــــــــدوا ِإاّل ِإّي ــــــــَك َأاّل َتعُب ــــــــَر َوَقضــــــــى َرُب ــــــــبُلَغنَّ ِعنــــــــَدَك الِكَب ســــــــاًنا ِإّمــــــــا َي

َأَحـــــــــــُدُهما َأو ِكالُهمــــــــــــا َفــــــــــــال َتُقــــــــــــل َلُهمــــــــــــا ُأف  َوال َتنَهرُهمــــــــــــا َوُقــــــــــــل َلُهمــــــــــــا َقــــــــــــواًل 

ــــــا ــــــاني  * َكريًم ــــــا َربَّي ــــــا َكم ــــــل َربِّ ارَحمُهم ــــــِة َوُق ــــــَن الرَّحَم ــــــُذلِّ ِم ــــــاَ  ال ــــــا َجن ــــــ  َلُهم َواخِف

 ( .24ق  23ا يتل  / سقرة اإلسرا  ( )َصغيرًا

قيووووووووورى أرسوووووووووطق طووووووووولليس مقلرنووووووووول  بوووووووووي  أنظمووووووووو  الحكوووووووووم فووووووووو  مجووووووووول  المحبووووووووو  قالصووووووووووداق  

قلكووووووووو  فووووووووو  ا شوووووووووكل  الفلسووووووووودة لهووووووووو   الحكقمووووووووول  : " قأثرهووووووووول للووووووووو  العووووووووود  قالعدالووووووووو  قووووووووولئال  

                                                 
169
، دار الكتررررب المصرررررية ، القرررراهرة  1أحمررررد لطفرررري السرررريد ، ط : إلررررى نيقوما وسرررري ، ترجمررررة  –علررررم األخررررالق : أرسررررطو طررررالي   

 . 159م ، ص  1932، 
170
 .المصدر السابق ، نف  الصفحة  
171
 .صفحة ذاتها المصدر السابق ، ال 
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تضوووووووووول   المحبوووووووووو  قالصووووووووووداق  أيضوووووووووول    قحووووووووووي  يقجوووووووووود كموووووووووول أ  العوووووووووود  يتضوووووووووول   توووووووووودريجيل  ت

 . (172)"   السيلسي  منهل القدر ا ق  ف لك ف  أقب  ه   ا شكل

خالصوووووووووووووو  ا موووووووووووووور فوووووووووووووو  العوووووووووووووود  قالعدالوووووووووووووو  االجتملليوووووووووووووو  قالسيلسووووووووووووووي  لوووووووووووووودى أرسووووووووووووووطق 

طوووووووووووووولليس هوووووووووووووووق أ  هووووووووووووووو   التجمعووووووووووووووول  البشووووووووووووووري  ال يمكووووووووووووووو  أ  يتوووووووووووووووقفر فيهووووووووووووووول العووووووووووووووود  إال 

بلسوووووووووووووتحقلقل  الصوووووووووووووداق  قالمحبووووووووووووو  اللتووووووووووووول  يموووووووووووووثال  حلضووووووووووووون  للعووووووووووووود    قكوووووووووووووأ  بأرسوووووووووووووطق 

  قأ  غيووووووووووول  هوووووووووووو   الخصوووووووووووولئص  يتبنووووووووووو  القووووووووووووق  الموووووووووووأثقر   إ  العوووووووووووود  هوووووووووووق أم الفضوووووووووووولئ 

فووووووووووووو  العالقووووووووووووو  بوووووووووووووي  الجمللووووووووووووول  البشوووووووووووووري  كبووووووووووووور  أم صوووووووووووووغر    يحيلهووووووووووووول إلووووووووووووو  لالقووووووووووووو  

 .ميكلنيكي  أشبه برابط  الصلن  بل ل  

قجووووووووودنل  مووووووووو  أجوووووووووقا   مووووووووول  ي لقمووووووووو  التطوووووووووقر الفكوووووووووري للمجتمعووووووووول  الغربيووووووووو  يالحوووووووووظ النوووووووووأ

. الفضووووووووووويل   إنسووووووووووولني  فووووووووووو  الغللووووووووووو  بشوووووووووووأ  فكووووووووووورة العووووووووووود  قالعدالووووووووووو  قالصوووووووووووداق    قمفهوووووووووووقم

قبوووووووووووللرغم مووووووووووو  أ  أرسوووووووووووطق يعتبووووووووووور الديمقراطيووووووووووو  هووووووووووو  أفضووووووووووو  الفضووووووووووولئ  حلضووووووووووون  لفكووووووووووورة 

إال أ  الديمقراطيوووووووووووووووووووو  المعلصوووووووووووووووووووورة مءقوووووووووووووووووووو  العالقوووووووووووووووووووول  االجتملليوووووووووووووووووووو  .  (173)" العدالوووووووووووووووووووو  

الحميميوووووووووووو    قرسووووووووووووخ  فوووووووووووو  المجتموووووووووووو  رقح الصووووووووووووراع للوووووووووووو  السوووووووووووولط  البتغوووووووووووول  مكلسوووووووووووو  

 .ملدي  

 :يبرالي المعاصر مفهوم العدالة االجتماعية في النظام الل ( ب

هوووو ا قكموووول لرفنوووول النقوووود الوووو ات  للديمقراطيوووو  الغربيوووو  المعلصوووورة فوووو  فقوووورة الديمقراطيوووو  فوووو  هوووو ا 

فوووو  هوووو ا السوووويل   اتووووه    نعوووور   نوووورى موووو  الضوووورقري أ   تقكفيوووو الفصوووو  موووو  خووووال  انتقوووولدا  

 ي يقووووق  الووووالنقوووود الوووو ات  للعدالوووو  االجتملليوووو  فوووو  الفكوووور الغربوووو  الليبرالوووو  كموووول يراهوووول جووووق  رقلووووء 

                                                 
172
 .المصدر السابق ، الصفحة ذاتها  
173
 . 111المصدر نفس  ، ص  
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إ  هووووودف  هوووووق إيجووووولد نظريووووو  "  L`utilitarianism Carriuneفووووو  فقووووورة النفعيووووو  التقليديووووو  

فووووو  العدالووووو  تمثووووو  بوووووديال  لووووو  الفكووووور النفعووووو  لمقمووووول  قبللتووووولل  لووووو  جميووووو  االشوووووتقلقل  المختلفووووو  

 . (174)" المتفرل  لنه 

ر ننووووووووول نووووووووورى العدالووووووووو  االجتملليووووووووو  فووووووووو  العوووووووووللم الغربووووووووو  المعلصووووووووومووووووووو  المؤسووووووووو  القوووووووووق  إ

بصووووووووف  للموووووووو  قموووووووو  يقتوووووووودي بووووووووه فوووووووو  أمريكوووووووول بصووووووووف  خلصوووووووو  غيوووووووور ُمصوووووووولن  بسووووووووب  قيوووووووولم 

المتمثوووووووووو  فوووووووووو  الفلسووووووووووف  ال رائعيوووووووووو    ُبنيتهوووووووووول ا سلسووووووووووي  للوووووووووو  الموووووووووو ه  النفعوووووووووو  المعلصوووووووووور 

قلاسوووووووو     The Pragmatismفوووووووو  كتلبووووووووه " قلوووووووويم جوووووووويمس"كموووووووول صوووووووولغهل ( العمليوووووووو )

المنظووووووووووووووقر النفعوووووووووووووو  نوووووووووووووورى أ  منظقموووووووووووووو  العدالوووووووووووووو  االجتملليوووووووووووووو  قالسيلسووووووووووووووي  موووووووووووووو  خووووووووووووووال  

البراجموووووووووولت  قوووووووووود انتشوووووووووور  فوووووووووو  العووووووووووللم موووووووووو  خووووووووووال  المؤسسوووووووووول  قالهيئوووووووووول  الدقليوووووووووو  التوووووووووو  

  تسووووووووع  إلوووووووو  فكوووووووورة العقلموووووووو  تحوووووووو  مظلوووووووو  قوووووووويم قأخووووووووال  قسيلسوووووووول  هوووووووو   الفلسووووووووف  الغربيوووووووو  

متجلهلوووووووووو  ا سووووووووووس الثقلفيوووووووووو  قاالجتملليوووووووووو  للمجتمعوووووووووول  غيوووووووووور الغربيوووووووووو  موووووووووول يعنوووووووووو  القضوووووووووول  

 .ق  لل  التراث الثقلف  لدى الشع

 Johnموووووووو  الوووووووودالي  إلوووووووو  نقوووووووود النفعيوووووووو  المعلصوووووووورة نجوووووووود الفيلسووووووووق  جووووووووق  رقلووووووووء 

Rawls    الووووووووووو ي حووووووووووولق  طووووووووووورح مفهوووووووووووقم العدالووووووووووو  طرحووووووووووول  بعيووووووووووودا  لووووووووووو  النفعيووووووووووو  المعلصووووووووووورة

العدالووووووووووووو  هووووووووووووو  الفضووووووووووووويل  ا قلووووووووووووو  : " مقضوووووووووووووحل  الووووووووووووودقر اإلنسووووووووووووولن  للعدالووووووووووووو  فووووووووووووو  ققلوووووووووووووه 

    قمهموووووووووووووول كلنوووووووووووووو  للمؤسسوووووووووووووول  االجتملليوووووووووووووو    كموووووووووووووول هوووووووووووووو  الحقيقوووووووووووووو  لانظموووووووووووووو  الفكريوووووووووووووو

قيوووووووووورى .  (175)" النظريوووووووووو  أنيقوووووووووو  قمقتصوووووووووودة البوووووووووود موووووووووو  رفضووووووووووهل إ ا كلنوووووووووو  غيوووووووووور صوووووووووولدق  

منتقووووووووودا  العدالووووووووو  االجتملليووووووووو  فووووووووو  الفكووووووووور الليبرالووووووووو  الووووووووو ي هيمنووووووووو  لليوووووووووه النفعيووووووووو   (رقلوووووووووء)

                                                 
174
م ،  1111، الهيئررررة العامررررة السررررورية للكترررراب ، دمشررررق ،  1ليلررررى الطويررررل ، ط . د: نظريررررة  رررري العدالررررة ، ترجمررررة : جررررون رولررررز  

 . 51ص 
175
 . 31 – 19المرجع السابق ، ص  
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التقليديوووووووووووووو  المكرسوووووووووووووو  لتغليوووووووووووووو  مصوووووووووووووولح  الفوووووووووووووورد للوووووووووووووو  حسوووووووووووووول  مصوووووووووووووولح  الجمللوووووووووووووو    

مؤكووووووووودا   –  مصووووووووورليه   أنهووووووووول لدالووووووووو  ءائفووووووووو  قالفلتحووووووووو  لبووووووووول  الصوووووووووراع للووووووووو  السووووووووولط  للووووووووو

كووووووووو  شوووووووووخص يمتلوووووووووك حرمووووووووو  غيووووووووور قلبلوووووووووو  لالنتهووووووووولك بلالسوووووووووتنلد إلووووووووو  العدالووووووووو  بحيووووووووووث " أ  

 . (176)" ال يمك  تجلهلهل أق تجلقءهل حت  لمصلح  رفلهي  المجتم  

لتطبيقووووووووووول  الليبراليووووووووووو  المتجلهلووووووووووو  لمفهوووووووووووقم العدالووووووووووو   (جوووووووووووق  رقلوووووووووووء)قفووووووووووو  إطووووووووووولر نقووووووووووود 

حيووووووووووث يوووووووووورى أ  المجتموووووووووو  . ي  قالسيلسووووووووووي  فوووووووووو  المجتموووووووووو  الغربوووووووووو  االجتملليوووووووووو  قاالقتصوووووووووولد

الغربوووووووووووو  يعووووووووووووج بووووووووووووللنءاع فوووووووووووو  المصوووووووووووولل  بسووووووووووووب  لوووووووووووودم حيلديوووووووووووو  أق لوووووووووووودم مبوووووووووووولالة أفووووووووووووراد 

  حيوووووووووووث إ  " تجووووووووووول  كيفيووووووووووو  تقءيوووووووووو  المنووووووووووولف  ا كبووووووووووور النلتجوووووووووو  لووووووووووو  تشووووووووووولركهم " المجتموووووووووو  

كبووووووووور تحقيووووووووو  الغليووووووووول  القصوووووووووقى لووووووووودى ا فوووووووووراد تووووووووودفعهم إلووووووووو  االسوووووووووتحقا  للووووووووو  الحصووووووووو  ا 

أنوووووووووه البووووووووود لعوووووووووالج هووووووووو   الظووووووووولهرة القلئمووووووووو   (جوووووووووق  رقلوووووووووء)مووووووووو  الحريووووووووو  قالمنووووووووولف    قيووووووووورى 

للوووووووووو  نفعيوووووووووو  توووووووووودخ  فوووووووووو  إطوووووووووولر ا نلنيوووووووووو  الصوووووووووولرخ    البوووووووووود موووووووووو  ترسوووووووووويخ حءموووووووووو  موووووووووو  

المبوووووووولد  العلدلوووووووو  التوووووووو  تحوووووووودد أفضوووووووو  الطوووووووور  لتقيوووووووويم المنوووووووولف  فوووووووو  إطوووووووولر اتفلقيوووووووو  للتقءيوووووووو  

هوووووووووو   المبوووووووووولد  هوووووووووو  " الترتيبوووووووووول  أق أ  هوووووووووو   " جووووووووووق  رقلووووووووووء"قرأى . المنلسوووووووووو  للحصووووووووووص 

أنهوووووووووول تقوووووووووودم طريقوووووووووو  لتخصوووووووووويص الحقووووووووووق  قالقاجبوووووووووول  فوووووووووو  : مبوووووووووولد  العدالوووووووووو  االجتملليوووووووووو  

المؤسسووووووووول  ا سلسوووووووووي  للمجتمووووووووو  قهووووووووو  تحووووووووودد التقءيووووووووو  المنلسووووووووو  لمنووووووووولف  قألبووووووووول  الشوووووووووراك  

 .      (177)" االجتمللي  

لدي  فوووووووووو  فوووووووووو  قضووووووووووي  العدالوووووووووو  االجتملليوووووووووو  قاالقتصوووووووووو" جووووووووووق  رقلووووووووووء"هوووووووووو ا موووووووووول ينتقوووووووووود  

( نظريووووووووو  فوووووووووو  العدالوووووووووو )لكووووووووو  طرحووووووووووه للعدالوووووووووو  االجتملليووووووووو  فوووووووووو  كتوووووووووول  . الفكووووووووور الليبرالوووووووووو  

 (جوووووووووق  رقلوووووووووء)آثووووووووولر العديووووووووود مووووووووو  االنتقووووووووولدا  مووووووووو  أصوووووووووحل  الفكووووووووور التقليووووووووودي   مووووووووول دفووووووووو  
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إلوووووووووولدة ( )العدالوووووووووو  كدنصوووووووووول )فوووووووووو  كتوووووووووول  ( نظريوووووووووو  فوووووووووو  العدالوووووووووو )إلوووووووووو  إلوووووووووولدة صوووووووووويلغ  

 ( .صيلغ 

أللوووووووو  فيووووووووه " الوووووووو ي مؤلفوووووووول  موووووووول بعوووووووود الحداثوووووووو  موووووووو  أشووووووووهر  قهووووووووق الكتوووووووول  الوووووووو ي ُيعوووووووود

يووووووووو    ققووووووووودم نظريتوووووووووه بشوووووووووأنهل التووووووووو  لقُ معلرضوووووووووته الشوووووووووديدة للتشوووووووووكيك فووووووووو  قيمووووووووو  العدالووووووووو  الخُ 

تقووووووووووقم للوووووووووو  إرسوووووووووول  مبوووووووووولد  دقلوووووووووو  الرفلهيوووووووووو  المؤسسوووووووووو  للوووووووووو  احتوووووووووورام الحريوووووووووول  قالتقءيوووووووووو  

العوووووووووووووووولد  للمووووووووووووووووقارد االقتصوووووووووووووووولدي  قتكوووووووووووووووولفؤ الفوووووووووووووووورص االجتملليوووووووووووووووو    رافضوووووووووووووووول  التفسوووووووووووووووويرا  

فلسووووووووووووووووفي  القديموووووووووووووووو  المرتبطوووووووووووووووو  بل فكوووووووووووووووولر ا خالقيوووووووووووووووو  المحّضوووووووووووووووو  أق ا فكوووووووووووووووولر النفعيوووووووووووووووو  ال

 .( 178) "المحّض  

قيقتوووووووووووورح رقلووووووووووووء لتحقيوووووووووووو  العدالوووووووووووو  تحقيقوووووووووووول  مثلليوووووووووووول  مبوووووووووووودأي  لوووووووووووولمي  يمووووووووووووثال  " هوووووووووووو ا 

جوووووووووووقهر الدسوووووووووووتقر الليبرالووووووووووو  العووووووووووولد  قيشوووووووووووكال  شوووووووووووكال  متكووووووووووولمال  بحيوووووووووووث يكوووووووووووق   قلهمووووووووووول 

فووووووووووو  المسووووووووووولقاة الكلملووووووووووو  فووووووووووو  الحريووووووووووول  قالحقوووووووووووق   أقلقيووووووووووو  لتحقيووووووووووو  الثووووووووووولن  الووووووووووو ي يمثووووووووووو 

اإلنسوووووووووولني  قالمسوووووووووولقاة المصوووووووووونف  فوووووووووو  الفوووووووووورص قتنظوووووووووويم الالمسوووووووووولقاة قفوووووووووو  طبيعوووووووووو  تقءيعيوووووووووو  

للووووووووو  مبووووووووودأ اإلنصووووووووول  قهوووووووووق  (جوووووووووق  رقلوووووووووء)حيوووووووووث تقوووووووووقم العدالووووووووو  لنووووووووود .  (179)" للدلووووووووو  

 . ح  ا فراد ف  التسلقي ف  الحقق  اإلنسلني  
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 :اإلسالم  مفهوم العدالة االجتماعية في (1

 :رو  الكتاب والسنة  ( أ

أهووووووووووتم اإلسووووووووووالم بمسووووووووووأل  تحقيوووووووووو  العدالوووووووووو  االجتملليوووووووووو    موووووووووو  خووووووووووال  منظقموووووووووو  شوووووووووولمل  

شوووووووووووريع  موووووووووو  الشوووووووووورائ  السووووووووووملقي  بموووووووووول جوووووووووول  فووووووووووو   قلووووووووووم تووووووووووأ   لجميوووووووووو  جقانوووووووووو  النوووووووووولس   

فإلسووووووووووالم أكوووووووووود للوووووووووو  مبوووووووووودأ المسوووووووووولقاة فوووووووووو  الحقووووووووووق  بموووووووووول يتقافوووووووووو  موووووووووو  مبوووووووووودأ . اإلسووووووووووالم 

 .القاجبل  

سوووووووووالم للووووووووو  إءالووووووووو  الفوووووووووقار  بوووووووووي  طبقووووووووول  النووووووووولس مووووووووو  خوووووووووال  حوووووووووث كمووووووووول حووووووووورص اإل

الجميوووووووووو  للوووووووووو  العموووووووووو    قالتأكيوووووووووود للوووووووووو  مبوووووووووودأ المسوووووووووولقاة بيوووووووووونهم فوووووووووو  الحقووووووووووق  قالقاجبوووووووووول  

أموووووووووووولم العدالوووووووووووو  اإللهيوووووووووووو    فكووووووووووووو  المسوووووووووووولمي  فوووووووووووو  الشوووووووووووووريع  اإلسووووووووووووالمي  قالقوووووووووووولنق  غيووووووووووووور 

متنوووووووووووولق  معهوووووووووووول سقاسووووووووووووي  ال فوووووووووووور  بووووووووووووي  غنوووووووووووو  قفقيوووووووووووور قال قووووووووووووقي قضووووووووووووعي  قال أبووووووووووووي  

ققووووووووووود تمثلووووووووووو  العدالووووووووووو  االجتملليووووووووووو  فووووووووووو  خطبووووووووووو  الوووووووووووقداع حيوووووووووووث قووووووووووول  الرسوووووووووووق  . أسوووووووووووقد ق 

لكم قاحوووووووووود أال ال هوووووووووول النوووووووووولس   إ  ربكووووووووووم قاحوووووووووود   قأ  أتوووووووووويوووووووووول أي: " صوووووووووول  اهلل لليووووووووووه قسوووووووووولم 

فضووووووووو  لعربووووووووو  للووووووووو  ألجمووووووووو  قال ألجمووووووووو  للووووووووو  لربووووووووو    قال  حمووووووووور للووووووووو  أسوووووووووقد   قال 

  مووووووووو  حووووووووووديث جوووووووووولبر رضوووووووووو  اهلل رقا  اإلموووووووووولم البهيقوووووووووو" ) سوووووووووقد للوووووووووو  أحموووووووووور إال بوووووووووللتققى 

قفوووووووووووووو  حووووووووووووووديث آخوووووووووووووور   رقا  أبووووووووووووووق داققد ( . لنووووووووووووووه ا لبوووووووووووووولن  فوووووووووووووو  السلسوووووووووووووو  الصووووووووووووووحيح 

 النووووووووووووولس بنوووووووووووووق آدم قآدم مووووووووووووو : " قالترمووووووووووووو ي أ  الرسوووووووووووووق  صووووووووووووول  اهلل لليوووووووووووووه قسووووووووووووولم قووووووووووووول  

 " .ترا   

إنمووووووووول هلوووووووووك الووووووووو ي  قوووووووووبلكم   أنهوووووووووم إ ا : " كمووووووووول قووووووووول  الرسوووووووووق  صووووووووول  اهلل لليوووووووووه قسووووووووولم 

    قا  ا سووووووووور  فووووووووويهم الضوووووووووعي  أقووووووووولمقا لليوووووووووه الحووووووووود   قأيوووووووووم اهلل سووووووووور  فووووووووويهم الشوووووووووري  تركوووووووووق 
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متفووووووووو  لليوووووووووه   رقا  البخوووووووووولري   " . )  لوووووووووق سووووووووورق  فلطمووووووووو  بنوووووووووو  محمووووووووود   لقطعووووووووو  يوووووووووودهل 

 ( .قمسلم   قأبق داققد   قالترم ي قالنسلئ 

: إ  موووووووول جوووووووول  بووووووووه النبوووووووو  ا مووووووووي  منبثوووووووو  موووووووو  مشووووووووكلة قاحوووووووودة مصوووووووودرهل ققلووووووووه تعوووووووولل  

ـــــاُس ) ـــــا النَّ ـــــا َأُيَه ـــــَل ِلَتَعـــــاَرُفوا ِإنَّ َي ـــــُعوًبا َوَقَباِئ ـــــاُكمأ ُش ـــــى َوَجَعلأَن ـــــر  َوُأنَث ـــــن َذَك ـــــاُكم مِّ ـــــا َخَلقأَن ِإنَّ

ــــــــاُكمأ  ـــــــــِه َأتأَق ــــــــَد اللَّ ــــــــَرَمُكمأ ِعن فووووووووللفرائ  قا ركوووووووول  ( . 13ا يوووووووو  / سووووووووقرة الحجوووووووورا  ( )... َأكأ

 التوووووووووووو  قضووووووووووووعتهل الشووووووووووووريع  اإلسووووووووووووالمي  قأكوووووووووووود  لليهوووووووووووول لتحقيوووووووووووو  العدالوووووووووووو  قللوووووووووووو  رأسووووووووووووهل

فريضووووووووووو  الءكووووووووووولة   فللءكووووووووووولة فرضوووووووووووهل اهلل كحووووووووووو  معلوووووووووووقم للفقووووووووووورا  قالمحتووووووووووولجي  فووووووووووو  أموووووووووووقا  

 .ا غنيل  قأ  تطبيقهل يحق  العدال  حيث تمن  الفقار  االقتصلدي  بي  النلس 

 

 : االجتماعية في مسيرة اإلخوانالعدالة  ( ب

قا  ا رجعنووووووووووووووول لمفهوووووووووووووووقم العدالووووووووووووووو  االجتملليووووووووووووووو  لإلسوووووووووووووووالم مووووووووووووووو  المصووووووووووووووولدر اإلخقانيووووووووووووووو  

السووووووووووويد )قأفكووووووووووولر ( المؤسوووووووووووس) (الحسووووووووووو  البنووووووووووول)يسوووووووووووي    نجووووووووووود أ  فووووووووووو  مقووووووووووودمتهل أفكووووووووووولر الرئ

  تقضوووووووووو  هوووووووووو   القللوووووووووودة بلستفلضوووووووووو    كموووووووووول أكوووووووووود  جمللوووووووووو  اإلخووووووووووقا  ( الُمنظوووووووووور) (قطوووووووووو 

المسووووووووولمي  فوووووووووو  بووووووووولد  ا موووووووووور للووووووووو  ضوووووووووورقرة تحقيوووووووووو  العدالووووووووو  قتنوووووووووولق  سووووووووويد قطوووووووووو  فوووووووووو  

نسووووووووووولني  قتحووووووووووودث لووووووووووو  مسوووووووووووأل  المسووووووووووولقاة اإل( العدالووووووووووو  االجتملليووووووووووو  فووووووووووو  اإلسوووووووووووالم)كتلبوووووووووووه 

يقووووووووويم اإلسوووووووووالم هووووووووو   العدالووووووووو  للووووووووو  أسوووووووووس ثلبتووووووووو  فهوووووووووق : أسوووووووووللي  تحقيقهووووووووول حيوووووووووث يقوووووووووق  

بطبيعتووووووووه ديوووووووو  تنفيوووووووو  قلموووووووو  فوووووووو  قاقوووووووو  الحيوووووووولة قأ  نظوووووووورة اإلسووووووووالم إلوووووووو  الحيوووووووولة اإلنسوووووووولني  

تجعووووووووو  العدالووووووووو  االجتملليووووووووو  لدالووووووووو  إنسووووووووولني  شووووووووولمل  لكووووووووو  مققمووووووووول  الحيووووووووولة قال تقووووووووو  لنووووووووود 

 .  (180) الملديل  قاالقتصلدي 

                                                 
180
 . 31، ص  1995لشروق ، القاهرة ، سيد  طب ، العدالة االجتماعية  ي اإلسالم ، ب ط ، دار ا: انظر  
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قفوووووووووووو  البوووووووووووورامج االنتخلبيوووووووووووو  المتعلقبوووووووووووو  فوووووووووووو  مصوووووووووووور كلنوووووووووووو  الجمللوووووووووووو  تركووووووووووووء للوووووووووووو  

المطللبوووووووووووو  قالسووووووووووووع  لتحقيوووووووووووو  العدالوووووووووووو  االجتملليوووووووووووو  موووووووووووو  منظووووووووووووقر التشووووووووووووري  اإلسووووووووووووالم    

. للوووووووووو  التبوووووووووولر أنووووووووووه يتنوووووووووولق  موووووووووو  مفهووووووووووقم العدالوووووووووو  االجتملليوووووووووو  فوووووووووو  النظوووووووووولم الليبرالوووووووووو  

للعدالووووووووووووو  االجتملليووووووووووووو    لكنهووووووووووووول قهنووووووووووووول يعنووووووووووووو  أ  الجمللووووووووووووو  تووووووووووووورف  المفهوووووووووووووقم الليبرالووووووووووووو  

تحصوووووووووور تطبيقوووووووووول  العدالوووووووووو  االجتملليوووووووووو  فوووووووووو  اإلسووووووووووالم لتكووووووووووق  مرهقنوووووووووو  بدقلوووووووووو  الخالفوووووووووو    

 .م  منظقر الجملل   –لل  ا ق   –أق أ  تكق  تشريعلتهل 

لكوووو  فللعدالوووو  مفهووووقم قاسوووو  تنوووودرج تحتووووه العديوووود موووو  الحقووووق  قالقاجبوووول  الووووالءم تفعيلهوووول موووو  

نظووووووووولم اقتصووووووووولدي اجتمووووووووولل   ا  أسلسووووووووول  صووووووووولب  قتحقووووووووو   أجووووووووو  التعووووووووولي  السووووووووولم  لخلووووووووو 

 .ف  الش  االقتصلدي فقط قليس اإلنصل  ف  جمي  جقان  الحيلة 

سووووووووووبل  التوووووووووو  أد  إلوووووووووو  ققووووووووووقع الثووووووووووقرا  إ  افتقوووووووووولر المجتمعوووووووووول  للعدالوووووووووو  كوووووووووول  موووووووووو  ا 

إقلمووووووووووو  العووووووووووود  قالقضووووووووووول   اسوووووووووووتهدا ءلم جميووووووووووو  قووووووووووولدة الحركووووووووووول  اإلصوووووووووووالحي    لووووووووووو لك يووووووووووو

فللعدالوووووووو  االجتملليوووووووو  موووووووو  أهووووووووم العقاموووووووو  التوووووووو  قلموووووووو  لليهوووووووول . ظلووووووووم للوووووووو  كلفوووووووو  أشووووووووكل  ال

ينووووووووووولير فوووووووووو  مصووووووووووور قدق  لربيووووووووووو  أخوووووووووورى قكلنووووووووووو  موووووووووودخال  للجمللووووووووووو  للقصوووووووووووق   21ثووووووووووقرة 

إلوووووووووووو  السوووووووووووولط    حيووووووووووووث كوووووووووووول  هنوووووووووووولك تفوووووووووووولق  طبقوووووووووووو  قاسوووووووووووو  بووووووووووووي  طبقوووووووووووول  المجتموووووووووووو  

 –لووووووووووي  )المصووووووووووري   خلصوووووووووو  خووووووووووال  العشوووووووووور سوووووووووونقا  ا خيوووووووووورة   فكوووووووووول  شووووووووووعلر الثووووووووووقرة 

  قا   أحوووووووووود أهوووووووووودا  الثووووووووووقرة كوووووووووول  إسووووووووووقلط نظوووووووووولم اإلقطوووووووووولع ( اجتملليوووووووووو  –الوووووووووو  لد –حريوووووووووو  

إ  الشوووووووووووولهد الرئيسوووووووووووو  هووووووووووووق أ  العدالوووووووووووو  االجتملليوووووووووووو  هوووووووووووو  إحوووووووووووودى محركوووووووووووول  الشووووووووووووعق  . 

للثووووووووقرا  قاإلصووووووووالح   هوووووووو ا هووووووووق موووووووول تبنتووووووووه جمللوووووووو  اإلخووووووووقا  المسوووووووولمي  منووووووووُ  نشووووووووأتهل لوووووووولم 

 .م  خال  مسيرتهل الدلقي   (حس  البنل)م لل  يد  1221
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للعدالوووووووووو  االجتملليوووووووووو  يجوووووووووو  أ  تقووووووووووقم للوووووووووو  أخووووووووووال  المحبوووووووووو    بحيووووووووووث يحوووووووووو  الموووووووووور  ف

لغيوووووووووووور  موووووووووووول يحبووووووووووووه لنفسووووووووووووه قالعموووووووووووو  موووووووووووو  أجوووووووووووو  تطبيوووووووووووو  المسوووووووووووولقاة العلدلوووووووووووو  قبووووووووووووث رقح 

التضوووووووووووولم  بووووووووووووي  جميوووووووووووو  أفووووووووووووراد المجتموووووووووووو  فوووووووووووو  كلفوووووووووووو  مجوووووووووووولال  الحيوووووووووووولة سووووووووووووقا  كلنوووووووووووو  

  لكلفوووووووووووووو  االجتملليوووووووووووووو  أق الثقلفيوووووووووووووو  أق االقتصوووووووووووووولدي  موووووووووووووو  أجوووووووووووووو  تووووووووووووووقفير الحيوووووووووووووولة الكريموووووووووووووو

 .المقاطني  

 

 :في العدالة االجتماعية ُمنظر الجماعة اراَل السيد قطب  -ج

موووووووووووو  الجوووووووووووودير بللوووووووووووو كر أ  العدالوووووووووووو  لنوووووووووووود اإلخووووووووووووقا  المسوووووووووووولمق  قمنظووووووووووووريهم الرئيسووووووووووووي  

توووووووووووأت  للووووووووووو  غيووووووووووور مووووووووووول جووووووووووول   بوووووووووووه الليبراليووووووووووو  بسوووووووووووب  اخوووووووووووتال  الظووووووووووورق  قالمضووووووووووولمي  

 ( .ن أي الليبرالي  قالفكر اإلخقا)العقدي  بي  االثني  

فللليبراليوووووووو  كموووووووول أسوووووووولفنل القووووووووق  جوووووووول   كووووووووردة فعوووووووو  ضوووووووود هيمنوووووووو  الكنيسوووووووو  للوووووووو  لقووووووووق  

النووووووووووولس لمصووووووووووولل  فووووووووووو  معظمهووووووووووول اقتصووووووووووولدي  قسووووووووووولطقي  ال تسوووووووووووتند إلووووووووووو  تشوووووووووووريعل  إلهيووووووووووو  

منءلووووووووو    ا مووووووووور الووووووووو ي ضووووووووول  بوووووووووه أصوووووووووحل  الفكووووووووور الحووووووووور فووووووووو  أقاخووووووووور مرحلووووووووو  العصوووووووووقر 

الحووووووووور المسوووووووووتغل  لعقووووووووووق   القسوووووووووط   قرقبووووووووول   رافضوووووووووي  حكوووووووووم الكنيسووووووووو  المضوووووووووطهد للفكووووووووور

( قوووووووووووووورارا  الحرموووووووووووووول )البسووووووووووووووطل  اقتصوووووووووووووولديل  موووووووووووووو  خووووووووووووووال  صووووووووووووووكقك الغفوووووووووووووورا    قتصوووووووووووووودر 

 ( .محلكم التفتي )مضطهدة الفكر الحر م  خال  

العدالووووووووووو  االجتملليووووووووووو  فووووووووووو  )قفووووووووووو  هووووووووووو ا المجووووووووووول  يقووووووووووولر  السووووووووووويد قطووووووووووو  فووووووووووو  كتلبوووووووووووه 

توووووووووووو  بووووووووووووي  الظوووووووووووورق  التوووووووووووو  دفعوووووووووووو  المسوووووووووووويحيي  إلوووووووووووو  العلملنيوووووووووووو  قالظوووووووووووورق  ال( اإلسووووووووووووالم

 .تستقج  ه ا التقجه ف  الشرائ  اإلسالمي  
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فوووووووو  لوووووووووللم االقتصوووووووولد   ال يلجوووووووووأ الفوووووووورد إلووووووووو  االسووووووووتدان    قلوووووووووه : " يقووووووووق  السوووووووويد قطووووووووو  

  قال تلجوووووووووأ الدقلووووووووو   اجووووووووو  رصووووووووويد    فيووووووووورى إ  كووووووووول  فيوووووووووه غنووووووووول  رصووووووووويد مووووووووو كقر   قبووووووووو  أ  ير 

أفووووووووووال .  إلووووووووو  االسوووووووووتيراد قبووووووووو  أ  تراجووووووووو  خءائنهووووووووول قُينظووووووووور فووووووووو  خلملتهووووووووول قمقووووووووودراتهل كووووووووو لك

يقووووووووووووقم رصوووووووووووويد الوووووووووووورقح   قءاد الفكوووووووووووور ققراثوووووووووووول  القلوووووووووووو  قالضوووووووووووومير   كموووووووووووول تقووووووووووووّقم السوووووووووووول  

 .   (181)! " قا مقا  ف  حيلة النلس ؟

فووووووووووو  مفهوووووووووووقم العدالووووووووووو  االجتملليووووووووووو  فووووووووووو  اإلسوووووووووووالم أ  كنوووووووووووقء  (السووووووووووويد قطووووووووووو )قيووووووووووورى 

الوووووووووودي  اإلسووووووووووالم  كموووووووووول هوووووووووو  فوووووووووو  القوووووووووورآ  الكووووووووووريم رقحيوووووووووول  قلمليوووووووووول  يتجلهلهوووووووووول المسوووووووووولمق  

اسوووووووووتيراد المبوووووووووولد  قالووووووووونظم قالقووووووووووقاني  فوووووووووال تصوووووووووون  شووووووووويئل  موووووووووو  " ق    فهوووووووووم لنوووووووووود المعلصووووووووور 

 . (182)" ه ا كله 

قيطووووووووورح السووووووووويد قطووووووووو  أفكووووووووولر  المخللفووووووووو  التهووووووووولم اإلسوووووووووالم بأنوووووووووه ديووووووووو  لبووووووووولدة رقحيووووووووو    

قدلوووووووووووقة للعوووووووووووءق  لووووووووووو  الحيووووووووووولة العمليووووووووووو    أق المشووووووووووولرك  فووووووووووو  تطوووووووووووقر المجتمعووووووووووول  قأنوووووووووووه 

فووووووووووود ا شووووووووووولهدنل : " تصووووووووووولدي قالعلمووووووووووو  قووووووووووولئال  لقبووووووووووو  أمووووووووووولم لجلووووووووووو  النموووووووووووق االجتمووووووووووولل  قاالق

فووووووووو  بعووووووووو  العصوووووووووقر محلقلووووووووو  لتنظووووووووويم الجلنووووووووو  التعبووووووووودي فووووووووو  هووووووووو ا الووووووووودي  قلءلوووووووووه لووووووووو  

الجلنوووووووووووو  االجتموووووووووووولل    أق لووووووووووووء  الجلنوووووووووووو  االجتموووووووووووولل  لنووووووووووووه   فتلووووووووووووك آفوووووووووووو  العصوووووووووووور ال 

 . (183)" آف  الدي  

ـــــــِذينَ : )فووووووو  هووووووو ا الشوووووووأ  بققلوووووووه تعووووووولل   (السووووووويد قطووووووو )قيستشوووووووهد  ـــــــا الَّ ـــــــا َأُيَه ـــــــوا  َي اَمُن

ـــــمأ َخيأـــــر   ــــــِه َوَذُروا الأَبيأـــــَع َذِلُك ـــــِر اللَّ ـــــى ِذكأ ا ِإَل ـــــَعوأ ـــــِة َفاسأ ِم الأُجُمَع ـــــن َيـــــوأ ـــــاَلِة ِم ـــــوِدَي ِللصَّ ِإَذا ُن
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182
وال تحرررررج أن ًتلقرررري بكررررل تراثهررررا الروحرررري ، وكررررل مقوماتهررررا " ويقررررول السرررريد  طررررب اسررررتكماالً لهررررذه الفكرررررة  رررري هررررذا المجررررال  

أن يتجررر  لهرررا النظرررر  يمرررا لرررديها مرررن أسررر  ومبرررادي ونظريرررات ، تسرررتجلب المبرررادي الديمقراطيرررة الفكريرررة ، وكرررل الحلرررول التررري يمكرررن 
أو االشرررررتراكية ، أو الشررررريوعية  توكرررررل إليهرررررا حرررررل مشررررركالتها االجتماعيرررررة مهمرررررا اختلفرررررت أو ررررراعها ، وظرو هرررررا ، وتاريخهرررررا ، 

 !! " . بحار ، و يما خلف الشهوب ومقومات حياتها المادية والفكرية والروحية ، عند ظروف القوم  يما ورار ال
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َلُمـــــــونَ  َتُغـــــــوا ِمـــــــن  * لَُّكـــــــمأ ِإن ُكنـــــــُتمأ َتعأ َرأِ  َوابأ ـــــــاَلُة َفانَتِشـــــــُروا ِفـــــــي األأ ـــــــِنَذا ُقِضـــــــَيِت الصَّ َف

ِل اللَّـهِ   ( .  17 – 2ا يتل  / رة الجمع  سق ( )... َفضأ

قُيشوووووووووووير إلووووووووووو  أ  اإلسوووووووووووالم ال يعتبووووووووووور العبووووووووووولدة فيوووووووووووه مختءلووووووووووو  فووووووووووو  إقلمووووووووووو  الشوووووووووووعلئر   

فللحيوووووووووولة كلهوووووووووول مسووووووووووخرة لشووووووووووريع  اهلل   لكوووووووووو  فووووووووووو  الغللوووووووووو  فوووووووووو  النهوووووووووولر هووووووووووق المعووووووووووول  ال 

ــــــــَل ِلَباًســــــــا : )للشووووووووعلئر التعبديوووووووو  مستشووووووووهدا  بققلووووووووه تعوووووووولل   ــــــــا اللَّيأ ــــــــا *َوَجَعلأَن النََّهــــــــاَر  َوَجَعلأَن

 ( .11 – 17ا يتل  / سقرة النبأ ( )َمَعاًشا

قفووووووووووو  إطووووووووووولر لالقووووووووووو  العدالووووووووووو  االجتملليووووووووووو  فووووووووووو  اإلسوووووووووووالم قارتبلطهووووووووووول بنظووووووووووولم الحكوووووووووووم 

مهموووووووووووول تشوووووووووووولبه  بعوووووووووووو  ا نظموووووووووووو  فوووووووووووو  بعوووووووووووو  موووووووووووو  جقانبهوووووووووووول  (السوووووووووووويد قطوووووووووووو )يوووووووووووورى 

بلإلسوووووووووووالم أق اختلووووووووووو  معوووووووووووه فووووووووووود  اإلسوووووووووووالم يمضووووووووووو  فووووووووووو  طريقوووووووووووه المتفووووووووووورد مهمووووووووووول كووووووووووول  

أ  القللووووووووووودة التووووووووووو  يقوووووووووووقم لليهووووووووووول النظووووووووووولم " االخوووووووووووتال  قيووووووووووورى السووووووووووويد قطووووووووووو  االتفووووووووووول  أق 

إنووووووووووه .. اإلسووووووووووالم  تختلوووووووووو  لوووووووووو  الققالوووووووووود التوووووووووو  تقووووووووووقم لليهوووووووووول ا نظموووووووووو  البشووووووووووري  جميعوووووووووول  

قسووووووووووووولئر . فهوووووووووووووق الووووووووووووو ي ُيشووووووووووووورع قحووووووووووووود  . يقوووووووووووووقم للووووووووووووو  أسووووووووووووولس أ  الحلكميووووووووووووو  هلل قحووووووووووووود  

.. نفسووووووووووووه ا نظمووووووووووو  تقووووووووووووقم للووووووووووو  أسوووووووووووولس أ  الحلكميووووووووووو  لإلنسوووووووووووول    فهوووووووووووق الوووووووووووو ي يشووووووووووورع ل

. قمووووووووووو  ثوووووووووووم فللنظووووووووووولم اإلسوووووووووووالم  ال يلتقووووووووووو  مووووووووووو  أي نظووووووووووولم . قهمووووووووووول قللووووووووووودتل  ال تلتقيووووووووووول  

 .    (184)" قال يجقء قصفه بغير صف  اإلسالم 

سيلسووووووووو  المووووووووول  فووووووووو  اإلسوووووووووالم للووووووووو  التبووووووووولر " الحوووووووووديث لووووووووو   (السووووووووويد قطووووووووو )قيفضووووووووو  

" . –العدالووووووووووو  االجتملليووووووووووو   –هوووووووووووق أدخووووووووووو  شووووووووووو   فووووووووووو  الحوووووووووووديث لووووووووووو  "أنوووووووووووه كمووووووووووول يقوووووووووووق  

أ  اإلسوووووووووالم يتخوووووووو  نهجوووووووووه فوووووووو  سيلسووووووووو  الموووووووول    بمووووووووول يتمشوووووووو  مووووووووو  نظريتووووووووه العلمووووووووو  قيوووووووورى 

بوووووووووأ   –سيلسووووووووو  التصووووووووور  فووووووووو  المووووووووول   –قفكرتوووووووووه الشووووووووولمل    قفووووووووو  إطووووووووولر هووووووووو   السيلسووووووووو  
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يكووووووووووووق  تووووووووووووداق  الموووووووووووول  خلضووووووووووووعل  لشوووووووووووورع اهلل   قأ  يحقوووووووووووو  هوووووووووووو ا الشوووووووووووورع مصوووووووووووولل  الفوووووووووووورد 

أ  يجلنوووووووووووووو  قمصوووووووووووووولل  الجمللوووووووووووووو  دق  أ  يقوووووووووووووو  الفوووووووووووووورد قالجمللوووووووووووووو  فوووووووووووووو  تضوووووووووووووولد   قدق  

 .  (185)"  لك الفطرة أق يعي  سن  الحيلة ا صلي  قغليلتهل الُعليل البعيدة 

موووووووووول سوووووووووول   كوووووووووور  يتضوووووووووو  لنوووووووووول أ  مفهووووووووووقم العدالوووووووووو  االجتملليوووووووووو  فوووووووووو  اإلسووووووووووالم كموووووووووول م

بووووووووأي حوووووووول  موووووووو  الفكوووووووور الليبرالوووووووو    قووووووووتيطرحهوووووووول منظوووووووورقا جمللوووووووو  اإلخووووووووقا  المسوووووووولمق  ال تل

قهوووووووو ا يعنوووووووو  موووووووو  نلحيوووووووو  أخوووووووورى . نقووووووووي    قأ  الخطوووووووولبي  فوووووووو  هوووووووو ا الشووووووووأ  للوووووووو  طرفوووووووو  

أ  محلقلووووووووو  جمللووووووووو  اإلخوووووووووقا  المسووووووووولمق  التقافووووووووو  مووووووووو  نظووووووووولم الحكوووووووووم الليبرالووووووووو  كمووووووووول هوووووووووق 

مطوووووووورقح فوووووووو  كثيوووووووور موووووووو  الوووووووودق  العربيوووووووو  موووووووول هووووووووق إال تخلوووووووو  قاضوووووووو  لوووووووو  الوووووووودلقة إلقلموووووووو  

 .دقل  الخالف  أق انتهلج أسللي  جديدة للقصق  إل  الحكم 

 

خووووووووووووقا  المسوووووووووووولمق  موووووووووووو  السوووووووووووولفيّي  أ  سيلسوووووووووووو  قيعبوووووووووووور المنتقوووووووووووودق  لفكوووووووووووور جمللوووووووووووو  اإل

اإلخوووووووووقا  المسووووووووولمق   قأنهووووووووول نوووووووووقع تقيووووووووو  ( لووووووووو فقوووووووووه المرح)ا  المسووووووووولمي  تعتمووووووووود للووووووووو  اإلخوووووووووق 

المتوووووووووووقاترة لووووووووووونهم قالقلئمووووووووووو  للووووووووووو  نكووووووووووورا  مووووووووووول يعتقدقنوووووووووووه فووووووووووو  ققووووووووووو  القوووووووووووقة إلووووووووووو  درجووووووووووو  

 .  (186)" التخلص م  أتبللهل مم  لم يعلمقا به ا الفقه البلطن  

موووووووووووو  خووووووووووووال   – قوووووووووووود يكووووووووووووق  لهووووووووووووم دقر فعوووووووووووول إلخقا  المسوووووووووووولمي  قفوووووووووووو  النهليوووووووووووو    فوووووووووووول

قهوووووووو ا ال يووووووووتم فوووووووو  اإلسووووووووالم سوووووووولميل  قبعقالنيوووووووو  فوووووووو  أرجوووووووول  العووووووووللم    فوووووووو  نشوووووووور –توووووووولريخهم 
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  تعنررري ل ويررراً لخشرررية أو الخررروف مرررن الخطرررر علرررى الحيررراة ، وهررري أن يظهرررر المررررر مرررا ال يبطنررر  ، وهررري صرررفة كرررذب وبهتررران : التقيرررة
التقيرررة أن يقرررول العبرررد خرررالف مرررا : " يقرررول ابرررن القررريم . ا خشرررية وخررروف مرررن محظرررور مقيرررت إال عنرررد الخطرررر علرررى الحيررراة باعتبارهررر

ِخرررِذ : )وأصرررل جوازهرررا  ولررر  تعرررالى ( . 1/1134مرررن أحكرررام أهرررل الذمرررة " )يعتقرررده التقرررار مكرررروه يقرررع بررر  لرررو لرررم يرررتكلم بالتقيرررة  ت  ال  يم

رررارم ِمرررن ًدوِن ا لِيم ررراِ ِرينم أموك ِمًنرررونم الككم ِمِنينم الكًمؤك ًمرررؤك رررلك  لك عم فك رررن يم مم ًهمك ًتقمررراةً  ذلررركوم قًررروا ِمرررنك ت  ر  إاِل  أمن تم ررريك لمررريك م ِمرررنم الل رررـِ  ِ ررري شم سرررورة آل ...( )  م

ومرررع ذلرررك ال يجررروز اسرررتخدام التقيرررة للفتنرررة ، وأذيرررة اآلخررررين كمرررا  عرررل ًمررردعي اإلسرررالم اليهرررودي عبرررد هللا ابرررن ( . 14اآليرررة / عمرررران 

 . بن أبي طالب ر ي هللا عن   سبم ومن سار على نهج   ي خال ة علي

،  1111، منشررررورات جامعررررة  رررراريون  ، بن ررررازي ،  1يوسررررف حامررررد الشررررين ، األديرررران السررررماوية بررررين العقررررل والنقررررل ، ط : انظررررر 

 . وما بعدها  253ص 
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إلوووووووووو  السوووووووووولط  بووووووووووأي شووووووووووك  موووووووووو  للقصووووووووووق   السووووووووووع بأنفسووووووووووهم لوووووووووو   التقوووووووووولدي إال بللنووووووووووأي

ا شوووووووووووكل    قأ  يبثووووووووووووقا الطمأنينوووووووووووو  فوووووووووووو  نفووووووووووووقس الغيووووووووووور موووووووووووو  خووووووووووووال  اسووووووووووووتهجل  مشوووووووووووولري  

دان  ألمل  المتشددي    سالم السيلس  اإل  . اإلرهلبي  قا 
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 ة والنتائجالخاتم
قووووووووودمنل فيمووووووووول سووووووووول  مووووووووو  خوووووووووال  فصوووووووووق  هووووووووو   الدراسووووووووو  مووووووووول يمكووووووووو  أ  نسوووووووووميه ملحمووووووووو  

فوووووووووووو  مفهووووووووووووقم الرؤيوووووووووووو  المعلصوووووووووووورة الحديثوووووووووووو  للسوووووووووووولط   اإلخووووووووووووقا  قالليبراليوووووووووووو الصووووووووووووراع بووووووووووووي  

فوووووووووو  كثيوووووووووور مووووووووو  ا حيوووووووووول  لتكوووووووووورار نفسووووووووووه  قلرضوووووووووونل كيوووووووووو  أ  التووووووووولريخ ُيجبوووووووووور. السيلسوووووووووي  

 .بللرغم م  اختال  الظرق  الفكري  قاالجتمللي  بي  ملضيه قحلضر  

كمووووووووول  –ففووووووووو  الققووووووووو  الووووووووو ي كووووووووول  فيوووووووووه الووووووووودي  لقبووووووووو  أمووووووووولم مسووووووووويرة اإلنسووووووووول  العلميووووووووو  

شووووووووولهدنل فووووووووو  التجربووووووووو  المسووووووووويحي  خوووووووووال  القووووووووورق  القسوووووووووط  ا قرقبيووووووووو  ا مووووووووور الووووووووو ي دفووووووووو  

رسوووووووووي  داخووووووووو  أسوووووووووقار تاالنفكووووووووولك لووووووووو  لقليووووووووو  منظريوووووووووه المتم الفكووووووووور المسووووووووويح  آنووووووووو اك إلووووووووو 

الكنيسووووووووو  لمنووووووووو  كووووووووو  مووووووووول يرقنوووووووووه مخللفووووووووول  الجتهووووووووولداتهم   قهوووووووووق أمووووووووور دفووووووووو  المسووووووووويحيي  إلووووووووو  

نجوووووووووود  –فصوووووووووو  الوووووووووودي  لوووووووووو  الدقلوووووووووو  تحوووووووووو  شووووووووووعلرا  مختلفوووووووووو  منهوووووووووول الليبراليوووووووووو  قالعلملنيوووووووووو  

لق  لوووووووووو  دلوووووووووولة هوووووووووول ي  االتجوووووووووولهي  الموووووووووو كقري  ألووووووووووال  موووووووووو  المسوووووووووولمي  قالمسوووووووووويحيي  يحوووووووووولق 

يقتلدقنوووووووووووه فووووووووووو  مسووووووووووولرا  تختلووووووووووو  فووووووووووو  ظرقفهووووووووووول لووووووووووو  موووووووووووول ق لنووووووووووو  التووووووووووولريخ اإلسوووووووووووالم  

 .انتهجته الديلن  المسيحي  ف  العصقر القسط  

قلمووووووووول كلنووووووووو  كوووووووووقادر الديلنووووووووو  المسووووووووويحي  قووووووووود رضوووووووووي  بعءلتهووووووووول لغيووووووووول  تشوووووووووريعل  إلهيووووووووو  

( المفسوووووووووووري  قاالجتهووووووووووولديي )فووووووووووو  نصقصوووووووووووهل المقدسووووووووووو    فووووووووووود  كوووووووووووقادر الديلنووووووووووو  اإلسوووووووووووالمي  

توووووووودا  بغيوووووووور  موووووووو  ا ديوووووووول  فوووووووو  ي  اإلسووووووووالم  الغنوووووووو  بتشووووووووريعلته لالقد رفضووووووووقا إجبوووووووولر الوووووووودقوووووووو

 .مجلال  الحيلة الفكري  قاالجتمللي  قالسيلسي  

هووووووووووووووو ا االخوووووووووووووووتال  فووووووووووووووو  الرؤيووووووووووووووو  للووووووووووووووودي  اإلسوووووووووووووووالم  مووووووووووووووو  أنصووووووووووووووولر  قمعلرضووووووووووووووويه   

قالظوووووووووووورق  المحيطوووووووووووو  بووووووووووووه فجوووووووووووور  االختالفوووووووووووول  الفكريوووووووووووو  قالعمليوووووووووووو  بووووووووووووي  دلوووووووووووولة الدقلوووووووووووو  
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دلووووووووولة الدقلووووووووو  اإلسوووووووووالمي    قهوووووووووق أمووووووووور أدى إلووووووووو  مووووووووول قصووووووووولنل إليوووووووووه مووووووووو  نتووووووووولئج المدنيووووووووو  ق 

 :ف  ه ا البحث المتقاض  

الليبراليووووووووووو  قالعلملنيووووووووووو  ال تعنووووووووووو  بللضووووووووووورقرة اإللحووووووووووولد أق محلربووووووووووو  الووووووووووودي  أي ديووووووووووو     (1

فمعظووووووووووووم العلموووووووووووول  فوووووووووووو  لصوووووووووووورنل هوووووووووووو ا قفوووووووووووو  مقوووووووووووودمتهم للموووووووووووول  الفيءيوووووووووووول  ليسووووووووووووقا 

رجووووووووووول  الووووووووووودي  لمليووووووووووول  للووووووووووو   ملحووووووووووودي    لكووووووووووونهم ال يووووووووووورق  ضووووووووووورقرة فووووووووووو  هيمنووووووووووو 

الفكووووووووووور العلمووووووووووو  المعلصووووووووووور قهووووووووووو ا يعنووووووووووو  أنهوووووووووووم موووووووووووؤمني  لكووووووووووونهم يتحلشوووووووووووقا تكووووووووووورار 

تجربوووووووووووو  العصووووووووووووقر القسووووووووووووط  ا قرقبيوووووووووووو  فيفضوووووووووووولق  فصوووووووووووو  الوووووووووووودي  لوووووووووووو  الدقلوووووووووووو  

بحيوووووووووووث تظووووووووووو  فكووووووووووورة اإليمووووووووووول  قضوووووووووووي  بوووووووووووي  اإلنسووووووووووول  قربوووووووووووه   قلالقووووووووووو  اإلنسووووووووووول  

 .بلإلنسل  بللمجتم  م  صميم الققاني  القضعي  

  فووووووووووو  فحوووووووووووقى النصوووووووووووقص المقدسووووووووووو  بوووووووووووي  الديلنووووووووووو  المسووووووووووويحي  قالديلنووووووووووو  االخوووووووووووتال (2

اإلسووووووووووووووالمي  السوووووووووووووومحتي    دفوووووووووووووو  المسوووووووووووووولمي  قفوووووووووووووو  مقوووووووووووووودمتهم جمللوووووووووووووو  اإلخووووووووووووووقا  

المسوووووووووولمق  إلوووووووووو  رفوووووووووو  فكرتوووووووووو  الليبراليوووووووووو  قالعلملنيوووووووووو  بسووووووووووب  اخووووووووووتال  الظوووووووووورق  

 .المتعلق  بللديلنتي  

خووووووووووووقا  رأى دلوووووووووووولة اإلسووووووووووووالم فوووووووووووو  العصوووووووووووور الحووووووووووووديث قفوووووووووووو  مقوووووووووووودمتهم جمللوووووووووووو  اإل (3

المسوووووووووووولمق  أ  الوووووووووووودي  اإلسووووووووووووالم  سووووووووووووب  لووووووووووووه أ  خلوووووووووووو  حضوووووووووووولرة فوووووووووووو  مجوووووووووووولال  

قموووووووووو  ثووووووووووم . العلووووووووووقم المختلفوووووووووو    سوووووووووولهم بهوووووووووول فوووووووووو  التطووووووووووقر الحضوووووووووولري لإلنسوووووووووولني  

فنصقصوووووووووووه التشوووووووووووريعي  فووووووووووو  المجووووووووووولال  المختلفووووووووووو  يجووووووووووو  أ  ال ُتسووووووووووولقى بنصوووووووووووقص 

 .الديلن  المسيحي  قال بظرق  العصقر القسط  ا قرقبي  

قا  المسوووووووووولمق  لتحقيوووووووووو  دقلوووووووووو  الخالفوووووووووو  أثوووووووووولر الريبوووووووووو  فوووووووووو  إصوووووووووورار جمللوووووووووو  اإلخوووووووووو (4

منفصووووووووو  لوووووووووو  رقح العصووووووووور   كمووووووووول حوووووووووودث  ثيقلوووووووووقج النفوووووووووقس مووووووووو  هيمنووووووووو  حكووووووووووم 
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قخلصووووووووو  . فووووووووو  آخووووووووور دقلووووووووو  خالفووووووووو    قنعنووووووووو  بوووووووووه لصووووووووور اإلمبراطقريووووووووو  العثملنيووووووووو  

فوووووووووو  صووووووووووم  الجمللوووووووووو  لوووووووووو  تجووووووووووولقءا  جمللوووووووووول  اإلسووووووووووالم السيلسوووووووووو  المعلصووووووووووورة 

نسوووووووووولني  رقح الووووووووووودي  المتشووووووووووددة   فوووووووووو  فووووووووووور  رؤيووووووووووتهم المت نلقضووووووووووو  موووووووووو  سوووووووووووملح  قا 

اإلسوووووووووالم  التووووووووو  اهتمووووووووو  فووووووووو  ملضووووووووويهل قحلضووووووووورهل بفكووووووووورة المقاطنووووووووو  التووووووووو  يعوووووووووي  

 .ف  كنفهل المقاطنق  مهمل اختلف  ديلنلتهم قرؤاهم 

الوووووووودلقة للجهوووووووولد بووووووووللققة كموووووووول جوووووووول   فوووووووو  القوووووووورآ  الكووووووووريم مرهقنوووووووو  بظوووووووورق  محووووووووددة  (1

م   قفيهوووووووول إشوووووووولرة إلوووووووو  فوووووووو  مقوووووووودمتهل الوووووووو قد لوووووووو  الووووووووقط  موووووووو  معتوووووووودي خوووووووولرج  أثووووووووي

إجبوووووووولر قيوووووووولم المشووووووووركي  فوووووووو  مكوووووووو  بوووووووودخراج المسوووووووولمي  موووووووو  ديوووووووولرهم كموووووووول جوووووووول  فوووووووو  

هجوووووووووووورة المسوووووووووووولمي  موووووووووووو  مكوووووووووووو  إلوووووووووووو  المدينوووووووووووو    بووووووووووووللرغم موووووووووووو  أ  بدايوووووووووووو  الوووووووووووودلقة 

 .اإلسالمي  كلن  دلقي  تبشيري  ال إشلرة فيهل الستخدام السي 

تهل تحووووووووووووو  صوووووووووووووم  حلضووووووووووووون –خللفووووووووووووو  جمللووووووووووووول  اإلسوووووووووووووالم السيلسووووووووووووو  المتشوووووووووووووددة  (1

ظووووووووورق  الجهووووووووولد   فتبنووووووووو  مووووووووول ُيطلووووووووو  لليوووووووووه آيووووووووو   –جمللووووووووو  اإلخوووووووووقا  المسووووووووولمي  

ـــــــَلَخ اأَلشـــــــُهُر الُحـــــــُرُم )السوووووووي  قهووووووو  ا يووووووو  الخلمسووووووو  مووووووو  سوووووووقرة التقبووووووو   ـــــــِنَذا انَس َف

َفـــــــاقُتُلوا الُمشـــــــِركيَن َحيـــــــُث َوَجـــــــدُتموُهم َوُخـــــــذوُهم َواحُصـــــــروُهم َواقُعـــــــدوا َلُهـــــــم ُكـــــــلَّ 

ـــــــامُ  ـــــــابوا َوَأق ـــــــِنن ت ـــــــد  َف ــــــــَه َمرَص ـــــــبيَلُهم ِإنَّ اللَّ ـــــــوا َس ـــــــاَة َفَخّل ـــــــُوا الزَّك ـــــــالَة َواَت وا الصَّ

  بووووووووللرغم موووووووو  أ  مصووووووووطل  السووووووووي  لووووووووم يوووووووو كر البتوووووووو  فوووووووو  القوووووووورآ  ( َغفــــــــور  َرحــــــــيم  

قخووووووووووووللفقا اجتهووووووووووولدا  الشوووووووووووويخ ابووووووووووو  تيميوووووووووووو  فووووووووووو  دلقتووووووووووووه للجهووووووووووولد التوووووووووووو  . الكوووووووووووريم 

جوووووووووووووول   بسووووووووووووووب  ظوووووووووووووورق  الغووووووووووووووءق الخوووووووووووووولرج  للمغووووووووووووووق  قالصووووووووووووووليبيي  لاراضوووووووووووووو  

أي جمللوووووووووووووول  اإلسووووووووووووووالم السيلسوووووووووووووو  المتشووووووووووووووددة )يوووووووووووووو  قاإلسووووووووووووووالمي    قلممووووووووووووووقا العرب

فكووووووووورة الجهووووووووولد بحيوووووووووث تشوووووووووم  محلربووووووووو  المسووووووووولمي  المختلفوووووووووي  معهوووووووووم فووووووووو  الفكووووووووورة   
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بوووووووووللرغم مووووووووو  أ  ا يووووووووو  ا نفووووووووو  الووووووووو كر تتحووووووووودث لووووووووو  . ققتووووووووو  أهووووووووو  ال مووووووووو  ا منوووووووووي  

فوووووووووو  ظوووووووووو  دقلوووووووووو  المقاطنوووووووووو  التوووووووووو  قبوووووووووو  بهوووووووووول اإلسووووووووووالم منووووووووووُ  بوووووووووودايتهل  –المشووووووووووركي  

 .   قل  كمل أقضحنل ف  الفص  الثلن  ا

جعلوووووووووو  جمللوووووووووول  اإلسووووووووووالم السيلسوووووووووو  المتشووووووووووددة فوووووووووو  آيوووووووووو  السووووووووووي  آيوووووووووو  نلسووووووووووخ   (2

لعوووووووودد كبيوووووووور موووووووو  ا يوووووووول  القرآنيوووووووو  التوووووووو  تتوووووووورجم سووووووووملح  اإلسووووووووالم قدلقتووووووووه للمووووووووقدة 

ءا  أهووووووووووو  الوووووووووووديلنل  ا خووووووووووورى  كمووووووووووول اخوووووووووووتلط ا مووووووووووور . قالمحبووووووووووو  بوووووووووووي  المسووووووووووولمي  قا 

المتشووووووووووددة التفريوووووووووو  بووووووووووي  المعتوووووووووودي قالمعتوووووووووودي  للوووووووووو  جمللوووووووووول  اإلسووووووووووالم السيلسوووووووووو 

لليوووووووووه فووووووووو  القوووووووووورآ  الكوووووووووريم قتجووووووووولهلقا ققلووووووووووه تعووووووووولل  فووووووووو  هوووووووووو ا الشوووووووووأ  فووووووووو  سووووووووووقرة 

ــــــمأ ( )2   1)الممتحنوووووو   ــــــدِّيِن َوَل ــــــي ال ــــــاِتُلوُكمأ ِف ــــــمأ ُيَق ــــــاُكُم اللَّـــــــُه َعــــــِن الَّــــــِذيَن َل الَّ َينأَه

ـــــــــــن ِدَيـــــــــــاِرُكمأ َأن َتَبـــــــــــُروُهمأ َوُتقأِســــــــــ ِرُجــــــــــوُكم مِّ ُطوا ِإَلـــــــــــيأِهمأ ِإنَّ اللَّــــــــــــَه ُيِحـــــــــــُب ُيخأ

ــــــِطيَن  ــــــوُكم  *الأُمقأِس َرُج ــــــدِّيِن َوَأخأ ــــــي ال ــــــاَتُلوُكمأ ِف ــــــِذيَن َق ــــــِن الَّ ـــــــُه َع ــــــاُكُم اللَّ ــــــا َينأَه ِإنََّم

ــــــُم  ـــــــِئَك ُه ــــــَولَُّهمأ َفُأوَل ــــــن َيَت ُهمأ َوَم ــــــوأ ــــــرَاِجُكمأ َأن َتَولَّ ــــــى ِإخأ ــــــاَهُروا َعَل ــــــاِرُكمأ َوَظ ــــــن ِدَي مِّ

( : 121ا يووووووووووو  / كمووووووووووول تجووووووووووولهلقا ققلوووووووووووه تعووووووووووولل  فووووووووووو  سوووووووووووقرة البقووووووووووورة ( . ونَ الظَّـــــــــــاِلمُ 

َرُجــــــوُكمأ َوالأِفتأَنــــــُة َأَشــــــُد ِمــــــَن ) ــــــُث َأخأ ــــــنأ َحيأ ِرُجــــــوُهم مِّ ــــــُث َثِقفأُتُمــــــوُهمأ َوَأخأ َواقأُتُلــــــوُهمأ َحيأ

ـــــىؤ ُيَقــــــاِتُلوُكمأ ِفيــــــهِ  ــــــِجِد الأَحــــــرَاِم َحتَـّ َفــــــِنن َقــــــاَتُلوُكمأ  الأَقتأــــــِل َواَل ُتَقــــــاِتُلوُهمأ ِعنــــــَد الأَمسأ

ِلَك َجزَاَُل الأَكاِفِرينَ   ( . َفاقأُتُلوُهمأ َكذَؤ

نجووووووووو  اإلخوووووووووقا  المسووووووووولمق  فووووووووو  مجووووووووول  الووووووووودلقة فلسوووووووووتقطبقا مووووووووو  المسووووووووولمي  قغيووووووووور  (1

المسووووووووووولمي  ألووووووووووودادا  ال يسوووووووووووتهل  بهووووووووووول   قُيعووووووووووود حوووووووووووء  اإلخوووووووووووقا  المسووووووووووولمق  ا قووووووووووودم 

بمجوووووووووووورد قا كثوووووووووووور نجلحوووووووووووول  فوووووووووووو  مجوووووووووووول  الوووووووووووودلقة   لكوووووووووووونهم أصوووووووووووويبقا بدحبلطوووووووووووول  

لهوووووووووووثهم نحوووووووووووق السووووووووووولط  السيلسوووووووووووي    مووووووووووول أدى بهوووووووووووم إلووووووووووو  تغييووووووووووور معتقوووووووووووداتهم فووووووووووو  
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" التقيوووووووو "نهجهووووووووم للقصووووووووق  إلوووووووو  مووووووووراميهم السيلسووووووووي    قكووووووووأ  بهووووووووم قوووووووود التنقووووووووقا فكوووووووورة 

 .إلخفل  مل ف  ضملئرهم م  أهدا  سلطقي  خلص  بدقل  الخالف  

سوووووووو  فوووووووو  جمللوووووووول  اإلسووووووووالم السيل –قموووووووو  أ  تحلوووووووويال  الكثيوووووووور موووووووو  المتخصصووووووووي   (2

أ  اإلخووووووقا  كووووووأي تنظوووووويم بشووووووري اسووووووتكم  دقرة حيلتووووووه   قيسووووووير فوووووو  " المتشووووووددة يوووووورق  

  قأ   187" مرحلوووووووو  النهليوووووووو  بللفعوووووووو    إثوووووووور أخطوووووووول  اسووووووووتراتيجي  قأهوووووووودا  لووووووووم تتحقوووووووو  

أ  الجمللووووووو  بعووووووود أ  ( أحمووووووود بووووووول )الوووووووبع  يووووووورى قفووووووو  مقووووووودمتهم المحلووووووو  المصوووووووري 

سوووووير فووووو  سووووونقاتهل ا خيووووورة تجووووولقء  تسوووووع  لقوووووقد   اسوووووتكمل  أطوووووقار حيلتهووووول   قهووووو  ت

بللقصوووووووقر الووووووو ات  بعووووووود أ  ارتكبووووووو  الكثيووووووور مووووووو  ا خطووووووول  االسوووووووتراتيجي  القلتلووووووو  منووووووو  

نشووووأتهل   إال أ  للجمللوووو  أدبيوووول    فوووو  سوووويلقل  دينيوووو  فحقاهوووول أ  كوووو  مئوووو  لوووولم يووووأت  

 .  188قلئد ُمجدد   قأ  مؤسسهل ا ق  حس  البنل كل  مجدد القر  العشري  

ا  المسووووولمق  نحوووووق التنووووول  الديمقراطيووووو  الغربيووووو  المطبقووووو  فووووو  اتجهووووو  جمللووووو  اإلخوووووق  (17

بعوووووو  الوووووودق  العربيوووووو  قانحوووووولءقا إلوووووو  الرأسوووووومللي  قالنيقليبراليوووووو    فووووووأقحمقا أنفسووووووهم فووووووو  

معمعووووو  القصوووووق  إلووووو  السووووولط  لووووو  طريووووو  االنتخلبووووول    ققووووود نجحوووووقا بفضووووو  نجووووولحهم 

المشووووووولهد  فوووووو  أسوووووولليبهم الدلقيوووووو  للقصووووووق  إلوووووو  رئلسووووووو  الدقلوووووو  فوووووو  مصوووووور قتصوووووودرقا

السيلسوووووووي  فووووووو  ليبيووووووول قتوووووووقنس   لكووووووو  خبووووووورتهم السيلسوووووووي  الضوووووووئيل  فووووووو  مجووووووول  الحكوووووووم 

السيلسوووو  موووو  نلحيوووو    قتسوووورلهم فوووو  الكشوووو  لوووو  اإللووووداد لغوووور  دقلوووو  الخالفوووو  دفوووو  

 .بهم إل  الهلقي  م  حيث ال يدرق  

                                                 
187
 .م 1114مار   11زين اإلخوان  ي عمر التسعين يسيرون نحو النهاية ، العدد الثالثار جريدة العرب اللندية ، عيد ميالد ح 
188
 .المرجع نفس   

  إن هللا يبعل لهذه األمة علرى رأ  كرل مائرة سرنة مرن "هذه األدبيات تعتمد  ي الحقيقة على الحديل الشريف  ي  ول  صلى هللا علي  وسلم
كمرا تعتمرد ( . 599)السلسرة الصرحيحة "، واأللبراني  ري ( 129)المقاصرد الحسرنة "يل أبو هريررة  ري رواه الصحابي الجل" . ًيجدد لها دينها

ر: )على  ول  تعالى  ًتمك ِ ي شم عك ازم نم ِر ِمنًكمك  ماِن تم ممك أًولِي األك ًسولم وم أمِطيًعوا الر  ًنوا أمِطيًعوا اللـ  م وم ا ال ِذينم آمم هم ا أمي  وهً إِلمرى الل ريم ر   مرًرد  ًسروِل إِن يك الر  ـِ  وم

مكِوياًل  ًن تم سم أمحك ٌر وم يك لِكم خم
ِخِر ذمَٰ ِم اآلك وك الكيم ِ  وم ِمًنونم ِباللـ   ( .59اآلية / سورة النسار( )ًكنًتمك ًتؤك
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هوووووووووم فووووووووو  حلجووووووووو  ملسووووووووو   –إ ا مووووووووول أرادقا الخيووووووووور لإلسوووووووووالم  –قيبووووووووودق أ  اإلخوووووووووقا   (11

ل  فوووووووووو  اتخوووووووووول  حميوووووووووول  سيلسووووووووووي  بووووووووووللتبر  موووووووووو  الجمللوووووووووول  اإلرهلبيوووووووووو  للتفكيوووووووووور جوووووووووودي

قاالبتعوووووووووولد لوووووووووو  اللهووووووووووث قرا  السوووووووووولط  السيلسووووووووووي  تحوووووووووو  أي مظهوووووووووور موووووووووو  مظلهرهوووووووووول 

  قخلصوووووووووو  أنهووووووووووم قوووووووووولدرق  موووووووووو  خووووووووووال  توووووووووولريخهم للوووووووووو  انتهوووووووووولج الوووووووووودلقة النللموووووووووو  

التوووووووووووو  نوووووووووووولدى بهوووووووووووول القوووووووووووورآ   –لترسوووووووووووويخ العقيوووووووووووودة اإلسووووووووووووالمي  القسووووووووووووطي  السوووووووووووومحل  

لقووووووووووق  المسوووووووووولمي  قالنوووووووووولس جميعوووووووووول    حتوووووووووو  تنشووووووووووأ دقلوووووووووو  الخالفوووووووووو  فوووووووووو   –الكووووووووووريم 

فووووووووووو  قلوووووووووووق  الموووووووووووؤمني    قتقوووووووووووقم مملكووووووووووو  اهلل فووووووووووويهم قتسوووووووووووقد ا خوووووووووووال  اإلسوووووووووووالمي  

 . لمليل  بغير حلج  لخليف  

الحظنوووووووووول فوووووووووو  الفصوووووووووو  الرابوووووووووو  موووووووووو  خووووووووووال  المقلرنوووووووووو  بووووووووووي  مضوووووووووولمي  الخطوووووووووول   (12

لعدالووووووووووووووووو  اإلخووووووووووووووووقان  قالخطووووووووووووووووول  الليبرالوووووووووووووووو  فووووووووووووووووو  مجووووووووووووووووولال  الموووووووووووووووورأة قالدقلووووووووووووووووو  قا

االجتملليووووووووووووو  قالديمقراطيووووووووووووو  االخوووووووووووووتال  الصووووووووووووولرخ فووووووووووووو  التبووووووووووووولي  بوووووووووووووي  مضووووووووووووولمي  

الخطووووووووووووولبي    لكووووووووووووو  التبووووووووووووولي  بوووووووووووووي  الخطووووووووووووول  الليبرالووووووووووووو  قالخطووووووووووووول  القرآنووووووووووووو  قووووووووووووود 

يتضوووووووووووووول   فوووووووووووووو  ضووووووووووووووق  ا خوووووووووووووو  بلاللتبوووووووووووووولر لخصقصوووووووووووووويل  العقيوووووووووووووودة المسوووووووووووووويحي  

قالعقيوووووووووودة اإلسووووووووووالمي  فوووووووووو  إطوووووووووولر الدقلوووووووووو  المدنيوووووووووو    فقوووووووووود يجتموووووووووو  الجميوووووووووو  تحوووووووووو  

  قووووووووووووووقاني  المسوووووووووووووولقاة فوووووووووووووو  الحقووووووووووووووق  قالقاجبوووووووووووووول  قيتبوووووووووووووولينقا تحوووووووووووووو  مظلوووووووووووووو  مظلوووووووووووووو

كموووووووول يحووووووووودث حلليووووووووول  فووووووووو  . معتقووووووووداتهم الدينيووووووووو  الخلصووووووووو  فوووووووو  ظووووووووو  فكووووووووورة المقاطنووووووووو  

      .      دقل  مصر العربي  
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 المصادر والمراجع

 .م  1211الدستقر الليب  للم  (1

   1رق    ط رشووووووويدة رحووووووويم  الصووووووو/ مووووووو  هوووووووم التتووووووولر   ترجمووووووو  : أبووووووورار كوووووووريم اهلل  (2

 م 1224الهيئ  المصري  العلم  للكتل    

إبووووراهيم لبوووود اهلل البنووووول   الفكوووور السيلسووووو  لنوووود اإلخووووقا    آرا  حسووووو  البنوووول نمق جووووول     (3

مجلووووووووووو  العلوووووووووووقم السيلسوووووووووووي  قالقووووووووووولنق    المركوووووووووووء الوووووووووووديمقراط  العربووووووووووو  للدراسووووووووووول  

  ملخووووووووص  م 2712االسووووووووتراتيجي  قالسيلسووووووووي  قاالقتصوووووووولدي    العوووووووودد ا ق    لسوووووووون  

 .دكتقرا  

م    1212ابووووووووو  تيميووووووووو    الفرقووووووووول  بوووووووووي  أقليووووووووول  الووووووووورحم  قأقليووووووووول  الشووووووووويطل    ط  (4

 . (1212مكتب  المعلر  الريلّض    المملك  العربي  السعقدي    )

للوووووقم القووووورآ  أسوووووبل  : أبوووووق الحسووووو  للووووو  بووووو  أحمووووود بووووو  محمووووود بووووو  للووووو  القاحووووودي  (1

 .  221ءئي  م   ج 2777  ط   دار الكت  العلمي     –النءق  

الخلووووووووط بوووووووي  التتوووووووولر قالمغوووووووق  لنووووووود الكثيووووووووري    قجنكيوووووووء خوووووووول  : احسووووووول  العتبووووووو   (1

 .مغقل    مقق  ملتق  أه  الحديث 

الفضووووولئ  أ  بووووودأ  لعبووووو  الخطووووور مووووو  " : أتالنتيوووووك كووووولقنس : " أحمووووود صوووووالح للوووووّ   (2

بقابووووو  " أتالنتوووووك كووووولقنس"المققووووو  االلكترقنووووو  للمجلوووووس ا طلسووووو  . الّسووووولفي  المدخلّيووووو  

 .  2712/  11/  72قسط ال

المرجووووووو  النظوووووووري لمنجوووووووء الجمللووووووول  .. لمووووووور لبووووووود الووووووورحم  : إدريوووووووس الكنبوووووووقري  (1

بتوووووووووووولريخ ( 17113)الجهلدّيوووووووووووو  المعلصوووووووووووورة   جريوووووووووووودة العوووووووووووور  الّلندنيوووووووووووو    العوووووووووووودد 

 .م  2712.72.24
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أحمووووووود لطفووووووو  : إلووووووو  نيققملفقسووووووو    ترجمووووووو   –للوووووووم ا خوووووووال  : أرسوووووووطق طووووووولليس  (2

 . م 1234مصري    القلهرة     دار الكت  ال 1السيد   ط 

  دار النهووووووووووولر للنشووووووووووور  1أرنسوووووووووووتق النووووووووووودري   ألوووووووووووالم الفكووووووووووور السيلسووووووووووو    ط  (17

 . 1227قالتقءي    بيرق    

إسوووووومللي  صووووووبري لبوووووود اهلل   فهموووووو  جوووووودلل  قآخوووووورق    الحركوووووول  اإلسووووووالمي   (11

   (ب  الشر  ا قسط     م        ط   مكت)المعلصرة ف  القط  العرب    

صووووويلغ  جديووووودة لقووووولنق  الجمعيووووول  ا هلّيووووو    جريووووودة ا هووووورام   :   أمووووولن  قنووووودي (12

 .م  2713.72.73  ( 41222)العدد 

  (دار االلتصلم     م      )أنقر الجندي   ألالم اإلسالم     ط    (13

مووووووووو  العووووووووودا  إلووووووووو  محلقلووووووووو  : السوووووووووعقدي  قالققميووووووووو  العربّيووووووووو  : أيووووووووولد حرفوووووووووق   (14

 .م  2711.71.11االمتطل    مقق  الميلدي  ن    

الدقلوووو  المدنيوووو  لنوووود اإلخووووقا  المسوووولمي  قأثرهوووول : برهوووول  لوووولد  يقسوووو  دقيكوووول   (11

للووووووو  شوووووووك  الدقلووووووو  قالنظووووووولم السيلسووووووو  فووووووو  مصووووووور   رسووووووولل  ملجسوووووووتير   جلمعووووووو  

 ( .ملخص الرسلل )م  2713.71.11النجلح القطني    نلبلس   فلسطي    

ل فوووووو  الحيوووووولة بوووووو  لبوووووود الوووووورحم  الحووووووقال    العلملنيوووووو  نشووووووأتهل قتطقرهوووووول قآثلرهوووووو (11

 . (   م            )اإلسالمي  المعلصرة     ط 

تقووووووو  ديووووووولري   قآخووووووورق    إنكووووووولر النسوووووووخ فووووووو  القووووووورآ  الكوووووووريم     ط   مركوووووووء  (12

 .   2712البحقث المعلصرة   بيرق    

اإلسوووووالم فقبيووووول   إيوووووال    أق  يقميووووو  الكترقنيووووو  صووووودر  مووووو  : تيوووووري بطرسووووو   (11

 .  م  2771مليق  21لند  
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إشووووووكللي  العقوووووو  "العوووووور  قالديمقراطيوووووو  : اللندنيوووووو    سووووووالم شووووووملع  جريوووووودة العوووووور  (12

 .  (17121)م   العدد  2712.74.73قالنق    

  )   1جووووووقرج طرابيشوووووو    هرطقوووووول  لووووووو  العلملنيوووووو  كدشووووووكللي  إسوووووووالمي    ط  (27

 (    .2771    بيرق    دار السلق    

   1ليلووووووووو  الطقيووووووووو    ط . د: نظريووووووووو  فووووووووو  العدالووووووووو    ترجمووووووووو  : جوووووووووق  رقلوووووووووء  (21

 . م 2711الهيئ  العلم  السقري  للكتل    دمش    

دار )   1حووووووووووولءم البووووووووووويالقي   الديمقراطيوووووووووووو  الليبراليووووووووووو  قضوووووووووووليل قمشوووووووووووولك    ط  (22

 . (م 1223الشرق    القلهرة   

  ( 1)ا صووووووووووق  العشوووووووووووري  لفهووووووووووم اإلسووووووووووالم   ا صوووووووووو  رقوووووووووووم : حسوووووووووو  البنوووووووووول  (23

  .رقن  المقسقل  التلريخي  لجملل  اإلخقا  المسلمي    مقق  الكت

دار الكلمووووووو  للنشووووووور قالتقءيووووووو    )   1حسووووووو  البنووووووول   السوووووووالم فووووووو  اإلسوووووووالم   ط  (24

 . (م 2777القلهرة   

آفووووووول  للنشووووووور   الكقيووووووو    )   1حسووووووو  البنووووووول   مووووووو كرا  الووووووودلقة قالدالّيووووووو    ط  (21

2711.   ) 

  مركووووووء الدراسوووووول   2  ط  قضووووووليل إسووووووالمي  معلصوووووورةحسوووووو  حموووووودا  الحكوووووويم    (21

 . (م 1222ا سيقي    القلهرة   

أسوووووووورار حركوووووووو  انضووووووووبلط ا حوووووووورار قاإلخووووووووقا  : حسووووووووي  محموووووووود أحموووووووود حمووووووووقدة  (22

 .   م  1211  الءهرا  لإللال  العرب    القلهرة    1المسلمق    ط 
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إشوووووووكللي  العالقووووووو  بوووووووي  التيووووووولرا  السووووووولفي  : حسوووووووي  محمووووووود فريووووووود لبووووووود الفتووووووولح  (21

  مصووووور   قجمللووووو  اإلخوووووقا  المسووووولمي  قأثرهووووول للووووو  لمليووووو  التحوووووق  الوووووديمقراط  فووووو

 .     2714رسلل  ملجستير   جلمع  النجلح القطني  

الوووووودار العربيوووووو  )   1رفيوووووو  لبوووووود السووووووالم   العلملنيوووووو  قالوووووودي  قالديمقراطيوووووو    ط  (22

 .  ( هو 1422للعلقم   بيرق    

دار )هنوووووود رشوووووودي     ط   :   ترجموووووو   اإلخووووووقا  قالشوووووويطل ريتشوووووولرد مشووووووي     (37

 . (الحيلة     م        

: شووووووو    أيديقلقجيووووووو  جمللووووووو  اإلخوووووووقا  المسووووووولمي    الجوووووووء  الثووووووولن  ريتشووووووولرد ميت (31

   1منوووووووو  أنوووووووويس قلبوووووووود السووووووووالم رضووووووووقا    ط: التنظوووووووويم قا يديقلقجيوووووووو    ترجموووووووو  

 .مكتب  مدبقل    القلهرة   

هنووووووود رشووووووودي   اإلخوووووووقا  : جووووووويمس جلنكقسوووووووك    ترجمووووووو   –ريتشووووووولرد ميشوووووووي   (32

 ( .     دار الحيلة للنشر قالتقءي      م )قالشيطل      ط 

مكتبوووووو  دار التووووووراث   )   3  ط  2البرهوووووول  فوووووو  للووووووقم القوووووورآ    ج : الءركشوووووو   (33

 . (  القلهرة 1214القلهرة   

  دار  1الموووووووووورأة بووووووووووي  اإلسووووووووووالم قالقووووووووووقاني  العللميوووووووووو    ط : سووووووووووللم البهنسوووووووووولقي  (34

 . م 2773القفل    القلهرة   

رهووووووول فووووووو  سوووووووفر بووووووو  لبووووووود الووووووورحم  الحوووووووقال    العلملنيووووووو  نشوووووووأتهل قتطقرهووووووول قآثل (31

 . (        م      )الحيلة اإلسالمي  المعلصرة     ط 

سووووووليمل  بوووووو  صوووووولل  الخراشوووووو    حقيقوووووو  الليبراليوووووو  قمققوووووو  اإلسووووووالم منهوووووول      (31

 .  ( 12122          م    2717ط   
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فووووو  بغوووووداد   ترجمووووو  لووووو  ( الكقلووووو  منووووود)تووووولريخ المملليوووووك : سوووووليمل  فووووولئ  بوووووك  (32

ضوووووووووفل  للطبللووووووووو  قالنشووووووووور قالتقءيووووووووو     محمووووووووود نجيووووووووو  ارمنووووووووولءي   دار. التركيووووووووو  

 .م  1212  ( بغداد)الشلرق    

  المكتبووووووو  " داليووووووو  فوووووووق  السوووووووحل : "أبوووووووق ا للووووووو  الموووووووقدقدي : سووووووومير حلبووووووو   (31

 . الشلمل    مشرقع مقق  دي  اإلسالم 

السووووويد أحمووووود فووووورج   الجووووو قر التلريخيووووو  للصوووووراع بوووووي  العلملنيووووو  قاإلسوووووالمي    ط  (32

 . م 1212   دار القفل    المنصقرة)   3

سووووووووويد قطووووووووو    العدالووووووووو  االجتملليووووووووو  فووووووووو  اإلسوووووووووالم     ط   دار الشووووووووورق     (47

 .  1221القلهرة   

معركووووو  الثقابووووو  بوووووي  اإلسوووووالم قالليبراليووووو  : الشووووويخ لبووووود العءيوووووء مصوووووطف  كلمووووو   (41

 .   2717  سلسل  مجل  البيل     1  ط 

فووووووووولل  لبووووووووود الجبوووووووولر   اإلسوووووووووالم قالنءلووووووووو  : صوووووووولد  جوووووووووال  العظوووووووووم   ترجموووووووو   (42

 م   2772دار المدى للثقلف  قالنشر   دمش    )اإلنسلني  العلملني      ط   

   2أءموووووووو  الديمقراطيوووووووو  الغربيوووووووو  المعلصوووووووورة   ط : الصوووووووودي  محموووووووود الشوووووووويبلن   (43

 .م  1227المركء العللم  للدراسل  قا بحلث   طرابلس   ليبيل   

  المتقوووووووولر  بووووووووي  حقووووووووق  الموووووووورأة فوووووووو  الميووووووووراث قالنفقوووووووو  فوووووووو: صووووووووالح سوووووووولطل   (44

 . 12الشريع  اإلسالمي    مجل  كلي  دار العلقم   العدد 

تنوووووقير للنشووووور قاإللوووووالم   القووووولهرة   )   1الطيووووو  بوووووق لوووووء ة   نقووووود الليبراليووووو    ط  (41

 (  .م 2713

 .هو 1421/ 27/74شبك  سحل  السلفي    /  22للبد خلي  الشمري    (41
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ديوووووووودة للنشوووووووور   دار الجلمعوووووووو  الج)لوووووووولد  ثلبوووووووو    الوووووووونظم السيلسووووووووي      ط    (42

 ( .2771اإلسكندري    

 2  ط " المووووودخل "إشوووووكللي  المرجعيووووو  فووووو  الفكووووور السووووولف  : لبووووود البلسوووووط نلسووووو   (41

 . 2713  الدار التقنسي  للكتل    

    )لبوووووود الوووووورحيم بوووووو  صووووووملي  السوووووولم    الليبراليوووووو  نشووووووأتهل قمجلالتهوووووول     ط    (29

 .(     م      

تووووووولقي فووووووو  ا قبووووووولط قالديمقراطيووووووو  ف: اإلخوووووووقا  المسووووووولمق  : بووووووود الووووووورحيم للووووووو  ع (17

 . 2771  مركء المحرقس    القلهرة    1قالمرأة قالف    ط 

دار الحجووووووولء   )   1لبووووووود العءيوووووووء مووووووورءق  الطريفووووووو    العقليووووووو  اللِّيبراليووووووو    ط  (11

 . (م 2711اإلسكندري    

  المركوووووووووء الثقووووووووولف  العربووووووووو     1الليبراليووووووووو  الجديووووووووودة   ط : لبووووووووود اهلل الغووووووووو ام   (12

 . 2713يضل    المغر    الدار الب

جريووووووووودة الريووووووووول    العووووووووودد : ابووووووووو  تيميووووووووو  قالجهووووووووولد : لبووووووووود اهلل بجووووووووولد العتبووووووووو   (13

 .م  2774.12.22  ( 13331)

الحلقووووووو  )لبووووووود اهلل بووووووو  بجووووووولد العببووووووو    اإلخوووووووقا  قالسوووووووعقدي    القصووووووو  الكلملووووووو   (14

جريووووودة الشووووور  . مووووو  أيووووو  أتووووولهم االسوووووم ؟ قكيووووو  أتوووووتهم الفكووووورة : اإلخوووووقا  ( ا قلووووو 

 . 12212  العدد  2714أبري   1ط   لند    ا قس

المؤسسووووووووو  العربيووووووووو  )   3    ط يمقسوووووووووقل  السيلسووووووووواللبووووووووود القهووووووووول  الكيووووووووولل     (11

 ( .1227   1للدراسل  قالنشر   ج 
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لبووووووود القووووووولدر لوووووووقدة قسووووووو اج  اإلخوووووووقا  السيلسوووووووي    مققووووووو  لرّبووووووو  : لصووووووولم تليمووووووو   (51

 ( .م 2711.12.31 - 21لرب  ( )2711/  1213( )21)

   1إنسووووووولني  المووووووورأة بوووووووي  اإلسوووووووالم قا ديووووووول  ا خووووووورى   ط : بكووووووور  لوووووووال  أبوووووووق (12

 . مركء التنقير اإلسالم    القلهرة      

 1222لمووووووولر أبوووووووق حوووووووق    تطوووووووّقر النظريووووووول  قا نظمووووووو  السيلسوووووووي    ط      (11

 . 1222  الشرك  القطني  للنشر قالتقءي    الجءائر   

جريووووودة المصووووووري : لملنيوووووو  البر  2717جمللوووووو  اإلخوووووقا  قانتخلبووووول  : لمووووور حموووووءاقي  (59

 .م  11/2717... /اليقم 

الدقلوووو  العثملنيوووو  فوووو  آثوووولر الشوووويخ الطوووولهر الووووءاقي   المجلوووو  : فوووولت  رجوووو  قوووودارة  (17

م   جلمعووووووو   2714الجلمعووووووو    العووووووودد السووووووولدس لشووووووور   المجلووووووود الرابووووووو    نوووووووقفمبر 

 .الءاقي    

شوووووورق    دار ال 1  ط " رحلتوووووو  موووووو  ا خووووووقا  المسوووووولِّمل "فلطموووووو  لبوووووود الهوووووولدي  (11

 .م  2711  القلهرة   

فوووووووؤاد . د: نهليووووووو  التووووووولريخ قاإلنسووووووول  ا خيووووووور   ترجمووووووو  : فرنسوووووويس فقكوووووووق يلمووووووول  (12

  مركوووووء اإلنمووووول  القوووووقم    بيووووورق   1جميووووو  قلسوووووم رضووووول الشوووووليب    ط . شووووولهي  قد

 .   م 1223  

  العوووووووودد  11فهموووووووو  هقيوووووووودي   اإلسووووووووالم قالديمقراطيوووووووو    المسووووووووتقب  العربوووووووو     (13

 . 1222  شهر ديسمبر  11

كوووووريم البرليسووووو    مووووو  هوووووق ابووووو  تيميووووو  ؟ قلمووووول ا كرهوووووه مخوووووللفق  ؟ مققووووو  منتووووودى  (14

 . التقحيد 
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دراسووووووول  فووووووو  )مجووووووودي حمووووووولد قآخووووووورق    الحركووووووول  اإلسوووووووالمي  قالديمقراطيووووووو     (11

 . (مركء دراسل  القحدة العربي    الجءائر      )  ط   ( الفكر قالمملرس 

سوووووووالميي    صوووووونلدي  االقتوووووووراع   مجلوووووو  العووووووور  الدقليوووووو    الديمقراطيووووووو  لنوووووود اإل (11

 .م  2713ينلير  22العدد ا سبقل    

  دار أسوووووولم  للنشوووووور  1محموووووود أحموووووود منصووووووقر   مقسووووووقل  ألووووووالم الفلسووووووف    ط  (12

 .    2771قالتقءي    لّمل    

كنوووووووقء للنشووووووور قالتقءيووووووو    القووووووولهرة   )   1محمووووووود البووووووولء   موووووووداف  اإلخوووووووقا    ط  (11

2771   ) 

  )   1لنيووووووو  فصووووووو  الووووووودي  لووووووو  السيلسووووووو     ط محمووووووود الحفووووووور حسوووووووي    العلم (12

 ( .2771    القلهرة   

  دار  1محمووووود حسووووو  أبوووووق ملحوووووم   المووووورأة بوووووي  الشوووووريع  قجلهليووووو  العصووووور   ط  (27

 . 2711أمقاج للطبلل  قالنشر قالتقءي    

محموووووود لبوووووودة   شوووووورح نهووووووج البالغوووووو    دار المعرفوووووو  للطبللوووووو  قالنشوووووور   بيوووووورق   (21

 .  لبنل  

  العدالوووووو  االجتملليوووووو  الدسووووووتقري  فوووووو  الفكوووووور الليبرالوووووو  محموووووود لثموووووول  محمووووووقد  (22

الدقحووووووووووو    المركوووووووووووء العربووووووووووو  لابحووووووووووولث قدراسووووووووووو  )   1السيلسووووووووووو  المعلصووووووووووور   ط 

 . (2714السيلس    

   1محمووووووود لمووووووولرة   الدقلووووووو  اإلسوووووووالمي  بوووووووي  العلملنيووووووو  قالسووووووولط  الدينيووووووو    ط  (23

 .  ( 1211دار الشر    القلهرة   )
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   1لووووووو  اإلسوووووووالمي  قالدقلووووووو  العلملنيوووووووو    ط محمووووووود محسووووووو    مصووووووور بوووووووي  الدق  (24

 (  .م 1222مركء اإللالم العرب    القلهرة   )

  مؤسسوووووو  شووووووبل  الجلمعوووووو    مصوووووور  1التتوووووولر قالمغووووووق    ط : محمووووووقد السوووووويد  (21

 .م  2771  

  ( م 1221 – 1721)تووووووووولريخ الحووووووووورق  الصوووووووووليبي  : محموووووووووقد سوووووووووعيد لمووووووووورا   (21

 .م  2777دار المعرف  الجلمعي    مصر   

   1قد لبوووووود الحكوووووويم   اإلخووووووقا  المسوووووولمق  أحووووووداث صوووووونع  التوووووولريخ   ج محموووووو (22

 . (1224دار الدلقة   اإلسكندري    )   1ط 

  ط ( مصووووووطف  كموووووول  اتوووووولتقرك)إموووووولم ا تووووووراك : محمووووووقد لبوووووود الوووووورحيم لرفوووووول   (21

 . 2717  در هف  للنشر   القلهرة    1

الوووووووووووودار )   1مصووووووووووووطف  لبوووووووووووود اهلل خشوووووووووووويم   مقسووووووووووووقل  للووووووووووووم السيلسوووووووووووو    ط  (22

 .  ( 1421الجملهيري      م   

  منشووووووووووووقرا  دار  3ط . خيووووووووووووري حموووووووووووولد : ترجموووووووووووو  . مطلرحوووووووووووول  ميكوووووووووووولفيل   (17

 . 1212ا فل  الجديدة   بيرق    

  الهيئوووووو  المصووووووري  العلموووووو   2معجووووووم ألفوووووولظ القوووووورآ  الكووووووريم   المجلوووووود ا ق    ط  (11

 .م  1227للتألي  قالنشر   القلهرة   

  منشوووووووقرا  المركوووووووء العوووووووللم     21 معمووووووور القووووووو اف    الكتووووووول  ا خضووووووور   ط (12

 .   1222طرابلس   

  المجلوووووود الثوووووولن   معهوووووود اإلنموووووول  العربوووووو   1المقسووووووقل  الفلسووووووفي  الحديثوووووو    ط  (13

 .   1211  بيرق    
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   4ط  –دراسوووووو  فوووووو  للووووووقم القوووووورآ   –نصوووووور حلموووووود أبووووووق ءيوووووود   مفهووووووقم الوووووونص  (14

 م    1221بلل  قالنشر   بيرق    المركء الثقلف  العرب  للط

نيفووووووي  لبوووووود الموووووونعم سووووووعد قلبوووووود العوووووولط  محموووووود أحموووووود   السيلسوووووول  الخلرجيوووووو   (11

جلمعوووووووووو  القوووووووووولهرة   مركووووووووووء البحووووووووووقث قالدراسوووووووووول  )   1للحركوووووووووول  اإلسووووووووووالمي    ط 

 ( .2777السيلسي    

  منشووووووووقرا   12خيووووووووري حموووووووولد   ط : نيكقلووووووووق ميكوووووووولفيل    ا ميوووووووور   ترجموووووووو   (11

 . 1212دار ا فل  الجديدة   بيرق    

" الووووووقأد لنوووووود العوووووور  قبوووووو  اإلسووووووالم قمققوووووو  اإلسووووووالم منووووووه: "ر  هوووووولن  أبووووووق الوووووو (12

مجلوووووووو  دراسوووووووول  العلووووووووقم اإلنسوووووووولني  قاالجتملليوووووووو    الجلمعوووووووو  ا ردنيوووووووو    لموووووووول    )

 .   م  772ا رد    للم ص

رحيوووووووووو  مفتوووووووووو  الجمللوووووووووول  المتشووووووووووددة فوووووووووو  أحوووووووووود السووووووووووجق  : لر نجووووووووووهشووووووووولم ال (11

لنووووووووووووووووووود      ( 17141)ا مريكيووووووووووووووووووو    جريووووووووووووووووووودة العووووووووووووووووووور  الّلندنيووووووووووووووووووو    العووووووووووووووووووودد 

 .  م 2712.72.12

  تحووووودي أمنووووو  متجووووودد " العلئووووودق "مووووو  أفغلنسوووووتل  إلووووو  سوووووقريل : هشووووولم النجووووولر  (12

  17112م   العوووودد  2712.72.21للدقلوووو  المصوووورّي    جريوووودة العوووور  الّلندنيوووو    

  

قليوووووود بوووووو  صوووووولل  الرميووووووءا    الليبراليوووووو  فوووووو  السووووووعقدي  قالخلوووووويج     ط   د    (27

 .    م      

نصووووور : موووووله  الليبراليووووو  الجديووووودة   ترجمووووو  : قآرنقلووووود حلرسووووويل  اليءابيووووو  مووووولرتيء (21

 .م   مقق  قرا ا   2714.17.21لبد الرحم    
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:   ترجموووووووو  قتعليوووووووو   1اليكسوووووووويس دق تقكفيوووووووو    الديمقراطيوووووووو  فوووووووو  أمريكوووووووول   ج  (22

 .  دار لللم الكت    القلهرة  1أمي  مرس  قندي    ط 

   1قوووووووووو  قالنقوووووووووو    ط يقسوووووووووو  حلموووووووووود الشووووووووووي    ا ديوووووووووول  السووووووووووملقي  بووووووووووي  الع (23

 .  2772منشقرا  جلمع  قلريقنس   بنغلءي   

  دار ا نووووووودلس    1يقسوووووو  حلموووووود الشووووووي    موووووودخ  جديوووووود لعلووووووم التفسووووووير   ط  (24

 . 2773اإلسكندري    
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