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Abstract: 

 The term (state sovereignty) is one of the terms related to 
constitutions and laws throughout the ages, especially after the 
independence of states after the colonial periods. In the state, it is 
paralleled by the term (governance), which searches for the highest 
authority within the state, is it the ruler or the faqih. The concept of 
"governance" is similar to the concept of sovereignty in Western 
thought, as the Kharijites said their famous saying, "There is no  one  
to rule except God. The imbalance in the historical and 
contemporary understanding of the sovereignty of Islamic groups 
has led to the recognition by many thinkers that it is a concept that 
is not applicable in contemporary Islamic countries, but rather is a 
major cause of armed conflicts within the Muslim country and an 
entrance to undermine its power at the internal and regional level.  
Hence, this research presents the concept of sovereignty among 
fundamentalist groups compared to that of political sciences. 
Key words: Al-Hakmiah, Al-Khawarej, Political Boundaries, 
Religious State, Civil State, Political Islam, Dar Al Islam, Dar Al 
Harb. 
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 مفهوم سيادة الدولة عند جماعات اإلسالم السياس  

 

2عبد العظيم أحمد عبد العظيم  

 

 ملخص

ن  عير إلعصور وبخاصة بعد إستقةلل إلدول يعد مصطلح )سيادة إلدولة( من إلمصطلحات إلمرتبطة بالدساتير وإلقوإنير
إت إإلستعمارية. ويوإزيه دإخل إلدولة مصطلح )إلحاكمية( وإلذ يبحث عن صاحب إلسلطة إألعىل دإخل  عقب إلفير

، حيث قال إلخوإرج قولتهم  .إلدولة، هل هو إلحاكم أم إلفقيه ي ي إلفكر إلغربر
ومفهوم "إلحاكمية" يشبه مفهوم إلسيادة ػن

ي وإلمعارص للسيادة عند إلجماعات إإلسةلمية قد أدى ؤىل ؤقرإر  ." حكم ؤإل ثل إلمشهورة "إل 
ي إلفهم إلتاريخن

وإلخلل ػن
ي إلرصإعات 

ي إلبةلد إؤلسةلمية إلمعارصة، بل هو سبب رئيس ػن
كثير من إلمفكرين بأنه مفهوم غير قابل للتطبيق ػن

ومن ثم يعرض  . إلمستوى إلدإخىلي وإؤلقلييي إلمسلحة دإخل إلدولة إلمسلمة ومدخل من مدإخل تقويض قوتها عىل
ي إلعلوم إلسياسية

ة عن  .هذإ إلبحث لمفهوم إلسيادة عند إلجماعات إألصولية مقارنة بنظير
دإر  ،إؤلسةلم إلسيادي  ،إلدولة إلمدنية ،إلدولة إلدينية ،إلحدود إلسياسية ،إلخوإرج ،: إلحاكميةالكلمات المفتاحية

 .دإر إلحرب ،إؤلسةلم

 

 
ا
 :السيادة هلل أم لألمة؟ - أول

ن  ن حاول بعض إلباحثير ي إلعصور إلمتأخرة حير
ي إلتاري    خ إؤلسةلمي ؤإل ػن

ن إلدينية وإلمدنية ػن ن إلسلطتير لم ينشأ إلرصإع بير
 بمدإرس إلقانون 

ً
ي إلبةلد إؤلسةلمية تطبيق مفهوم إلسيادة   بصورته إلغربية   مع إلبةلد إؤلسةلمية متأثرإ

وأساتذة إلفكر ػن
ن إلدين وإألمة، وهو منهج يشبه   ؤىل حد ما  إلرصإع إلذي نشأ   إصطناع رصإع عىل إلسيادة بير

ً
إلدستوري لديهم، ومحاوال

ي إلفكر 
ي إلبةلد إؤلسةلمية عير إلتاري    خ من خةلل حول مفهوم "إلحاكمية" إلذي يمكن أن يشبه مفهوم إلسيادة ػن

ػن
ن إن ، حيث بدأ إلخةلف منذ عرص إلفتنة حير ي  من إلعقيدة كما هي إلغربر

ً
تقلت إلفكرة من جانبها إلسيادي لتصبح جزءإ

، ومن معه دإللة إلفكرة -رضن تل عنه–عند إلخوإرج، فقالوإ قولتهم إلمشهورة "إل حكم ؤإل ثل"، وقد أدرك إؤلمام عىلي 
ه ممن ن إلخوإرج أو مع غير ن ومستقبلهم، ؤذ لم يكن إلخةلف بينه وبير  بل  وأثرها عىل حياة إلمسلمير

ً
 عقديا

ً
خالفه خةلفا

خةلفا سياسيا، لذلك رد عليهم بكلمته إلمشهورة "كلمة حق يرإد بها باطل"؛ فقد قرر مبدأ "إلحاكمية" أي إلمرجعية 
ي كل شأن من شئون إلحياة سوإء كان من جانب إلعقيدة أو إلعبادة أو إألخةلق أو إلمعامةلت أو إلسياسة أو 

إلعليا ػن
ها، فإن مرجعيته ؤىل " مرجعه ؤىل تل )إلفنجري، غير  (622، ص3541 تل، إل كما فهمها إلخوإرج بأن كل أمر "تفصيىلي

ي تلك إلمرحلة. بل كانت هناك 
ن
ي إنتقلت ؤىل إلعقيدة ػ

ولم تكن مسألة إلحاكمية هي إلمسألة إلسياسية إلوحيدة إلتر
وها من قضايا إلعقيدة، وأ

ّ
لزموإ بوجوب إؤليمان بها، وعىل إلرغم من مسائل أخرى مثل "إؤلمامة" عند إلشيعة ؤذ عد

ة، ؤذ كانت  هذه إلخةلفات ؤإل أن مفهوم "إلحاكمية" أو "إلسيادة" كمفهوم سيادي لم تكن تدور حوله خةلفات كثير
ي أحكامهم وأقضيتهم وشئون حياتهم، ولم 

ن وخاصة ػن ي حياة إلمسلمير
يعة إؤلسةلمية هي إلسائدة بصفة عامة ػن إلشر

ي ذلك 
يعة ينازعها ػن قانون أو نظام آخر، ولذلك كان ينظر ؤىل مفهوم إلسيادة أو "إلحاكمية" نظرة وإحدة باعتبار إلشر

يفة،  يعة إألصلية وهما إلقرآن إلكريم وإلسنة إلنبوية إلشر تق منه إألحكام فمصادر إلشر
ْ
 إؤلسةلمية هي إلمصدر إلذي تش

ها من إلمصادر إلفرعية، كانت هي وإلمصادر إلفرعية أو إلمختلف منها كاؤلجماع و إلقياس وإ لمصالح إلمرسلة أو غير
ن إلفقهاء، ؤنما كان  يعات وإألحكام، ؤذإ إل يوجد مصدر آخر تؤخذ منه إألحكام، وما وقع من خةلف بير ي إلتشر

إلسائدة ػن
 (48، ص3551دإخل هذه إلدإئرة )هويدي، 
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دإللة لدى إلفقهاء؛ قال إؤلمام إآلمدي:  "إعلم أنه إل ولهذإ كان مصطلح "إلحاكمية" ومفهومها   كمرجعية عليا   وإضح إل
ي   وإلسلطان وإلسيد  حاكم سوى تل وإل حكم ؤإل ما حكم تل به". وقال إؤلمام إلغزإىلي "إل حكم وإل أمر ؤإل ثل"، أما إلنتر

ء بإيجابهم بل بإيجاب تل  ي
 ذلك لاان لال مخلوق طاعتهم، ولوإل  -تعاىل–وإألب وإلزوج فإذإ أمروإ وأوجبوإ لم يجب در

 كان للموجب عليه أن يقلب عليه إؤليجاب ؤذ ليس أحدهما أوىل من إآلخر، فإذإ إلوإجب طاعة 
ً
ه شيئا أوجب عىل غير

 .طاعته -تعاىل–وطاعة من أوجب تل  -تعاىل–تل 

، فإن إلرصإع حول مفهوم إلسيادة أو إلحاكمي
ً
ي إلعصور وإذ كانت هذه إلرؤية وإضحة عند إلفقهاء قديما

ة تجدد ػن
يعة إؤلسةلمية )إلخةلفة  ة عن إلشر إلمتأخرة، ألسباب تاريخية يرجع بعضها ؤىل غياب إلمؤسسة إؤلسةلمية إلحاكمة إلمعير
يعة من خةلل نظام ؤسةلمي يجعل 

  إؤلمارة   إلدولة   إلجمهورية( ونشوء حركات ودعوإت تسغ لعودة إلسيادة للشر
ع،  ي دإللة ومفهوم مصطلح "إلحاكمية" فقد تشدد بعض إلمفكرين، إلحاكمية أو إلسيادة للشر

 ػن
ً
لكن إلخةلف وقع أيضا

ي مفهوم إلحاكمية وفاضت كتاباتهما بدإلإلت هذإ إلفهم للحاكمية، بل 
ي إألعىل إلمودودي وسيد قطب ػن ، كأبر

ن وإلباحثير
ي فكرة إلسيادي حتر أصبحت كلمة

ي أن إلحاكم  طّور سيد قطب مفهوم إلحاكمية ؤىل درجة عالية ػن
"إل ؤله ؤإل تل" تعتن

ن  -جل شأنه-إلوحيد هو تل  ، وبير ي إلحكم إلسيادي
ن معتن حاكمية تل ػن ي هذإ بير

ن ػن وأن إلسلطة له، وهو لم يمير
ي موإجهة حاكمية  -جل شأنه-حاكميته 

ن جعل حاكمية تل ػن ، بل فعل كما فعل إلمودودي حير ي
، أو إلقضاب  ي

للحكم إلكوبن
ية، فألغن إلمودودي  -تعاىل–وألوهية تل  -جل شأنه-ة وإلمتضاربة وإلمتعارضة مع عبودية تل إلبشر إلمتناقض للبشر

ي وإلتطبيق باعتبار أن تل وحده هو إلحاكم )ؤمام، 
ي إلحاكمية، غير دور إلتلؼر

 (344، ص3558أي دور للفرد أو إلجماعة ػن

ي بينت
 عند  وعىل إلرغم من إلدرإسات وإلردود وإؤليضاحات إلتر

ً
إلرؤية من إلحاكمية، ؤإل أن هذإ إلمفهوم مازإل سائدإ

 لعملها إلسيادي ؤذ بنت فكرها وسلوكها وترصفاتها عىل فكرة إلحاكمية 
ً
ن ؤحدإهما تجعل من إلحاكمية منهجا طائفتير

 حتر وصلت عند إلبعض حد إلتكفير للمجتمع بل ومحاربته ومقاومته ألنه إستوىل عىل "إلحاكمية" ورصفها عن
ي بعض 

 ػن
ً
ي   كما يفهمونه   ولذإ وجبت محاربتهم وموإجهتهم ولو بالقوة، وقد رأينا آثار هذإ إلفكر ظاهرة

مدلولها إلحقيؼر
ي إجتاحت أرجاء وإسعة من تلك إألقطار

ي حركات إلعنف إلتر
 .إألقطار إؤلسةلمية وػن

ي صياغة وعىل إلطرف إآلخر يقف إلرإفضون لفكرة إلنظام إلسيادي إؤلسةلمي بزعم أن ه
ذإ إلنظام إل يجعل لالمة دورإ ػن

شؤونها وأنه نظام أحادي إل وجود للرأي إآلخر فيه و يحمل إلناس عىل غير ما يشتهون، وإنه سيفرض إلعقوبات 
!!، ويستند هؤإلء عىل دعوإهم تلك بالقول  ن وإلحدود عىل أفرإد إلشعب حتر ولو كان بينهم موإطنون من غير إلمسلمير

، وإن "إلحاكمية" هي إلفكرة إلمسيطرة عىل هذإ إلنظام وهي ؤنه إل توجد فكر  ي إلنظام إلسيادي إؤلسةلمي
ة لسيادة إألمة ػن
ن سيادة إألمة  .فكرة تقوم عىل إلتفويض إؤللهي  ي إلنظام إؤلسةلمي وإلخلط بير

ي إلفهم للسيادة ػن
ومن هنا فإن هذإ إلخلل ػن

ي إلبةلد وإلحاكمية قد أدى ؤىل غياب إلرؤية إؤلسةلمية إلوإضح
ة لطرح إلنظام إلسيادي إؤلسةلمي كنظام قابل للتطبيق ػن

، حتر  ي إلنظام إلسيادي إؤلسةلمي
وعية عليا ػن ي مقدمة ما يجب تحريره هو مفهوم "إلحاكمية" كمشر

إؤلسةلمية، و لعل ػن
يعات إلحاكمة للشأن ي    ع و مدى سيادتها عىل إلتشر ي إلتشر

إلعام، فقد  يحسم إلخةلف حولها، ثم تحديد دور إألمة ػن
ي رؤيتهم للسيادة ؤىل ثةلثة آرإء )عبد تل، 

ي إلعرص إلمتأخرة ػن
 (61-31، ص3553إتجه إلفقهاء إلمسلمون ػن

ه من إلشعب أو إألمة أي صورة من إلسيادة، و هذإ ما رأيناه عند  إألول: أن إلسيادة ثل عز و جل دون أن يكون ألحد غير
ن بأن إلحاكمية ثل   .إلقائلير

 :  
ويقوم هذإ إلرأي عىل أن إلسيادة ثل فيما ورد فيه نص قطغي من إلكتاب و إلسنة، وما لم  السيادة المزدوجة: الثان 

ن )إألمة  (يرد فيه نص، أو نص يحتمل إلتأويل، فإن إلسيادة تكون لجماعة إلمسلمير

ي رب
ما أدت ؤىل ؤشكالية إلمساوإة وإلوإقع أن هذإ إلرأي   مع وجاهته   تشوبه بعض إلعيوب، ومنها فكرة أن إلتقسيم إلتر

ي فإن إألحكام إلقطعية من إلكتاب 
، أما إألمر إلثابن ي خةلف عقدي أكير منه خةلف سيادي

، و هذإ يوقع ػن ن ن إلطرفير بير
ي 
وإلسنة إل خةلف عليها، وعىل وجوب إلعمل بها، وليس هناك حاجة لةلجتهاد فيها، أما إلخةلف محل إإلجتهاد فهو ػن

ي إ
   فإن معظم أحكام إلنظام إلسيادي إؤلسةلمي دإلإلت إلنصوص وػن

ً
نا سابقا لحوإدث و إلقضايا إلمتجددة   وكما أشر

ي جاءت بها إلنصوص وإؤلعمال فيها يكون من خةلل 
 قطعية، بل هي مستنبطة من إلقوإعد إلعامة إلتر

ً
ليست نصوصا

 عنه بأهل إلَحلِّ 
ً
إ ّ وإلعقد، وإلتعبير إلمعارص من خةلل ممثىلي  إإلجتهاد إلذي يتوإله أهل إإلختصاص، وإلذي يكون معير

يعة  ي ظل إلشر
إألمة إلذين يتم إختيارهم أو إنتخابهم لتوىلي هذه إلمسألة نيابة عن إألمة و يمارسون إلسيادة لالمة ػن

 .إؤلسةلمية إلحاكمة للجميع
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ي إلدولة إؤلسةلمية، و  يذهب أصحاب هذإ إلرأي ؤىل أن إلسيادة لالمة، فهي صاحبة إلسيادة ومنبع إلسلطاتالثالث: 
ػن

يعة إؤلسةلمية، فإذإ خالفت إلسيادة هذه  أصحاب هذإ إلرأي إل يقولون بإطةلق إلسيادة لالمة فهي مقيدة بأحكام إلشر
، كما أن ترصفات إلحاكم  ن من هذإ إلرأي أن إلسلطة إل تستند ؤىل تفويض ؤلهي وعيتها، ويتبير إألحكام فقدت أساس مشر

، ؤإل أنه يختلف عنه وإلمؤسسات إلدستورية إ يعة، وهذإ إلرأي أقرب ؤىل إلنظام إلديمقرإطي ألخرى مقيدة بأحكام إلشر
ي إلنظام إلديمقرإطي فإنها غير مقيدة بأي ؤطار، 

ي تتيح إإلجتهاد ضمنها، أما ػن
باؤلطار إلعام للسلطة و إلقوإعد إلعامة إلتر

ي أن تقر ما تشاء، حتر ولو خالف إلقوإعد 
يعات  فلالمة مطلق إلحق ػن ية مثل إلتشر إؤلنسانية إلقائمة عىل إلفطرة إلبشر

إئع إلدينية ية عدإ عن مخالفتها للشر ي تخالف إلفطرة إلبشر
ن إلتر ها من إلقوإنير ن إلمحارم أو غير  .إلمنظمة للعةلقة بير

  
ً
يعة إؤلسةلمية وإلنظم إألخرى، وإل نجد خةلفا ي إلشر

ن إلسيادة ػن   ؤن هذإ إلخةلف هو إلفارق إألسادي بير
ّ
غير ذلك   يعتد
ن إلنظام إلسيادي إؤلسةلمي وإلنظم إلسياسية إلقائمة عىل إلمشاركة وحرية إلرأي وحقوق   بير

ً
به ويمكن أن يكون فارقا

 .إؤلنسان وتحقيق إلمساوإة وإلعدإلة، وكلها مبادئ يقوم إلنظام إؤلسةلمي عىل أساسها

ة من وإل شك أن وجود مرجعية عليا حاكمة لترصفات إألفرإد وإلم إت كثير ؤسسات وإلجماعات دإخل إلدولة له تأثير
 (13، ص6001أبرزها )إلدومة، 

ي تسن لتحقيق إلمصلحة إلعليا للدولة، فهذه  .3
ن إلتر يعات وإلقوإنير إستقرإر إلقوإعد إلعامة لالنظمة وإلتشر

ي أهدإفها وغاياتها، وتسمح لها بالتطور وإ
ي إلمرجعية تحيي هذه إلنظم من إلتغيير وإلتبديل ػن

لتغيير ػن
 لتغير إلبيئات وإلظروف 

ً
إت وفقا تفصيةلتها، وهذإ ما يتحقق من خةلل إستقرإر إلمرجعية وإلتعامل مع إلمتغير

 .وإألزمنة
ي  .6

ن كافة فئات إألمة لوجود أعرإق و إنتماءإت قومية و مذهبية مختلفة، بل ػن تحقيق مبدأ إلعدإلة وإلمساوإة بير
، ؤذ أن إلجميع يرجع لمرجعية وإحدة تحقق إألهدإف إلعامة حال وجود أديان أخرى دإخل إلمجتمع إؤل  سةلمي

، ؤذ أن كل إلقرإرإت و إلترصفات  ي
لمابن ي إلنظام إلير

ية عىل إألقلية ػن  من طغيان إألكير
ّ
، كما تحد ألي نظام سيادي

ي يتم ؤصدإرها تتحقق فيها إلمبادئ إلعامة لنظم إلحكم من إلشورى أو إلم
ن و إألنظمة إلتر شاركة كما و إلقوإنير

 .تتحقق فيها إلحرية وإلعدإلة وإلمساوإة
إلمةلءمة لاافة إلنظم إلسياسية، سوإء كانت قائمة عىل )إلتاريخية إؤلسةلمية( كالخةلفة أو إؤلمامة، أو كانت  .1

لمانية أو إلرئاسية، أو كانت أنظمة ملكية دستورية، و سوإء كانت صورة  معارصة كاألنظمة إلجمهورية إلير
نظام إتحادي أم شبه إتحادي أو نظام إلدولة إلموحدة أو إلكيانات إلمتعددة ضمن نظام عام  إلدولة ذإت

ي ظل إلنظام إإلتحادي مثةل فإن أقاليم )وحدإت( 
)إلكومنولث( فإن إلنظام إؤلسةلمي يحقق لها إلمةلءمة، ألنه ػن

، يعات خاصة ما يتعلق بشأنها إلدإخىلي
 إإلتحاد تستقل بجزء من إلتشر

ي مثل هذه إلحالة يحدث بعض إلتنازع عىل إلصةلحيات بينما ت 
ك لبلدإرة إإلتحادية توىلي إلشأن إلعام، و ػن

ير
ن يرجع ؤىل  ي ظل مرجعية عليا يقل أو ينعدم مثل هذإ إلتنازع ألن كةل إلطرفير

إلقانونية لال طرف، لكن ػن
 .مرجعية وإحدة

إؤلسةلمي لالمة مجتمعة أو ممثلة بنوإبها بل إلرقابة إلدإئمة عىل أعمال إلدولة ؤذ يعظي إلنظام إلسيادي  .8
بأفرإدها حق إلرقابة عىل ترصفات إلدولة بمؤسساتها و أشخاصها، فمن خةلل هذه إلرقابة يمكن تصحيح 
 ألهمية هذإ إألمر فإنه إل بد له من أدوإت وآليات تعير 

ً
ي توإجهها، و نظرإ

ة إلدولة و تجاوز إلعقبات إلتر مسير
ي 
يعات تحقق لها أهدإفا و تحافظ عليها من إلزي    غ عن هذه إلرقابة إلتر يجب أن تكون محكومة بأنظمة و تشر

م  ن ب   يلير
َ
يعة فإن إلجميع   إلمرإِقب و إلمرإق وعية أو إلسيادة إلعليا للشر ي ظل إلمشر

أو إلزلل أو إإلستغةلل، و ػن
ي ي
وعية إلعليا و إل يكون هناك مجال للرصإع عىل إألدوإر إلتر  .مكن أن يقوم بها كل طرفبقوإعد هذه إلمشر

 عند كثير من فقهاء إألمة إلمتأخرين و إلمعارصين حيث أكدوإ عىل ذلك، فهذإ 
ً
لقد كانت فكرة إلسيادة لالمة وإضحا

، وثانيهما بيان حكم 
ً
ع مبتدأ : أحدهما ؤيجاد شر ن ي    ع يرإد به أحد معنيير ف يشير ؤىل أن "إلتشر

ّ
إلشيخ عبد إلوهاب خال
يعة قائمة،  ي قرآنه، وما تقتضيه شر

عا بما أنزله ػن ي إؤلسةلم ليس ؤإل ثل، فهو سبحانه إبتدأ شر
ي    ع بالمعتن إألول ػن فالتشر

ي    ع ؤإل ثل )خةلف،  ،أقر عليه رسوله   (11ـه، ص3808وما نصبه من دإلئل، وب  هذإ إلمعتن إل تشر
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يعة قائمة، فهذإ هو إلذي توإل ، وهو بيان حكم تقتضيه شر ي
ي    ع بالمعتن إلثابن ه بعد رسول تل خلفاؤه من علماء أما إلتشر

عوإ أحكاما مبتدأة، وإنما  ن وتابعيهم من إألمة إلمجتهدين، فهؤإلء لم يشر إلصحابة، ثم خلفائهم من فقهاء إلتابعير
  ."إستمدوإ إألحكام من نصوص إلكتاب وإلسنة، وما نصبه إلشارع من إألدلة وما قدره من إلقوإعد إلعامة

كنا بغير مرشد بعد وفاة إلرسول  ويقول إلدكتور إلسنهوري: 
بل  ،"ؤن تل إلذي هو إلرحمن إلرحيم إلقوي إلقادر لم يير

يعة  ف خةلفته، بأن إعتير ؤرإدة إألمة مستمدة من ؤرإدة تل وجعل ؤجماع إألمة شر ي إألرض، ومنحنا شر
إستخلفنا ػن

ي    ع أصبح بعد إنقطاع إلوحي  ي إلتشر
ي يد إلطغاة من  ملزمة، فكأن إلسيادة إؤللهية وإلحق ػن

ي يد مجموع إألمة، إل ػن
وديعة ػن

ي إؤلسةلم 
ي إدع ملوكها حقا. وبذلك يمكن إلقول بأن إلسيادة ػن

ي إلدول إلمسيحية إلتر
إلحكام أو إلملوك، كما كان إلشأن ػن

إ أو ملاا أو حاكما، أو هيئة من أي نوع، وإنما هي   ثل إلقدير إلذي إل يملكها فرد مهما تكن مكانته، سوإء كان خليفة أو أمير
ي مجموعها" )إلسنهوري، 

 (33، ص3551فوضها لالمة ػن

ن ؤذإ إجتمعوإ عىل أمر من مصالح إألمة ليس فيه نص عن   وإلعقد من إلمؤمنير
ن إؤلمام دمحم عبده أن "أهل إلَحلِّ ويبير

ن عليه بقوة أحد وإل نفوذه فطاعتهم وإجبة، ويصح أن يقال  ي ذلك غير مكرهير
ي هذإ إلشارع مختارين ػن

هم معصومون ػن
ط" )عبده،    (3/603، ص3536إؤلجماع ولذلك أطلق إألمر بطاعتهم بةل شر

ة )أو ممثليها من إلمجتهدين وإلعلماء( هو وحده  ويقول يوسف إلقرضاوي: "وإؤلجماع إلذي يصدر عن هذه إألمة إلكبير
ي تتكون منه هذه إأل 

عية، ويجب عىل إلشعوب إلتر مة وعىل من يتكلمون باسمها أن إلذي يعد مصدرإ لالحكام إلشر
موإ هذإ إؤلجماع، ألنه يمثل سيادة إألمة" )إلقرضاوي،   (14، ص6003يحير

 للرؤية إؤلسةلمية 
ً
، ؤذإ فهمت وفقا ن أن فكرة إلسيادة لالمة ليست فكرة غريبة عىل إلنظام إلسيادي إؤلسةلمي وب  هذإ يتبير

ي 
نشأت فيها وإلمجتمع إلذي تطبق عليه، إل بالمقاييس إألخرى،  إلصحيحة وتّم قياسها وفق مقاييس مناسبة للبيئة إلتر

يعة ي ؤطار إلشر
إع، فالسيادة لالمة ػن ن  للين

ً
رإ   .و لذإ فإننا إل نجد مير

 

 
 
 :دار اإلسالم ودار الحرب - ثانيا

ي سيطر فيها إلتاري    خ 
عىل إلفقه فقد لعل قضية تقسيم إلعالم ؤىل دإرين )دإر إؤلسةلم ودإر إلحرب( من أبرز إلقضايا إلتر

ن وإلبةلد إألخرى حيث كان  ن بةلد إلمسلمير  مصطلح دإر إلحرب ودإر إؤلسةلم للتفريق بير
ً
إستخدم إلفقهاء قديما

إلمسلمون بصفة عامة يعيشون دإخل منطقة جغرإفية محددة لها صفاتها ومكنوناتها إلقائمة عىل إلعقيدة إؤلسةلمية، 
ي سياق إلسياسة

ن ؤىل )خةلف،  وقد إستخدم هذإ إلمصطلح ػن ي تعريف إلمصطلحير
عية، وقد إختلف إلفقهاء ػن إلشر

 (55ـه، ص3808

 :
ا
ي نزلها إلمسلمون وجرت عليها أحكام إؤلسةلم، وما لم تجر عليه  أول

دإر إؤلسةلم: قال إلجمهور دإر إؤلسةلم هي إلتر
ي بقوله "تصير دإ

  .ر ؤسةلم بظهور أحكام إؤلسةلم فيهاأحكام إؤلسةلم لم يكن دإر ؤسةلم وإن إلصقها. وقد عرفها إلااسابن

ي تسود فيها أحكام إؤلسةلم ويمارس فيها إلمسلمون شعائرهم إؤلسةلمية دون خوف 
وعىل هذإ فدإر إؤلسةلم هي إلدإر إلتر

ط إلفقهاء أن تكون إلدإر محكومة باؤلسةلم  .أو فتنة. وهذه إلدإر يجب أن يحافظ عليها إلمسلمون ويدإفعوإ عنها وإشير
. بل ذهب بعض إلفقهاء ؤىل أن إلدإر قد تكون دإر ؤسةلم "حتر لو لم ولم يش ن طوإ أن يكون جميع سكانها من إلمسلمير
ير

ي هذإ إلمعتن يقول بعض إلشافعية "وليس من 
 ويطبق أحكام إؤلسةلم، وػن

ً
يكن فيها موإطن مسلم ما دإم حاكمها مسلما

ي 
ي كونها ػن

ط دإر إؤلسةلم أن يكون فيها مسلمون بل يكؼن يد إؤلمام وإسةلمه". "وتعتير إلدإر دإر ؤسةلم حتر ولو كان  شر
ن رأي  ، فما دإمت شعائر إؤلسةلم ظاهرة بها، فإنه إل يسلبها هذه إلصفة أن يفسق أهلها". وب  هذإ يتبير ن أهلها فاسقير

نها تعتير دإر ؤسةلم إلجمهور بأن إلدإر إل تعد دإر ؤسةلم ؤإل بظهور أحكام إؤلسةلم عليها. وذهب أبو حنيفة ومن معه ؤىل أ
ؤذ كان فيها مسلمون يأمنون عىل أنفسهم وأعرإضهم وكانت هذه إلدإر متاخمة لدإر إؤلسةلم. أما ؤذإ إنتؼن إألمان ولم 

 (303، ص3551تكن إلدإر مةلصقة لدإر إؤلسةلم فتعتير دإر حرب )إلسنهوري، 

ت سبل إإلتصال، ؤذ يستطيع إؤلنسان أن يصل ؤىل  وإلوإقع إلمعارص يشير ؤىل أنه إل أهمية للمجاورة وإلمةلصقة فقد  تغير
ي يرإها إلناس، بل أصبحت إلقوة 

ي أقرب وقت كما أن هيبة إألمم وإلدول لم تعد بمظاهر إلقوة إلتر
ي إلعالم ػن

أبعد نقطة ػن
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، وعةلقاتها ب الدول إلعسكرية أحد عنارص إلقوة، وليست جميعها، فقوة إلدول تقاس بقوة إقتصادها ودورها إلسيادي
ي وغير ذلك من أسباب إلقوة

 .إألخرى، وقوتها إلعلمية وتقدمها إلتقتن

 :
 
ي إل تسودها أحكام إؤلسةلم إلدينية وإلسياسية وإل يكون فيها إلسلطان للحاكم إلمسلم،  ثانيا

دإر إلحرب. وهي إلدإر إلتر
ن بل يكون فيها إلسلطان وإلمنعة للكفار وظهرت فيها أحكام إلكفر. و ذهب إلمتأخرو  إط أن إل يكون بينها وبير

ن ؤىل إشير
ن  ي تعريف دإر إلحرب ؤىل رأيير

 :إلدولة إؤلسةلمية عهد أو عةلقات سلمية، وقد إختلف إلفقهاء ػن
ن وإل تطبق الرأي األول ي تظهر فيها أحكام إلكفر وإل يكون إلسلطان وإلمنعة فيها للمسلمير

: يرى أن دإر إلحرب هي إلتر

ن دإر إؤلسةلم عهد، وهذإ رأي إلجمهورفيها أحكام إؤلسةلم وليس بين  .ها وبير
: "تصير دإر إلكفر بظهور أحكام إلكفر فيها ي

 ."يقول إلااسابن
 ."ويقول إبن إلقيم: "وما لم تجر عليه أحكام إؤلسةلم لم يكن دإر ؤسةلم وإن إلصقها

ن دإر إؤلسةلم ودإر إلحرب يكون بظهور إلمنعة  وإلسلطان فأيما دولة ظهر لبلسةلم وعىل هذإ إلرأي فإن إإلختةلف بير
 (فيها منعة وسلطان فهي )دإر إؤلسةلم( وإن لم تظهر لبلسةلم قوة أو سلطان فهي )دإر إلحرب

  
: وقد ذهب ؤىل هذإ إلرأي أبو حنيفة وإلزيدية ومذهبهم من ذلك أن إلدإر إل تصير دإر حرب ؤذإ كانت إلمنعة الرأي الثان 

، بل إل  ن وط وإلسلطان لغير إلمسلمير  :بد أن تتوإفر فيها ثةلثة شر

 أن تظهر فيها أحكام إلكفر. 

 أن تكون متصلة بدإر إلحرب. 

 باألمان إألول )أي باألمان إؤلسةلمي إألول 
ً
 فيها مسلم أو ذمي آمنا

 (أن إل يبؼر
، تب عىل  ولم ينظر أصحاب هذإ إلرأي ؤىل إلمنعة وإلقوة وإلسلطان وإنما نظروإ ؤىل إألمان بالنسبة للمسلم وللذمي ويير

 من إلديار إل ينطبق عليهم حكم دإر إؤلسةلم وإل دإر إلحرب وهي 
ً
 :هذإ إلرأي أن هناك نوعا

 ن فيها سلطان أو منعة ي إل يتحقق للمسلمير
 .إلدإر إلتر

  ،ن )إلسنهوري ي تتاخم إلمسلمير
  (304، ص3551إلدإر إلتر

: دار العهد
 
إؤلسةلمية وتنظيم أمورها، وتطورت هذه إلفكرة مع طور . ظهرت فكرة دإر إلعهد بعد إستقرإر إلدولة ثالثا

عةلقاتها وبظهور أحكام وظروف جديدة للدولة إؤلسةلمية.. فبعد أن كانت إلحروب قائمة ولم يكن للدولة إؤلسةلمية 
 عةلقات )غير حربية( مع إلدول إألخرى نشأت ظروف جديدة كان من بينها إستقرإر إلدولة إؤلسةلمية وإتساع رقعتها 
وإتصالها بدول وشعوب مختلفة،ولذإ فقد توجه إلفقهاء لبحث هذه إلحالة، فهذه "إلدإر" لم يحكمها إلمسلمون حتر 
طت وقوإعد عينت فتحتفظ بما فيها من  إئط إشير ن عىل شر ي عهد إلمسلمير

يعتهم، ولكن أهلها دخلوإ ػن تطبق فيها شر
ي لم تتمتع بكامل إ

يعة أحكام، وتكون شبيهة بالدول إلتر   .ستقةللها لوجود معاهدة معهاشر
ي لم  -أو دور إلعهود-وترتبط دإر إلعهد 

بالدولة إؤلسةلمية بموإثيق وعهود، كما تنرصف تسمية دإر إلعهد ؤىل إلبةلد إلتر
ن إلدولة  ي ترتبط بموإثيق تنظم إلعةلقة بير

ن أو تعاديهم بحيث تشمل دور إلعهد جميع إلبةلد إلتر تحارب إلمسلمير
ه ن عهود أو موإثيق ؤإل أنها لم إؤلسةلمية وغير ن إلمسلمير ي إل توجد بينها وبير

ا ؤىل جانب أنها تشمل إلبةلد إألخرى إلتر
، فما هي إلرؤية نحو تقسيم إلعالم ؤىل دإر ؤسةلم ودإر  .تحارب  هم أو تساعد محاربيهم

ً
وإذإ كان هذإ رأي إلفقهاء قديما

 عن إلفهم إلمحدد حرب؟ نجد من إلمهم طرح بعض إلتساؤإلت لبلجابة عليها ح
ً
ن بعيدإ تر تةلمس وإقع إلمسلمير

إم بهذإ إلتقسيم أي هل ؤن تقسيم إلعالم ؤىل دإر حرب  ن ورة إإللير للمصطلح دإر إلحرب ودإر إؤلسةلم، ومن ذلك مدى رصن
ي إل تجوز مخالفتها؟

عية إلثابتة إلتر ي أبوإب إألحكام إلشر
 !ودإر ؤسةلم يدخل ػن

ي فقد ذهب عدد من إلفقهاء ؤىل أن ه
ذإ إلتقسيم إل دليل عليه من إلكتاب وإلسنة وإنما إستمد قوته من إلوإقع إلتاريخن

ي مر بها إلمسلمون ودولتهم إلناشئة وما وإجهته من 
إلذي عاشه إلمسلمون إألوإئل حيث فرضت عليهم إلظروف إلتر

ي تلك إلحقيقة إلتاريخية ؤىل أن يقسم
ن إلدول ػن وإ إلعالم ؤىل دإر ؤسةلم ودإر حروب وكذلك سيادة إلحرب بصفة عامة بير

 .حرب

ي إلهجري، وأنه "
ي إلقرن إلثابن

ع ومن محض صنيع إلفقهاء ػن ي عىل أساس إلوإقع، إل عىل أساس إلشر
ؤن هذإ إلتقسيم مبتن

ي هذإ إلتقسيم، فيمكننا أن 
ي إلمعامةلت ونحوها، وأن إلحرب هي إلسبب ػن

عية ػن من أجل ترتيب بعض إألحكام إلشر
ي نقول: ؤن دإر إلح

ي إلماضن
ي فرضت عليها إألوضاع ػن

رب هي مجرد منطقة حرب ومشح معركة بالنسبة لدإر إؤلسةلم إلتر
، فهو  ن ي مركز إلعدو إلذي برهنت إؤلحدإث عىل نظرإته إلعدإئية للمسلمير

أن تتكتل، وأن تعتير إلبةلد غير إؤلسةلمية ػن
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ي دعت ؤليه. وإلحقيقة أن إلدنيا تقسيم طارئ بسبب قيام حالة إلحرب أو إلحرب نفسها، فهو ينتهي با
نتهاء إألسباب إلتر

" )عثمان،   (33، ص3531بحسب إألصل هي دإر وإحدة كما هو رأي إلشافغي
: ؤحدإهما: تشمل بةلد إؤلسةلم تحت  ن ن سياسيتير ، أو كتلتير ن فليس إلمرإد من إلتقسيم أن يجعل إلعالم تحت حكم دولتير

ي ظل حكم دولة وإحدة، وإنما هو تقسيم بحسب توإفر إألمن حكم دولة وإحدة، وإألخرى: تشمل إلبةلد إأل 
جنبية ػن

" للعالم  ي
ي دإرهم، ووجود إلخوف وإلعدإء". ويدل عىل ذلك أن إلفقهاء عدلوإ عن إلتقسيم "إلثناب 

ن ػن وإلسةلم للمسلمير
 لما ت

ً
 إلزما

ً
" وهو دإر إؤلسةلم ودإر إلحرب ودإر إلعهد، ولو كان إألمر حكما ي

ي ؤىل تقسيم "ثةلبر
جاوزه إلفقهاء، وهنا يأبر

إلسؤإل إآلخر هل يجب إلوقوف عند هذإ إلتقسيم؟ أم يمكن إإلجتهاد فيه وإعادة بحث دإللته، ؤذ طرح بعض إلفقهاء 
هم باعتبارها عةلقة  ن وغير ن إلمسلمير إلمتأخرين تقسيمات جدية مثل أمة إلدعوة وأمة إؤلجابة، ونظر ؤىل إلعةلقة بير

هم وإنما هما دعوة قائمة عىل تبليغ إل ن وغير ن إلمسلمير رسالة إؤلسةلمية فالسةلم وإلحرب ليسا هما إلعةلقة إلطبيعية بير
عية إلحاكمة لهما  ي ضوء إلضوإبط إلشر

 للحاجة ػن
ً
 يأخذ بهم إلمسلمون وفقا

ً
 وحديثا

ً
ي إلعةلقات إلدولية قديما

منهجان ػن
 ،  (606، ص3551)إلفادي

 
ً
 كما طرح آخرون مصطلح ]دإر إؤلسةلم حكما

ً
 إل حقيقة[، و]دإر إلحرب[ باعتبارها تقسيما

ً
وحقيقة[ و]دإر إؤلسةلم حكما

ي 
ي بلدإنهم أم ػن

ي إلعةلقات إلدولية إلمعارصة تأثر بها إلمسلمون سوإء كانوإ ػن
ة ػن ي زمن حدثت فيه تحوإلت كثير

جديد ػن
ي يعيش فيها إلمسلمون باعتبارهم أقلية فيها عىل إل

رغم من كثافتهم وعددهم إلذي إلبلدإن إألخرى مثل إلبةلد إلتر
ها  ن وروسيا وغير ي إلهند وإلصير

ن ػن ي مجموعة من إلدول إؤلسةلمية مثل إلمسلمير
ن ػن من بلدإن يتجاوز عدد إلمسلمير

 إلعالم

ي بلدإن غير ؤسةلمية، ويقوم هذإ 
كما أن هناك حالة من إلهجرة وإلتنقل ألسباب شتر يصبح فيها إلمسلمون موإطنون ػن

ن إلرؤية إلقديمة للعالم وإلرؤية إلمعارصة، ؤذ نظر ؤىل إلعالم بفئات ثةلث، وهي إلبةلد إؤلسةلمية إلتقسيم عىل إلمز  ج بير
ي معظم أو بعض جوإنب 

 ؤسةلمية ػن
ً
ي يعيش فيه إلمسلمون ويتعاملون فيما بينهم معامةلت ؤسةلمية وتطبيق أحكاما

إلتر
ها، فأطلقوإ عليها  ي  إلحياة كاإلقتصاد وإلقانون وإألشة وغير

( أي أنها دإر ؤسةلمية ػن
ً
مصطلح )دإر إؤلسةلم حقيقة وحكما

، وإل تطبق فيها أحكام إؤلسةلم  ن ي إل يكون غالبية سكانها من إلمسلمير
حقيقتها وحكمها، أما إلدإر إألخرى، وهي إلدإر إلتر

ن إلذين يقيمون فيها يتمتع ون بحقوق تمنحهم إلسياسية أو إإلقتصادية أو إلقانونية أو إإلجتماعية، لكن إلمسلمير
هم عىل  ي تلك إلدإر إل تجير

ن وإألنظمة إلسائدة ػن ممارسة عقائدهم وعبادإتهم، ومعامةلتهم إلشخصية، كما أن إلقوإنير
 إل حقيقة( أي أنها ليست دإر ؤسةلم حقيقة لكننا 

ً
مخالفة دينهم، فنظر إلفقهاء ؤىل هذه إلدإر باعتبارها )دإر ؤسةلم حكما

 معاملة 
ً
ي تقيم فيها نعاملها حكما

دإر إؤلسةلم للوصف إلسابق لها، وهذإ إلنوع من إلدور يمكن أن يطبق عىل إلبلدإن إلتر
ي هذه إلحالة 

ن إل يشكلون أغلبية، وػن ي يعيش فيها مجموعات من إلمسلمير
إألقليات إؤلسةلمية، مثل إلدول إلغربية إلتر

ن وإألنظمة وعدم فإن تطبيق هذإ إلتقسيم يلزمهم بالتعامل مع هذه إلدول معاملة ؤس إم بالقوإنير ن
ةلمية من حيث إإللير

ي يشكلون 
ي إلغرب وإلدول إألخرى إلتر

ن ػن مخالفتها مع إحتفاظهم بشخصيتهم إلدينية، ؤن هذإ إلتقسيم يخرج إلمسلمير
ي فرضت عليهم بسبب تقسيم إلعالم ؤىل دإر ؤسةلم ودإر حرب، ؤذ أنهم بسبب ذلك يعيشون 

فيها أقلية من إلعزلة إلتر
ي دول ومجتمعات توصف بأنها مجتمعات غير ؤسةلمية، كما أنها إل تمنعهم من  حالة

من إإلضطرإب فهم يعيشون ػن
ن ؤىل  ن فيها، ؤن هذإ إلتقسيم دفع ببعض إلمسلمير ممارسة حقوقهم سوإء كانوإ من موإطنيها أو من إلمهاجرين إلمقيمير

ي إستغةلل حالة إإلضطرإب، وإختاروإ وصف )دإر إلحرب( عىل إلبلد
ي تقيم فيها إألقليات إؤلسةلمية مما يعتن

إن إلتر
ي بعض إلبلدإن إلغربية ودفع 

، وهذإ ما حدث ػن ممارسة أحكام دإر إلحرب، من إستخدإم للعنف وإلقتل وإلتدمير
ن  ن بصفة  -هذإ إلفعل–ؤىل ساحة إلموإجهة مع مجتمعاتهم أو إلعزلة عنها بل  -هناك–بالمسلمير أساء لبلسةلم وإلمسلمير

وعية إلوجود إؤلسةلمي عامة، 
 إل حقيقة( تشكل بدإية لمشر

ً
ؤن درإسة وإفية لهذه إلمصطلح إلجديد )دإر إؤلسةلم حكما

ي ألوطانهم 
ن إلذين تتنازعهم هوية إإلنتماء إلجغرإػن ن إلغربيير ي إلغرب، وحل لمشكلة إإلنتماء وإلهوية لدى إلمسلمير

ػن
ي ؤلسةلمهم )عبد إلعظيم

 (666، ص6060 ،وهوية إإلنتماء إلديتن

ي وقعت تحت سيطرة إلقوى إإلستعمارية أو 
وإىل جانب إألقليات يمكن تطبيق هذإ إلتقسيم عىل إلبلدإن إؤلسةلمية إلتر

دإد( أي  ي يطلق عليها إلفقهاء مصطلح )دإر إإلسير
ي إلتر

ن وهي إألرإضن إإلحتةلل إلمباشر وتكون إلسيادة فيها لغير إلمسلمير
دإدها فمثل هذه إلديار يمكن أن تطبق عليها أنها تفقد صفة دإر إؤلسةلم ب صفة مؤقتة ويعمل إلمسلمون عىل إسير

ي تسيطر عليها إلقوى إلخارجة عىل إلنظام إلسيادي أو 
 إلمناطق إلتر

ً
 إل حقيقة( ومثل ذلك أيضا

ً
أحكام )دإر إؤلسةلم حكما

 بالقوى إإلنفصالية إل
ً
ي تفرض سيطرتها عىل تلك إلمناطق وتطبق ما يسميه إلفقهاء ب  )إلبغاة( وما يصطلح عليه حاليا

تر
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وع عن إلدولة إألم، ؤن مثل هذه إلحاإلت يمكن أن يطبق عليها  ي محاولة لةلنفصال غير إلمشر
فيها أنظمتها وقوإنينها ػن

ي عالم تدإخلت فيه 
 إل حقيقة(، ولعل سائل يسأل: ما أهمية هذإ إلتقسيم ونحن نعيش ػن

ً
أحكام )دإر إؤلسةلم حكما

تب إألنظمة  ن أقسام إلعالم؟ وإؤلجابة عىل ذلك تعيدنا ؤىل إلقول بأن هذإ إلتقسيم تير وإلقوى ولم يعد هناك فرق كبير بير
عي إلصحيح حتر إل 

 يتطلب تحديها ووصفها إلوصف إلشر
ً
 خاطئا

ً
ن فهمها بعضهم فهما عليه أحكام لدى إلمسلمير

ر تطبيق أحكام ز من يير  لمثل تلك إلحاإلت، فيطبق أحكام  ينحرف فيها إلفهم وتختل إلموإزين ويير
ً
ع أصال لم تشر

ن  ي ليست بدإر حرب وليس بينها وبير
خاصة بوقت إلحرب عىل إلمجتمعات إؤلسةلمية أو إلمجتمعات إألخرى إلتر

ن حرب بل يجد فيها إلمسلمون أمنهم وأمانهم ومثل هذه إلدعوإت برزت بعد أحدإث إلحادي عشر من  إلمسلمير
ن تم تقسيم إل ن سبتمير حير ن أن يختاروإ بير ( فسطاط إلحق وفسطاط إلباطل، وأن عىل إلمسلمير ن عالم ؤىل )فسطاطير

( أعدإء لبلسةلم!! وأن قتلهم وإجب  ن  )صليبيير
ً
ن كافة بزعم أنهم جميعا  أباحت دماء إلغربيير

ً
، وترتب ذلك أحكاما ن إلفريقير

ي إلغرب ؤىل )إ
ن ػن ي إلسكن وإلعمل سوإء من حارب منهم أم لم يحارب!! بل تم توجيه إلمسلمير

لتمايز( عن )إلكفار( ػن
 (11، ص6003وإلعةلقة حتر إل يصيبهم ما يصيب )إلكفار( من إلقتل وإلجرح وإألذى )إلقرضاوي، 

ة، مثل   ي أماكن كثير
ن إلذين ساءهم ما يلقون من ظلم وإضطهاد ػن مثل هذه إلدعوإت لقيت صدى عند بعض إلمسلمير

ها من إلبةلد إؤلسةلمية، و  ن وغير  .إستجاب لدعوإت إلعنف وإلقتل وإلتدمير فلسطير
عية، وإل بد من إلرجوع ؤىل مصادر هذه إألحكام وإلتيقن منها وإلحرص  ؤن إلموقف نادر  عن فهم خاط  لالحكام إلشر

ة  من إلحكم وتغفل جوإنب كثير
ً
 .إلشديد عىل عدم إإلستجابة لدعوإت تعظي جانبا
إم نابع من حرص إلمسلم عىل أن يع ن عها تل ؤن هذإ إإللير وأن إل يتبع هوإه أو أهوإء   -تعاىل–مل باؤلسةلم وأحكامه كما شر

 ) ( و)محور إلخير إمه ليس ردة فعل، لعمل إآلخرين فهو إل ينظر ؤىل تقسيم إلعالم ؤىل )محور إلشر ن إآلخرين، كما أن إلير
عي إلقائم عىل بل ينطلق موقفه من  (وإل يكون موقفه من إآلخر قائم عىل أن )من ليس معنا فهو ضدنا

إلحكم إلشر
ي رؤيتهم للعالم وما قام عليه إلتقسيم  .إلدليل

ن ؤىل إإلجتهاد مرة أخرى ػن ها تدفع بالمسلمير ؤن مثل هذه إآلرإء وغير
هم  ن ولغير ي إلتقسيم ذإته ومدى مةلءمته للوإقع إلمعارص للمسلمير

إلقديم )دإر إؤلسةلم( و)دإر إلحرب(، بل تعيد إلنظر ػن
فاعلية هذإ إلتقسيم )دإر إؤلسةلم ودإر إلحرب( حتر هذإ إلزمن غير مانعة من مرإجعته وإعادة إلنظر  من إلشعوب. "ؤن

ي إلنظام إلدوىلي 
إت ػن ، فتغير إلبيئة إلدولية وبروز متغير عي

 لحكم شر
ً
فيه، من غير أن يحسب إلبعض أن ذلك إنتهاكا

ي  تتطلب جملة من إلعنارص إلدإفعة ؤىل إلمرإجعة إلمنهجية، وتشير 
ورة إلبحث ػن رإت حاسمة قد تدفع ؤىل رصن ؤىل مير

قية  يعة. إل شك أن بروز إلدول إلقومية وإلمسألة إلشر عنارص قسمة جديدة تستلهم عنارص "إلوإقع" وأصول إلشر
ي إرتبطت بها، وتبدل عنارص ومفاصل حاسمة تفرض )قسمة جديدة( وإلتفكير بها 

وإنهيار إلدولة إلعثمانية وإلخةلفة إلتر
 )إلزميع، تفكير 

ً
 عميقا

ً
 منهجيا

ً
 (306، ص6031إ

ؤن إلتقسيم إلدوىلي للمعمورة ليس كما يتصور تقسيم حدود ولكنه أعمق من ذلك وأوسع، فربما تكون فكرة إلحدود 
إت(، ومن  أحد عنارصه، ولكن تظل إلنقطة إلجوهرية فيه هو أنه يشير ؤىل تصورإت )أوصاف( وحاإلت )عةلقات( و)تغير

، وعمليات إإلعتماد إلمتبادل، ورؤى ثم يجب ؤعادة إ ي هذه إلرؤية ضمن رؤى خاصة بالنظام إإلقتصادي إلدوىلي
لنظر ػن

إلتبعية ومسالك إإلستعمار إلجديد، وإلمنظمات إلدولية غير إلحكومية وتغير مفهوم إلحدود وإلدولة إلقومية 
إلعالمية، وإلتعليم من أجل إلسةلم، ومؤتمرإت وإلسيادة، وبزوغ مفاهيم مساندة لفكرة إلكونية وإلعالمية، من إلموإطنة 

ي  -إلتنمية إإلجتماعية–دولية إلنشاط وإلرؤى: إلسكان 
وإلتدخل إلدوىلي لحقوق إؤلنسان، –إلمدن، وإلمجتمع إلمدبن

 .وثورة إلمعلومات وسلطة إلمعرفة
ي إلو 

لتها إلحقيقية ػن ن ن حضورهم ؤن إلفهم إلصحيح لمصطلخي دإر إؤلسةلم ودإر إلحرب، وإنزإلها مين إقع يحقق للمسلمير
 من إلمشكةلت

ً
إ  .إلمعارص ويجنبهم كثير

وبغير هذإ سيتم توظيف مصطلحا دإر إؤلسةلم ودإر إلحرب لتطبيق أحكام خاصة بظروف وحاإلت معينة عىل جميع 
 منها، مثل 

ً
إ ي ذكر إلفقهاء كثير

تب عليه بعض إألحكام إلتر إلحاإلت، ؤذ أن تقسيم إلعالم ؤىل دإر ؤسةلم ودإر حرب يير
ي دإر إلحرب و 

هم ػن ي يعقدها إلمسلمون مع غير
ي إلعقود إلتر

هي يجب عىل إلمسلم إلوفاء بها أم إل؟ أو إلعقود إلفاسدة إلتر
ي دإر 

ي دإر إلحرب وإقامة غير إلمسلم ػن
ه.. وكذلك ؤقامة إلمسلم ػن ي دإر إؤلسةلم كالتعامل بالربا وغير

( ػن ن يعقدها )إلحربيير
إم كل طرف بالحقوق إلوإجبة عليه نحو إآلخر كالدين وإلوكالة وإلكفالة ن ي  إؤلسةلم، ومدى إلير

ها، وإلعقوبات إلتر وغير
ي دإر إلحرب وهل يجب 

م بها إلمسلم ػن ن ي يلير
ي دإر إؤلسةلم وكذإ إلعقوبات إلتر

( ػن ي يجب تطبيقها عىل غير إلمسلم )إلحربر
ي حالة ضعفهم 

ن ػن ي إلذي يوليه غير إلمسلمير
ي دإر إلحرب وإلموقف من أحكام إلقاضن

ي ػن
عىل إلمسلم إلتقاضن

، وغير ذل ن ن إليوم رؤيتهم لئلخرين فأفتوإ بحل وخضوعهم لغير إلمسلمير ي بتن عليها بعض إلمسلمير
ك من إألحكام إلتر
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ي بةلد 
ن وإستباحوإ شقة أموإلهم وهتك أعرإضهم وقتلهم عىل إلرغم من أنهم موإطنون ػن دماء وأموإل غير إلمسلمير

يعة إؤلسةلمية، وإمتد إألمر ؤىل إلبةل  ي إلشر
ن وهم "أهل ذمة" كما يطلق عليهم ػن ي يعيش فيها إلمسلمير

د غير إؤلسةلمية إلتر
إئب  مسلمون ويمارسون حياتهم وعقائدهم وعبادإتهم دون تدخل من تلك إلدول أو قمع فأباحوإ إلتهرب من دفع إلرصن
ي توفرها لهم برسوم مالية، 

إم ماىلي تجاه إلدولة أو إلخدمات إلتر
ن ي دإر إلحرب، وإإلمتناع عن كل إلير

" ػن
ً
 باعتبارها "مكوسا

 
ها من إلمعامةلتكما أباحو  ير وغير ن

 بحجة إ إإلستفادة من إلعقود إلمحرمة مثل إلتعامل بالربا وبيع إلخمور ولحم إلخين
ن تلك إلدول فأفتوإ ألنفسهم بحل دمائهم ألن   ي دإر حرب، وإمتد هذإ إلفهم ؤىل طريقة إلتعامل مع موإطنير

أنهم ػن
ن "ؤشإئيل" أو  ن أو أن تلك إلحكومات تعير حكوماتهم ليست حكومات ؤسةلمية وأن بعضها يحتل بعض بةلد إلمسلمير

ي تلك إلجرإئم عىل إلرغم غير ذلك من إألسباب فأفتوإ بإباحة دماء سكان تلك إلبةلد 
كاء مع حكوماتهم ػن بزعم أنهم شر

 ما خرج موإطنو 
ً
إ ن وكثير ي تلك إلدول إل يقبل بسياسة حكومته ويعارض موإقفها ضد إلمسلمير

 من موإطتن
ً
إ من أن كثير

هم  إت وكتبوإ وتحدثوإ عن معارضتهم لما تقوم به حكوماتهم.. ومع ذلك فقد إعتير ي مظاهرإت ومسير
تلك إلدول ػن

ن  ( تنطبق عليهم أحكام إلحربيير ن ن )حربيير هم ؤ .بعض إلمسلمير ن وغير ن إلمسلمير  لطبيعة إلعةلقة بير
ً
 جديدإ

ً
ن إجتهادإ

ي إلوصول ؤىل إلناس ودعوتهم ؤليه بالحكمة 
عية وسيحقق رسالة إؤلسةلم ػن سيعيد هذه إلعةلقة ؤىل أصولها إلشر

 
ً
 ؤنسانيا وعالميا

ً
ن حضورإ ي أن  وإلموعظة إلحسنة ويجعل للمسلمير

ي إلعةلقات إؤلنسانية إلدولية، ؤن ذلك إل يعتن
 ػن
ً
وإضحا

ي أن ينقل 
وإ من معتقدإتهم وعبادإتهم وأخةلقهم بل يعتن  لهم أو يغير

ً
هم أو يكونوإ تبعا ي غير

يذوب إلمسلمون ػن
اِس 

َّ
لن
ِّ
 ل
ً
ة
َّ
اف
َ
 ؤإل ك

َ
اك
َ
ن
ْ
ْرَسل

َ
 لقوله تعاىل: "َوَما أ

ً
  إلمسلمون رسالتهم ؤىل إلناس كافة تنفيذإ

َ
اِس ال

َّ
َ إلن

َ ير
ْ
ك
َ
ِكنَّ أ

َ
ِذيًرإ َول

َ
إ َون ً َبِشير

" )إلقرآن إلكريم، سورة سبأ: 
َ
ُمون

َ
 (64َيْعل

 

 
 
 :األمة والدولة -ثالثا

ؤن فكرة تقسيم إلعالم ؤىل دإرين أو ثةلث فكرة يصعب إعتمادها طريقة وحيدة للتعامل مع إلعالم، فإن تطبيقها يخالف 
، ؤذ أن هذإ  ن ي دولة وإحدة وإقع إلمسلمير

ن كانوإ يعيشون ػن إلتقسيم قام عىل وحدة إألمة ووحدة إلدولة، أي أن إلمسلمير
إت ضعف  ي فير

ي كافة أرجائها، فحتر ػن
تمثل أمة وإحدة تعير هذه إألمة أو إلدولة عن حالة وإحدة يعيشها إلمسلمون ػن
كيانات تعير عن حالة جديدة، أو دولة أو إلدولة)إألمة( وقيام كيانات شبه مستقلة دإخل هذه إلدولة، لم تكن هذه إل

ي 
ي إصطلح عليها تاريخيا بالدول لكنها ػن

أمة جديدة، بل كانت تعير عن موقف يتخذه حاكم أو حكام هذه إألقاليم إلتر
 ) ن وإقع إلحال كانت تعتير نفسها جزًء من إلدولة )إألمة( وكان يعير عنها بموإقف عدة أبرزها إلدعاء )لخليفة إلمسلير

 للدولة )إألمة( ولم تكن هذه إألقاليم أو إلدول شبه إلمستقلة دإخل إلدولة إلحاك
ً
ي تلك إلمرحلة باعتباره ممثال

م إلعام ػن
 أو تعير عن حالة منفصلة لدولة ذإت شخصية قانونية مستقلة

ً
 سياديا

ً
 .إؤلسةلمية إلوإحدة تمارس دورإ

ن إألمة( أن إإلنتم-ولعل مما يشير ؤىل هذإ إلمفهوم )إلدولة ( كان يمثل جنسية إألشخاص إلمنتسبير اء ؤىل إلدين )إؤلسةلمي
ن  لهذه إلدولة، فلم يكن هناك جنسية مرتبطة باؤلقليم وإنما كانت إلجنسية مرتبطة بدين إلدولة حتر عند غير إلمسلمير

ي ؤسةلمي كان يعير عن جنسيته
م أو إنتمائهم ؤىل من رعايا إلدولة إؤلسةلمية فإن تسميتهم ب )أهل إلذمة( وهو مصطلح ديتن

ن أو إلمعاهدين وكانوإ ينسبون ؤىل  ن أو إلمحاربير هم كانوإ يحملون صفة أخرى مثل إلمستأمنير إلدولة إؤلسةلمية ألن غير
ن ليغطيا دإلإلت متعددة -لكن نظرة ؤىل إلوإقع تشير ؤىل غياب مفهوم )إلدولة .أقاليمهم إألمة( ؤذ إنفصل إلمصطلحير

 مختلفة فمفهوم إألمة إؤلسةلمية إل
ً
معارص إل يدل عىل وحدة إلدولة وإنما هو رباط يقوم عىل أساس إلدين ويجمع دوال

 
ً
ي موإضع أخرى بل يصل إلخةلف أحيانا

ها من إلدول إؤلسةلمية وتختلف ػن  مع غير
ً
ي مصالحها أحيانا

ي ػن
ذإت سيادة تلتؼر

ن  ن ؤيرإن وإلعرإق ما بير ن باكستان  م،3544 – 3540ؤىل إلحرب وإإلقتتال مثلما حدث بير ي دإرت بير
وإلحرب إلتر

( وذلك عام 
ً
قية قديما ي كانت تسي باكستان إلشر

ي نشبت 3533وبنغةلديش )وإلتر
ها من إلحروب وإلرصإعات إلتر م، وغير

ي قيام منظمة هي منظمة إلمؤتمر 
ن ودولهم تمثلت ػن ي تعير عن تجمع إلمسلمير

ن إلدول إؤلسةلمية، ولعل إلصورة إلتر بير
ي تجمع

معظم إلدول إؤلسةلمية، لكن إلمنظمة إل تمثل )إألمة( بمفهومها إلسيادي وإلسيادي، بل تمثل  إؤلسةلمي إلتر
ن شأنها شأن إلمنظمات إلدولية إألخرى )عبد إلعظيم ن إلمسلمير  (601، ص6060 ،نقطة إلتقاء بير
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إقها يرتبط بالتاري    خ وإلحياة إلعم ن مفهوم وحدة إألمة وإلدولة أو إفير ن أكير من وإلوإقع أن إلخةلف بير لية للمسلمير
 
َ
ن
َ
 َوأ
ً
ة
َ
 َوإِحد

ً
ة مَّ
ُ
ْم أ
ُ
ا
ُ
ت مَّ
ُ
ِذِه أ

َ
 ه
َّ
عية بوحدة إألمة كقوله تعاىل: "ِؤن ا إرتباطه بالنصوص إلقطعية، ؤذ أن ورود إلنصوص إلشر

وِن" )إلقرآن إلكريم، سورة إألنبياء: 
ُ
اْعُبد

َ
ْم ف

ُ
ا  (56َربُّ

ي كةل إألمرين هو إلتطبيق إلعمىلي لهذإ إلمفهوم 
وإألمة بمعناها إلوإسع تفيد إإلنتماء ؤىل إلدين وليس إؤلقليم، وإلفيصل ػن

ية،  ي قيام إلدولة عىل أساس مفهوم إألمة إلوإحدة وإن إختلفت مكوناتها إلجغرإفية وإلبشر
 وإؤلسةلمي إل يمنع أو ينؼن

معارص شاهد عىل قيام إألمة   إلدولة   فهذه إلوإليات إلمتحدة إألمريكية، وكندإ بل يطلب ذلك ويعمل له، و إلتاري    خ إل
إمية إألطرإف متعددة إألجناس وإلديانات ومختلفة إألقاليم، ومع ذلك  ن وروسيا، وكلها أرض شاسعة مير وإلهند وإلصير

ن   مثةل( ن إلدولة إلموحدة )إلصير ، وإلدولة إإلتحادية )إلوإليات فه دولة وإحدة، وإن إختلف تكوينها إلسيادي بير
 إل يمنع من قيام 

ً
، لكن ذلك أيضا إلمتحدة إألمريكية   مثةل(، أي أن إلقول بالدولة إألمة، أو إلدولة إلوإسعة أمر وإقغي

ي   نموذجا( وكما هو إلحال بالنسبة للدول إؤلسةلمية  إلدول إلمتعددة ذإت إإلنتماء ؤىل إألمة إلوإحدة )إإلتحاد إألوروبر
 (603، ص6060 ،ليوم )عبد إلعظيمإ

، وهذإ ما لم 
ً
وعية إلدول إؤلسةلمية إلقائمة حاليا ي عدم مشر

ي دولة وإحدة يعتن
وإلقول بوجوب وحدة إألمة إؤلسةلمية ػن

ة، وهذإ ما وقع فيه بعض أبناء  تب عليه أحكام كثير وعية يير يقل به أحد من إلفقهاء إلمعارصين ألن إلقول بعدم إلمشر
ن  وعية إلوإقع إلقائم؛ وقد أدى هذإ إلخلل  إؤلسةلم حير  من عدم مشر

ً
إعتمدوإ أساليب إلعنف وإلتشدد وإلتطرف إنطةلقا

ة كالتكفير ووجوب إلهجرة ؤىل دإر إؤلسةلم  .ؤىل شيوع مصطلحات كثير

ن و إلمتأخرين حالة تعدد إلدول إؤلسةلمية مع إنتمائها ؤىل أمة إؤلسةلم ، فهذإ ؤمام ولقد بحث عدد من إلفقهاء إلمتقدمير
ي صقيع وإحد متضايق إلخطط وإلمخالف )أي 

ن ػن ي يقول )وإلذي عندي فيه أن عقد إؤلمامة لشخصير
ن إلجويتن إلحرمير

ن شسوع  ن إؤلمامير متقارب إلمسافات وإلحدود( غير جائز، وقد حصل إؤلجماع عليه، وأما ؤذإ بعد إلمدى وتخلل بير
ن إلبلدإن( فلةلحتم ، إلنوى )أي تباعدت إلمسافات بير ي

ي ذلك مجال، وهو خارج عن إلقوإطع( )إلجويتن
، 3510ال ػن

 (40ص

ي 
ي هذإ إلعرص أن تتكون حكومة ؤسةلمية وإحدة، بل لال ؤقليم دولته، وتلتؼر

يقول إلشيخ دمحم أبو زهرة: "إل يمكن ػن
ن إلناس، وتربط إلعةلقات عىل أسس من إلوحدة إؤلنس انية إلعامة، جميعها عىل كلمة من تل تعاىل: تنشر إلتعاون بير

ويكون إلمسلمون فيها دعاة حق يتحد إقتصادهم وتتحد سياستهم وتتحد أو تتقارب جيوشهم، وكل ؤقليم له رئيسه 
ن )أبو زهرة،   من شعبه من غير أن تكون له موإإلة لغير إلمسلمير

ً
 حرإ

ً
 (31، ص3522إلمختار إختيارإ

ي أن ت
كون إلبةلد إؤلسةلمية كلها تحت حكم دولة وإحدة، وإلبةلد وقال عبد إلقادر عودة: "قد يظن إلبعض أن هذإ يقتضن

إألجنبية كلها تحت حكم دولة وإحدة وهو ظن إل أساس له من إلوإقع، فالنظريات إؤلسةلمية لم توضع عىل أسس أن 
ي أن 

تكون إلبةلد إؤلسةلمية محكومة بحكومة وإحدة، وإنما وضعت عىل أساس ما يقتضيه إؤلسةلم، وإؤلسةلم يقتضن
 وإحدة وتسوسهم سياسة وإحدة وأبسط إلصور وأكفلها ي

ً
ي كل بقاع إألرض يد وإحدة، يتجهون إتجاها

كون إلمسلمون ػن
ي 
بتحقيق هذه إلغاية أن تكون كل بةلد إؤلسةلم تحت حكم دولة وإحدة ولكن ليست هذه هي إلصورة إلوحيدة إلتر

ي دإر إؤلسةلم ما دإمت هذه إلدول تتجه تحقق إؤلسةلم، ألن هذه إألهدإف يمكن أن تحقق مع قيام دول مت
عددة ػن

ي إلبةلد إلعربية بعد قيام جامعة إلدول 
، وتسير عىل سياسة وإحدة، وإل يتناػن هذإ مع إلنظام إلقائم إآلن ػن

ً
 وإحدإ

ً
إتجاها

ي إلدول إلعربية إلمختلفة. وإل يتناػن مع قيام جامع
ي تعمل عىل توحيد إإلتجاهات وإلسياسات ػن

ة ؤسةلمية إلعربية إلتر
ف عليها وتعمل عىل توحيد أغرإضها وإتجاهاتها، وعىل حل ما يثور فيها من نزإع  تتكون من كل إلدول إؤلسةلمية وتشر
، وإل يتناػن إؤلسةلم مع أي نظام آخر ما دإم هذإ إلنظام يحقق إألهدإف إؤلسةلمية، وأن هذه إألهدإف هي أن  دإخىلي

 وإحدة عىل من عادإ
ً
 (60، ص3542هم، وأن يكون إتجاههم وإحد وسياستهم وإحدة" )عودة، يكون إلمسلمون يدإ

ي يمثل صورة يمكن إلقياس عليها حيث إحتفظت إلدول  ي إلتوحد من خةلل إإلتحاد إألوروبر
ي ػن ولعل إلنموذج إألوروبر

ي إلقضايا إلدإخ
 ػن
ً
 ومتطابقة أحيانا

ً
ي ظل سياسة عامة متقاربة أحيانا

لية وإلخارجية مع بسيادتها وشخصيتها إلقانونية ػن
ن إلخاصة بها، ويمكن أن تكون للعرب أو  ي إتخاذ إلقرإرإت وإألنظمة وإلقوإنير

إحتفاظ كل دولة بهامش من إلحرية ػن
ي إلسياسات وإلموإقف مع إحتفاظ كل ؤقليم 

ن تجربتهم إلخاصة بهم لتحقيق صورة من صور إلتوحد ػن إلمسلمير
ي دور إ

ي تصبح محور رسم إلسياسة إلعامة لهذه إلصورة بسيادته وشخصيته إلقانونية، وهنا يأبر
كة إلتر لمؤسسات إلمشير
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ن إلدول وإلمجتمعات إؤلسةلمية، أما أن يتم إلقفز عىل إلوإقع أو تجاهله أو ؤطةلق إألحكام إلعامة بعدم  من إلعةلقة بير
ن كانت إألم وعية إلوإقع باعتباره يخالف ما سار عليه إلمسلمون خةلل مرحلة تاريخية حير ة وإلدولة متحدتان، فإن مشر

ن ولن يحل مشكةلتهم بل يمكن أن نقول أنه يخالف ما قام عليه إؤلسةلم من إلتعددية  ذلك لن يعالج وإقع إلمسلمير
ي ظل إلوحدة إلدينية وإلفكرية

 .وإلتنوع ػن

 

 المصادر والمراجع
ي إلسياسة 3522م" )3535أبو زهرة، دمحم "ت

، دإر إلثقافة ( تاري    خ إلمذإهب إؤلسةلمية ػن ي وإلعقائد، دإر إلفكر إلعربر
 .إلعربية، إلقاهرة

ن عبد إلملك، ت  : أبو إلمعاىلي ؤمام إلحرمير ي
(: إؤلرشاد ؤىل قوإطع إألدلة، تحقيق: دمحم يوسف 3510ـه )834إلجويتن

، إلقاهرة ي  .مود وعىلي منعم عبد إلحميد، مطبعة إلخانخر
ن عبد إلملك، : أبو إلمعاىلي ؤمام إلحرمير ي

ي إلتياث إلظلم، تحقيق: د/مصطؼن 3800ـه، )834ت  إلجويتن
ـه(: غياث إألمم ػن

، د/ فؤإد عبد إلمنعم، دإر إلدعوة، إؤلسكندرية  .حليي
ي تاون، إلخرطوم6( إلمدخل ؤىل إلعلوم إلسياسية، ط6001إلدومة، صةلح إلدين عبد إلرحمن )  .، مطبعة حر
، دإر ( إلدولة 6031إلزميع، ماجد بن عىلي بن ؤبرإهيم ) ي

 إإلتجاه إلعقىلي إؤلسةلمي إلمعارص وإإلتجاه إلعلمابن
ن ة بير إلمدنيَّ

 .ه 3818، 3إلرياض، ط –إلفضيلة للنشر وإلتوزي    ع 
( فقه إلخةلفة وتطورها، ترجمة: إلدكتورة نادية عبد إلرزإق إلسنهوري، ومرإجعة 3551إلسنهوري، عبد إلرزإق أحمد )

  .إلعامة للكتاب، إلقاهرةإلدكتور توفيق إلشاوي، إلهيئة إلمرصية 
، عةلل إلفادي ) وت3551إلفادي ، بير يعة إؤلسةلمية ومكارمها، دإر إلغرب إؤلسةلمي

 .( مقاصد إلشر
ي )
ي إؤلسةلم، ط3541إلفنجري، أحمد شوػر

 ه 3801، دإر إلقلم، إلكويت، 6(: إلحرية إلسياسية ػن
ي إؤلسةلم، ط6003إلقرضاوي، يوسف )

وق إلقاهرة، دإر إل1( من فقه إلدولة ػن  .شر
"، سلسلة عالم إلمعرفة، رقم 3558ؤمام، ؤمام عبد إلفتاح ) (: إلطاغية "درإسة فلسفية لصور من إإلستبدإد إلسيادي

 .، إلكويت، مارس341
عية، ط 3808خةلف، عبد إلوهاب ) وت6ـه( إلسياسة إلشر  .، مؤسسة إلرسالة، بير

ي ( إؤلسةلم وإلديم6002عبد إلعظيم أحمد ) ،عبد إلعظيم
قرإطية.. شقاق أم وفاق؟، ندوة "إلممارسة إلديمقرإطية ػن

ية إلليبية،  ، إلجماهير "، مركز أبحاث إلكتاب إألخرصن ي
إث إؤلفريؼر  (سبتمير )إلفاتح 33 5إلير

ي إؤلسةلم، ط6030عبد إلعظيم أحمد ) ،عبد إلعظيم
ن ػن  .، إؤلشإء، إؤلسكندرية3( حقوق غير إلمسلمير

 .، مكتبة إؤلشإء، إؤلسكندرية6( إلجغرإفيا إلسياسية، ط6060) عبد إلعظيم أحمد ،عبد إلعظيم
ي )
ي بسيوبن

 .( إلنظم إلسياسية وإلقانون إلدستوري، منشأة إلمعارف باؤلسكندرية3553عبد تل، عبد إلغتن
وت3536عبده، دمحم )  .( إألعمال إلااملة، جمع ودرإسة: أ.د. دمحم عمارة، بير

، إلقاهرة( رياسة 3531عثمان، دمحم رأفت ) ي ، دإر إلكتاب إلعربر ي إلفقه إؤلسةلمي
 .إلدولة ػن

وت3542عودة، عبد إلقادر )  .( إؤلسةلم وأوضاعنا إلسياسية، مؤسسة إلرسالة، بير
ي وتطوره من إلمفهوم إلمجرد ؤىل إلمنظومة إإلجتماعية وإلدولية، ندوة 6003غليون، برهان )

( مفهوم إلمجتمع إلمدبن
ي وإلديمقرإ

 .مايو 33ؤىل  38طية، جامعة قطر، من إلمجتمع إلمدبن

، إلقاهرة3551هويدي، فهيي ) جمة وإلنشر  .( إؤلسةلم وإلديمقرإطية، مركز إألهرإم للير


