
 1 
1 

 ومسألة السلطة اإلسالميون

 د. عبد اإلله بلقزيز
 اإلسالم السياسي، احلركات اإلسالمية، الدولة القومية، اخلالفة، السلطنة. الكلمات المفتاحية:

ايفد نيذذة لالييد ذذد، و اعذذة لءذذد  بذذول  ذذال  لذذ  ال ذذيالة  –جمذذاس سياسذذي س اإلسذذالم ايف  ذذر، س حلويذذ  الن و ذذة  ن  منذذت و ذذو  
)مسألة الدولة والسذلطة  س قلذ     من حروب وفرقة وا قسام، كا ت ايفسألة السياسيةالة وما أفضى إلي  ذلك اخلحوس اخلالف

مسائل الذويي اإلسذالمي الذا مذا ا قطذش ال بذ،اس خلذا، واخلذال  حوملذا، لذ  ايفسذلا  منذت ذلذك احلذ . كا ذت الءنا ذة البذد د  
ر و ذوف   سذكالياا  ترو ا  احاةة الةياا  الد  ي اإلسالمي لةياا  سياسي فحظذل لذلأمر السلطة والدولة يند ايفسلا  وثيقة ال

واجلز ذذر   لذذ  فذذرم الميذذدات وال يبذذاتر، و اعذذة مذذش إعذذان ايفسذذلا  لءايفيذذة ترسذذالة ت ذذناق وفيضذذاا يذذن حذذدوت النطذذا  احل ذذا  
تولذة  . ول،ذ  يف  اقيذام لذأمر  بذر الذد ن س الءذمذن و ليذش عذريي لال -مبقيضذى الذن  -والءريب الت  ا طلقت من ، ومبا فحالو   

 كاذا قذام يلذى ذلذك تليذل مذن لرلذة الدولذة الن و ذة س ايفد نذة. مذا كذان اخلذال   ذر ،  اسياسي  ل   ون ذلذك ك ن ذأو سلطان )
 ، وإمنذذا كذذان ، يلذذى اذذتا ال ذذءيد مذذن إتترال حاةذذة الذذد ن إل السياسذذة والسذذلطان )يلذذى م ذذاس حاةذذة الذذديو  إل الدولذذة قذذ ال  اإذ  

 إلي  أمر إمامة اجلااية اإلسالمية وسياسة اةيااياا. وس  ؤ  مداتره يلى البريية السياسية: يلى من  ذ  

  وحذد  ايفسذلا  لءذد سياسية واةياايية يد  وقش وترال ذلك اخلال  الطاحن الت  مذز   امن النافل القوس إن أس ال  
ايف ذذاو والطاوحذذات وووا  ذذات القذذوة الق ليذذة الذذا مذذا ا قطذذش وأث اذذا س ، وإن مذذن ولذذك ابسذذ اب اق وعذذا ش وحذذد قغيذذاب   ذذي  

اليظ ذذذيلي وال ذذذر ل يفسذذذائل  غياااال التعاااقيآ القق  ااا  -حذذذآل ا نومذذذا  ذذذزاس  –الءاذذذد الن ذذذو . ل ذذذن أحذذذد ولذذذك ابسذذذ اب كذذذان 
إلسذذالم و ومذذة لذذالن  واليءيذذ  اإلمامذذة س ا إن  السذذلطة والدولذذة والةياذذا  السياسذذي. لقذذد مذذاس فر ذذ  مذذن ايفسذذلا  إل القذذوس 

وليءذذة، لذذل وفذذر   اواذذي ل وسذذيقيق أو ويي ذذل عذذرييياا ل،ذذ  ذلذذك. ويذذاتر  فر ذذ  ل ذذر اذذتا الذذرأ  لذذالقوس إ ذذا و ذذون ا ييذذاتر  
 -س احلذال  -ن اخلالفذة )أو اإلمامذة  ل لذد ب ؛اأو وءيين ذ اتروا ي . ل ن مسألة غياب اليبر ش القرلين ألءد من كذون اخلالفذة    ذ

  واماا ايفرةءي اليبر ءي س الن  الد  ي.

يلذذى أن غيذذاب اليبذذر ش القذذرلين يفسذذائل السياسذذة والسذذلطة والدولذذة مذذا منذذش ايفسذذلا  مذذن ونوذذيق اةياذذاياق السياسذذي 
اةياذذاياق مذذن حذذاس فذذراك سياسذذي كذذان سذذيأ  يلذذى     وإتاتروذذ ، وإمنذذا اذذق سذذءوا س ذلذذك الينوذذيق وس ولذذك اإلتاتر  يلذذى  ذذو ةن ذذ

ذذذاذذذاياق لذذذو و  اةي اذذذة مذذذن تون مظاييلذذذ . كذذذان  سذذذءاق أن  ذذذدوا س الذذذن  البذذذريي لءذذذ  ايف ذذذات  الءامذذذة ايفوة   ت  ت  ظ ذذذأو  ذ   س  ر    
 ا وقذذذذرائن ث وويذذذة يلذذذذى  ذذذو  السياسذذذذة ايفطلذذذوب مذذذذناقا مات  ذذذوظ ذذذيل. وكذذذان  سذذذذءاق أن  ذذذدوا س الي رلذذذذة الن و ذذذة ايفد نيذذذذة مسذذذيند  

 إل يذذذذدم -قذذذذو  حقذذذذائ  ابعذذذذيال ومطالذذذذ  الةياذذذذا  اإلسذذذذالمي ومسذذذذي دات يالقاوذذذذ ل -مذذذذدفوي  احيذذذذتا اا. ل ذذذذناق كذذذذا وا 
لءذذد أن  االكيظذذال لاليسذذ  مذذن الذذن  والي رلذذة )الن و ذذة ، وإل  لذذ  اجلذذواب يذذن  ذذوا س الواقذذش الةياذذايي والسياسذذي،   وع ذذ

ة تولذذة لذذل. وإن لنذذا س لر  ذذسذذش مذذن ذ  قأو  -لءذذد ا طذذال  الظيذذو  -فبذذال تائذذر  مذذن ابتر  والنذذاس  ابم ذذةاوسذذش  طذذا  الدولذذة و 
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ذذيلذذى ذلذذك اجل   اخلالفذذة الراعذذد  تلذذيال     لليظذذاع يلذذى اال ذذيالةافذذياق  د اخلذذال  الذذت  لتلذذ  ايفسذذلاون )واالط قذذة السياسذذيةاا 
 اةياا  سياسي وترثوه ين احلق ة الن و ة وونايي  ووءويق فرم اوسا   طاق  س ايف ان.

، أكذذان س عذذي،ي  السياسذذية الرقيذذة )فقذذ  اخلالفذذة أو االسياسذذة البذذرييةا  أو س ولقذذد فءذذل فقذذ  السياسذذة عذذ ي  ذلذذك
 -لاليذاي -بن السذلطة كا ذت س غذ  لس ال يذت، و ؛لنزيذة اليي ذر اولوث ذ عي،ي  ايفءاترضة )فق  اإلمامة . ترمبا كان فق  اإلمامذة أقذل  

سذ اب الذا هالذ  يلذى ذلذك الةياذات، و اعذة لءذد أن ل ابإ اكان أوسش حر ذة س الةياذات. ل ذن فقذ  اخلالفذة مذا كذان مظيقذر  
وكيا ذذا السياسذذي مذذن  ابم ذذةمذذن القذذرن امل ذذر  ال الذذا، ولذذات الذذدفا  يذذن وحذذد   منذذد الن ذذش ال ذذاين اعذذوتر    امن ذذ    لاوذذت اخلالفذذة  

  لءذذذد اعذذذ،وترا من ذذذ  أ مذذذة حذذذات وم لاذذذا يذذذاه الظقذذذ  السياسذذذي اإلمذذذاميترت ف ذذذر  اخلالفذذذة إل أفذذذوس. اأول الواة ذذذات وإن عذذذ
وأ لولذة السذلطة إل سذذلطان  اعذوتر    الءذد عذ وتر  اخلالفذة من ذ    اة  وذ   مذ أ  اال،ي ذة ال ذيةا يذاه فقذ  اخلالفذة السذ ي      اإلمذام، غ ذ

ة مث ةزئيذ اإلمام ال،ائ   يالذة امة قد غال  أ مة ال يواتر )الطو ل  فأ يج ف ر  النيالة ينالواقش القار . وإذا كان فق  اإلم ابمر
 ، فذنن فقذ  اخلالفذة فءذل مذا  بذاكل ذلذك لنسذ اغ  البذريية يلذى الدولذة السذلطا ية مذش يلاذ  لأ ذا تون  يالة مطلقة )ول ة الظقيذ 

وعذذريية. س احلذذذال ،  ذذرأ وطذذوتر يلذذى مءذذذف البذذريية ينذذد فقاذذال اخلالفذذذة واإلمامذذة يلذذى السذذوال:   وءذذذد  او  ذذال   ااخلالفذذة من ذذ   
. وا ذذتا   وءذذد السذذلطة اة وايف ذذاو أ ض ذذسذذمبظذذاايق الذذد ن ومظرتاوذذ  فيسذذ ، وإمنذذا )لاوذذت وذذدترل  مبظذذاايق السيا ل  تر  د  البذذريية و ذذ

ة، وإمنا أعذ يت البذريية سياسذية س طسل ةواإلمام، والليان تو اا ل عريية ب    الوحيد  الا ويايش لالبريية اي سلطة اخلليظة
لذت ار أمذوتر ايفسذلا  س ولذك الليوذة ال يقاليذة القاسذية الذا غيلى وحد  اجلاايذة ووذدل  فل السلطة الا ها ايفقام ابوس و ظلاا

 فياا البريية ابعل )عريية اخلالفة وعريية اإلمامة .

س وواقءيذذذة ظ  لليذذذات تفاييذذذة ذاويذذذة، واتر يذذذة الذذذنذ   - والبذذذيءي يلذذذى السذذذوالالسذذذ ي   -تر الءقذذذل الظقاذذذي اإلسذذذالمي لقذذذد  ذذذو  
الذة و اةءذة رت لذ  أةولذة فء  ال سدات الظقاي وأسئلي  اإلع الية ايفءلقة. وكا ت ولك ا ليات اي  ظساا الذا وف ذالر  ة، س وة  

يذذن أ مذذة غيذذاب البذذريية وأ رةيذذ  مذذن  ظذذ  ف ذذر  ال يوذذاتر ايفذذزتوة: ا يوذذاتر يذذوت  اإلمامذذة ويذذوت  اخلالفذذة. ل ذذن اذذته ا ليذذات   
: س القذذرن الياسذذش يبذذر ومذذا اإلسذذالمي –الء ذذر احلذذد ا الءذذريب  لك منذذت ف ذذرو ذذن فءالذذة س ايفاضذذي فيسذذ ، وإمنذذا كا ذذت كذذت

ل واذذد ي ذذده وي ذذد الذذر ن وذذاله. إن الي ييذذش الظقاذذي الةياذذات  يفسذذألة السذذلطة وعذذرييياا وم ذذدتراا ينذذد مظ ذذر ن وذذدث  م ذذ
، والذت  أفذرة يذن نائي ي  س الدائر  اإل را يذةال وواد حس  ال،رو  ،ا   ويالس الظاسي س الدائر  الءرليةويلي ي د الر   ال واكيب

ذ )الدسيوتر ة  القائاة يلى م دإ  ةف ر  الدولة الو نية احلد مذن فايليذة ولذك ا ليذات الذا  وتراذا ذلذك  اةد ذد   االيا يل، ع ذل وةا 
اايذة: حذآل لذو اقيضذى ل ذر سذوة مرايذا  ايف ذلية والياسذك لوحذد  اجل اوالا   و ن عيئ   ،الءقل الظقاي منت قرالة ابلش يام

 .اا ل   ون الواة  ك ن  ممن ثقل الواة  من أةل ه يل ايفا ن يند ش  ظ  خ  والي   ،ذلك و د ل ابولو ات

 ابم ذةءضذلة يذدم اليناسذ  لذ  ف ذر  إن ايفءضلي  اللي  و اتان متس ان اليوم خبنا  احلركات اإلسذالمية ايفءاعذر : م
يذذدم اليناسذذ  لذذ  ف ذذر  الدولذذة الو نيذذة   ، ومءضذذلةابم ذذة)وذذدوت  الول ذذة يلذذى ةذذزل عذذ،  مذذن  ةالد نيذذة  وف ذذر  الدولذذة الو نيذذ)

ي اليوم س اإلقدام يلى ما أقذدم يليذ  ف ر  لدة إسالمي   ت  ايفءضلي   من لقا ا ورت    كاحلد  ة احمل ومة مبرةءية البر ءة، )إن وين
س عذريية الدولذة كذر    ،ر   السذالق  اإلسذالميون مذن و ييذش اةياذات  فقاذيفقاال اخلالفة وفقاال اإلمامذة أمذس وإعذالحيو القذ
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السذلطة فياذا البذء  ولذيس البذر ءة. وابتيذى إل  الو نية ولو كان م ذدترس عريية الدولة مجءال، وكر   ابم ةولو    و ن تولة 
اإلعذذ اي جلدليذذة  ت فحاذذل يليذذ  الطذذالش  وذذرت  ت السذذي،راب أن ذلذذك الذذفتت الظ ذذر   يوقذذش، ينذذد حلوذذة مذذا منذذ ، يذذن أن   قذذى جمذذر  

، مث لذذ  الدولذذة والذذد ن، ليييذذوس إل ا تواةيذذة ف ر ذذة وسياسذذية عذذاتر ة: القذذوس لالدولذذة ايفد يذذة ولالدولذذة ابم ذذةالءالقذة لذذ  الدولذذة و 
س الوقذت  -  وإقامذة السياسذة الو نيذة ال ذ،  احمل ومة لالبر ءة س لن، واليفا  ل يا ية الدولة س حذدوتاا ال بذر ة واجل،رافيذة 

فذنن الذت  لذيس  ذدا لنا عذك فيذ  أن ابيذق ابغلذ  مذن  ،الروحية. ومش أن اليءايق انا ل  و  ابم ةيلى مقيضى ف ر   -يين 
س يقيدوذذ  السياسذذية إل احلذذد الذذت   ذذوفر يفءاترضذذي اذذته احلركذذات ايفذذيترات  ال تواةيذذةاحلركذذات اإلسذذالمية  ءذذيا اذذتا اللذذون مذذن 

ذذذا لذذذاس ايفءلنذذذة س لراجماذذذا ومواقظاذذذا، و نطذذذو  فءلاذذذا  اضذذذار أاذذذداف  وو   ،لراغااويذذذا غذذذ  م ذذذدئي ال افيذذذة لوعذذذظاا لأ ذذذا وسذذذلك    
 السياسي يلى أك ر من ةدوس أيااس...

، وأيرضذذنا يذذن واكاذذة النيذذات وسذذن  الوذذن خلذذته احلركذذات وم ذذدق  مذذا وءلنذذ ، ةذذا  لنذذا اإن وركنذذا ال امذذات ةا   ذذ
ذذء  الس  -م يسذذذ ات فقذذ  السياسذذذة الةياذذذات   إ ذذذا   وسذذيوي  لءذذذد :القذذوس الناةءذذذة الذذذا  وابةولذذة -ن الوسذذذيا واحلذذذد ا   د  ا 
فقاذذال السياسذذة ويذذن اإلعذذالحي  اإلسذذالمي   ر مذذا وترثيذذ  اذذته احلركذذات يذذن ذذ)واذذي قدعذذة . إن أك ماا يذذن ولذذك ايفءضذذالتقذذد  
ا اليأعيل الظ ر  والظقاي ملته ايفسألة، واجلواب ين اجلذدليات احلذات  فياذا )او  أولو ة مسألة السلطة والدولة. أم   س ت ل ومت

 ، فلق   ن ملا من ذلك   ي  إل س القليل الناتتر: والناتتر ل ح ق ل .او اةء   اواتر ي   اةوال  

إن احلركذذات اإلسذذالمية حركذذات سياسذذية وليسذذت مذذداترس فقايذذة أو ويذذاترات ف ر ذذة  -يلذذى قولنذذا اترت   -سذذيقوس  مثذذة مذذن
: ثالثذة مفالطذة ااحلس ان أمذوتر  س ايفالحوة عييية من تون عك. ل ناا ل وأ ت والةياات والي ييش. و  حآل  طال اا لاليأ  

يلذى ) وكاترسذة ا: وظ ذ       و ذوا لءيذد ن يذن السياسذة، وإمنذا كذا وا س قل اذا -أن فقاال السياسة اجملياد ن قذدمال ووذدث  أولها
ياذاتات اذؤلل أن اة اوثا ي الذل حضذياق يليذ .  ،ياذاس الةياذاتإ، و  متذنءاق عذلياق خلذا مذن  ا  ذروظاوت ل  الواحد مذناق و 

ا  ظذذذف  أ ذذذ  هذذذت و ذذذر  احلركذذذات اإلسذذذالمية لالذذذد ن اذذذي ك ذذذو  ابم ذذذةدولذذذة ليالقذذذة الو  ،س مسذذذائل السياسذذذة والسذذذلطة والدولذذذة
قذذد  ءظياذذا )ترمبذذا  مذذن ينذذال اليظ ذذ   -خلذذته ال ذذظة -ث مءذذرس مي ذذل لذذدائر  يالاذذا. واذذو ايفءاعذذر  وأ ذذت منذذ  وونياذذل مبذذا اذذو وذذرا

ذذالينوذذ  حيذذا ل وذ  و  ة، يب ذذا سياسذذة؛ و يا أو مسذذاحة. وثال اذذا أن اذذته احلركذذات اإلسذذالمية سياسذذز  ملاذذا ضذذ،و  ايفااترسذذة حيذ ذذ ت  ر  ظ 
 ر ذذذة وي ذذذاو  احلسذذذالات ايفوضذذذءية والوقييذذذة ية لر  ذذذة فإل إذا كا ذذذت مسذذذل   واجل ل ذذذلفلذذذيس  ذذذو  ملذذذا أن وينذذذاوس اذذذتا البذذذأن الءذذذام 

م أتوات  اةيذذة وسذذال للسياسذذة لاليذذأقلق الطذذاتر  أو وقذذد  ، احيذذا ليذذ  يذذن ايفسذذي د و ايفرو ذذةوالسياسذذية وو ذذون مذذن البذذاولية و 
  ذذة  ور ذذة ات اإلسذذالمية ليسذذت مطال ذذة لر كذذ، وسذذقا وةااذذة القذذوس لذذأن احلر اومءطياوذذ  ايفي،ذذ  . وا ذذتا، إذ   مذذش ضذذروترات الواقذذش

 .والد ن ابم ةيالقا ا لةد د  يفسألة الدولة و 

 ور ذذذذة س السذذذذلطة  ليسذذذذت احلركذذذذات السياسذذذذية اإلسذذذذالمية ايفءاعذذذذر  مذذذذداترس فقايذذذذة أو ويذذذذاترات ف ر ذذذذة متلذذذذك أن ونذذذذيج
ار م يسذذ ات  سذذات للاااترسذذة ل للظ ذذر. ول ذذن يلياذذا أن وسذذيب ذذا مؤس   لالدولذذة، والدولذذة لالذذد ن؛ ابم ذذةة قذذالدولذذة، وس يالو 

الدولة. ذلذك وحذده ة ةد د  وسيوي  إع الية السلطة و س لنظساا تر  ايفءرفة اإل سا ية خلته ايفسألة كي وؤس  ايفءرفة اإلسالمية و 
أن وقنذش الذرأ  يذ  يذن مطالذ  النذاس أةولذة مات ذة ولر اجميذة، و اتتر  يلذى أن لقلأن و ون مؤسسات سياسية فايلة و  سال ملا 
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ذي ةقذدتر  وء و ذة  اذو : ل مبااإمنا السياسة أ ض  قاملا الرمز  ليس الد ن فيس ، و الءام لأن ترأ و ذة، ول ذن مبذا اذي قذدتر  وتي ول  ييب 
 إجنا  ة.إ ياةية و 

عالقاة الةياات إع الييان ميال ميذان اذا: ويناول  لاليظ   وايفءاجلة و  ايفءاعر  أن س مجلة ما يلى احلركات اإلسالمية
 وينذذال. واإلعذذ الييان الدولااة الويةيااةويظريذذان مذذن ةذذتتر إعذذ اي واحذذد اذذو:  اا مء ذذ، واذذعالقااة الدولااة بالاادي و األمَّااةالدولااة ب

ز س احلي ذ -مي ا نذة مذن ايفءاجلذة مجذش ليناذا ا أعذ ال  وعادو ،ا في  ب مان ميطاولةي  يب  ليسيا ةد دو  س الويي اإلسالمي، وإمنا ي  
 من إتاتر  عؤو ا وحظل متاسك كيا ا أو كيا ا ا. ابم ةإترات  مت   اجلااية و  -  الظقايالةياات

يلذذى تر  ذذة  -ليذذاتر  ول ق ذذل اذذتا ا -إن الييذذاترات السياسذذية اإلسذذالمية ايفءاعذذر  ليسذذت جماءذذة اليذذوم :مذذن  افلذذة القذذوس
اا  ر ذذد الدولذذة الد نيذذة الذذا و ذذون فياذذا احلاكايذذة اإلمامذذة الواحذذد ، ولءض ذذ ذذامره ف ذذر  اخلالفذذة و لءض ذذاا الدولذذة. لسذذلطة و واحذذد  ل

  لذذفياذذا  ةعذذز  اا  اجملياذذش، ولءضذذتاتر اا  ييذذدث لل،ذذة الءاوميذذات يذذن الدولذذة ايفد يذذة الذذا وبذذي  عذذرييياا مذذن إض ذذءللبذذر ءة، ول
بن الدسذاو  القائاذة ليسذت إسذالمية، تون  ؛ق ين ايفباتركة السياسية الءامذة     ل ر فح   سلطة البء ، مث لءة البر  و حاكاي

خل. ومذذا ح اماذذا وقوا يناذذا اال ذذافر ا... إأن عذذاترس السياسذذة لاسذذق اإلسذذالم س كنذذش ر م ذذظ ذذ   ر الدولذذة و   أن  ييذذدث ياذذن   ظ ذذ
سذذالمي ابقذذرب إل إمنذذا  ذذدترل أن الييذذاتر اإليذذن اإلعذذ اليي ، و ءنيذذ  لذذاجلواب م اف  اذذؤلل مجيء ذذ: إ نذذا ل  ظذذأغنااذذا يذذن القذذوس
 وينك ايفءضلي . س  او  ن  يذ  ل   -اح ر  -س مسألة ايفباتركة السياسية او ايفء ي اابقل ورتت  منط  السياسة و 

ا وت  ء ذذ   ذ  ن   ذذل  ل  مذذن الي ذذاذب لذذ  و    ءذذيا اإلسذذالميون عذذ ال   ؛ابم ذذة، مسذذألة ال ذذلة لذذ  الدولذذة و األولاا س ايفسذذألة 
ابول يلى أك ذر مذن ول ذة سياسذية. إ ذ  يينذ  الياذز  الذت  ياعذ   يت  يو   ف ،الدولةو  ابم ة   س كياين منت ح ل الياز   ميطالق

الذولل لذدوس حسذ واا كيا ذات للي زئذة السذيءااتر ة. كا ذت مبذرويية الدولذة س لذ  الذولل بمذة واحذد ، و  القوميون الءرب  ذو ال  
جلايذش البذاملة ، و   يذن ماايياذا)اخلالفذة، اإلمامذة : ايفءذي   ابم ذة ا تولة كذل و س ك -س وة  ترئيس مناا - سالمي ك لةالويي اإل
ا كا يذا خلذتا ايفءذف، امينذش اإلمامة لوعظااا  يالذة يذن عذاح  البذر . ويف ذءف اخلالفة و أالاا. واي مبرويية  ؤسساا مأتراضياا و 

فقذذ  السياسذذة اإلسذذالمي يلذذى  ن  ر  مت  ذذ، و ا اليذذوم، حيذذا وءذذدتت توس ايفسذذلا القسذذاة. أم ذذللذذة لليءذذدت و ن ايفبذذرويية قاإم ذذان حسذذ ا
لإلسذالمي  أن  ءيبذوا  االيسذو ،، فاذا يذات ةذائز  إليضاس، ويلى م،ال ياا لالي ييش و انا لة و و ات ملا س اللي اس و   اته ال   ة  

لالدولذة  -ثا يذا -  الويي، لل لات يلياق حلاا لاليفا متز   اك دلية سي ولوةيةا  ةابم  دولة و ) ل  ال اته اجلدلية الياتر ية
 الءال السياسي.الو نية ك يان مبرو  وكن اتر لل ااية الو نية وللسياسة و 

 ،ةابم ذطرحوا وللاذق لظ ذر  اجلامءة، أو أن     ابم ةاإلسالمي  أن  قلءوا ين اليظ   س تولة يلى ال مءف ذلك أن 
كاذا ل علذك ) اإلمامذةاس اإلسذالمي ف ذر  اخلالفذة و ي ذخ  ل علذك أن  نيذز  مذن ايف   ابن أحد    روه س الدولة الو نية؟ قطءا ل؛فيي

 ضذذءوا إعذذا ق لظ ذذر   ل  أ -كاذذا كذذان يلذذى القذذومي   -يلذذياقأن  نيذذز  مذذن ايفخيذذاس القذذومي ف ذذر  الدولذذة القوميذذة ايفوحذذد  . ل ذذن 
 !امء   الثني أمام قيام الدولة الو نية احلد  ة... فيخسروا  االد  ي اإلسالمي  يائق  اا القومي الءريب و ي  مبءنيذ  ) ابم ة - الدولة
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)الظر ذ  السياسذي غذ  الءقائذد  مذناق    اس اإلسذالميون فاذا ، مسألة الءالقة ل  الدولة والد ن؛الثا يةأما س ايفسألة 
 وذذام  يذذة البذذر ءة س احليذذا  الءامذذة وست يلذذى مرةء: لذذ   طذذاب ت ذذ ي  بذذد     يذ  مي ذذاف ،مذذو ي  لذذ   طذذال  س مسذذألة السذذلطة

اليا يذل يذاتره الناذائي لءالقذات ايفوا نذة و  ذوحي لا ي، و احل ق وقوا   الدولة، ول   طاب سياسي  ذرتت مظذرتات السياسذة ايفد يذة
ذذذالذذذرأ  الءذذذام. لقذذذد ي  )ايفذذذوا  ي  ومرةءيذذذة الدسذذذيوتر و  ايفذذذدين سذذذالمي لءذذذد  ا ذذذة ياذذذد اخلالفذذذة، اذذذا س ايفاضذذذي اإليين   سذذذألة  ايف ت  يب 

اليذذفا  ملذذا لرسذذوماا مقالذذل اليسذذليق ملذذق لو يظذذة ا، و الدولذذة السذذلطا يةايلذذى  االط يءذذة ايفد يذذةاياجلاذذا فقاذذال اخلالفذذة لنسذذ اك و 
الذذذد ن مذذذن م ذذذاتتراا مبذذذا اذذذو عذذذريية للدولذذذة الو نيذذذة لذذذيس  ااإلعذذذالحيون احملذذذدثوناحراسذذذة البذذذر . ويلذذذى النيذذذو  ظسذذذ  الذذذياس 

ذات لذذرامج  الوعذذظاا أحزال ذذ ،لذذ  جمذذاس السياسذذةاعذذر  أن وءيذذد لنذذال ال ذذلة ليناذذا و اليذذوم، يلذذى احلركذذات اإلسذذالمية ايفءو  .أح ذذام
 ايفسيقيق.  إل ال را اإلسالم س الناس أو ملدا ة اخل ل  ل لوعظاا مجايات و لي، وتيو  لنبر وءاليق  ،سياسية

لذن علذك أن  نذز   ابن أحذد   ل؛ االديو ذة؟ قطء ذيءة كاملة مش و يظياا ال قافيذة و أن يلياا أن وقطش قطال مءف ذلك 
. ل نذ  سذي ون ا د ولوةيذةاابظييذ  ل    أن  نذز  يذن أ  حذزب يقائذد  أ ذر    ن ذ   كاا لن   ون س م    ايناا  لظيياا الد نية، متام  

ابسذس الذا وقذوم يلياذا عذريية السذلطة ن هفم قوايد السياسة ايفد ية و د ة، وأق  يلياا أن ويوقش ين كاترسة السياسة لوسائا ي  
  د ولوةي.السياسة: س احلقل ال قاس واب أن متاترس توتراا الد  ي  اترة  طا  -لءد ذلك - و الدولة. وملا


