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:                    تهيد الاول وخطتا

ف بث ف العقد ومركبات النقص الت يعان منا الض66مي السنن ال66ال علق66ت
مكن ياز عل أوطروحتي حدين حول دول المسلم عدما ووجودا (عبد الرزاق) واسنتحال وام بم
(حلق) م66دخل  للشوع ف التح66رر من66ا فعل بلب66ديل ال66وجب ل انفع66ال بلوقف الفاعي.
وكن تعليقي عل عبد الرازاق وحلق مقصورا عل الوس66س ال66ت اعتبت66ا غائب66ة أوو غائ66ة دون
الخول ف جزئي66ات أوطروحتيم ول ف فروعهم. ف66ا يعنين ه66و الط66رح الب66ديل ال66وجب الي
اقدم  منه اليوم أوحد النذج بصورة تليلية فيا ما يشفي غليل السل الواثق من نفس66ه. تنب66ت
نه كن دفعا لائل ف الطريق خلل علج العق66د المس66لمية الروج عن الطلوب من التعليق لو
 الس. فهيي موضوعي الرئيس وسأودرسها تباعا. وكن يك66ن أون أوكتف66ي بكمت وجية  لك منم

ه ملخص التخلص من الائل مع رفض موقف رد الفعل:  
نن والسننة وواق66ع التاري  السنياس فعبد ال66رازق  أوطروحت66ه يك66ذبا ن66ص الق66رأ
ل عص انط666اطي الوهل ال666وروث ع666ن ماض666ينا والسنتورد ال666وروث ع666ن المس666لم ام

اسنتعمر.
وحلق أوطروحته ي66دعها كريكتوران أوولم نت ع66ن التع66ث ال66ال من66ذ بداي66ة
قرن النضة الوخيين والثان وصف اختال للول الديثة وضبابية تريانية متناقضة عن الول

والوخلق.
 ذل أون من يريد أون يتكم عل الول المسلمية ل ينبغي أون يتك لفشل فق66ه
انط66اط ف اسنتعادة اللف66ة بقتض66يات التط66وير الؤسس ال66ديث أوو عل تع66ث بن66اء الول
المسلمية الديثة بسبب سلطان فقه انطاط الي يص الشيعة ف الكريكتور الامد منا
ليا من أوخلق بلقارنة مع القانون الوضعي ف الول الديثة. ومن يريد أون ويغال ف ما ينسنبه ام



نلي66ة  وينف66ي عن66ا يتك66م عل الول الديث66ة ل يكن66ه بلتبسنيط الش66ط أون ي66دعي أون66ا نفعي66ة وأ
الوخلق با يقرب من المطلق لكونا جاز جني ل ينتجه بش بل شنياطي. فينبغ66ي التيي بي

: تعين اللقي ف الول
 فاللقي يتعي أوول ف هندسة بنيتا الؤسسنية. فهيي  وبوجودها أوول وبتعض66هيا
ذ ل شء دونا يكن أون يكن من شوط وج66ود الف66رد والري66ة ثنيا تدد شوط اللقي عامة ام

السؤول والعلقات التعاقدية. 
دارة الول كم يتعي اللقي ف موقف اف66راد والاع66ات وخاص66ة م66ن بي66ده ام
والقائي بوظائفها خلل تع66املتم بعض66هم م66ع البع66ض وتعام66ل الس66لطة م66ع الش66عب بي66ث امن

مكن التعي الثان ف ك الاعات.  التعي الوول هو شط ام
فالفرد ف الول الديثة- كم ف ك دول منذ أون اجت66ع البش ونظم66وا ش66ؤونم
بسلطة حامية وراعية- ل مثال أوسى ف الرجعية التعالية عل الول والؤسسة لها ليك66ون ف66ردا
ذا مسؤولية عن أوفعال خلقيا وقانونيا وشاهدا عل نفسه أومام هذا الثال الوسى عند فص ضيه
لكونه ف يوم الين الي يقدم الثال الوعل من العدل الث66ال ف الول الثالي66ة. وح66ت ل66و قبلن66ا
برأوي الكذبي بيوم الين فامن دعوى العدال التع66ويض ف الي66ال ال66ت ت66ؤدي وظيف66ة الوفي66ون-

النظرية الاركسنية-تبي صة هذه العلقة عل الوقل ف التعويض اليال.  
والفهم الي ينطلق صاحبه من نفي البعد اللقي عن الول الديثة  بذا العن
الضاعف (ف هندسة نظام الؤسسات وعند القيي علي66ه) وانطلق م66ن ه66ذا الفه66م للشيعة
كم تددت ف تعث تربة التحديث والتصور الثال لوخلقية النظام الي يساس با ل يكن أون
ذا كن مكن الول المسلمية ول اسنتحالتا ل ف الاض ول ف السنتقبل خاص666ة ام يدد مدى ام

معيار التقوي هو فشل السلمي ف التحديث خلل القرني الوخيين. 
ل الوقف البدائ من الشيعة با هو دع66وة لتط66بيق  فهذا العيار يرد بنحو ما ام
الدود ملل بدعوى أونا عي الوخلق ل يي صاحبه بي م66ا ي66ري ف الوق66وال وم66ا يص66ل ف

: أوخلق من بيده الك) يك666ن الوفعال. فالوخلق بوجها الثان (ف القيي عل وظائف الول
أون تض وأون تغيب سواء كنت الشيعة دينية أوو وض66عية. والقيق66ة  أون ه66ذا الش66ك النح66ط
نن من تصور الشيعة هو عي النف66اق والتقي66ة. ول يك66ن أون يك66ون ب66ديل م66ن دول والثال ف أ
متعضية بلعن القرأنن للكمة وهو معن يطابق امل ح66د ك66بي معناه66ا الك66ي الش66تك م66ع العن



ال666ديث ال666راوح بي الش والي وبي الع666دل والظل وبي الوخلق واللأوخلق كك ش666أون
نسان. ام

مكن66ا بلش66ك ن ك ال66وقفي -موق66ف نف الول عام66ة وموق66ف نف ام ث ام
الديث-يتص6666ور أوص66ابم الك المس66لم النس66وب امل الشيعة ف عص س66وادها مكوم66ا
بلشيعة والوخلق دائا-سواء مع عدم وج66ود دول أوو م66ع وجوده66ا القص66ور عل الشيعة بعن
الوحكم والدود كم ندها ف فقه انطاط. لكن  القيته ه أون ما ن66ده ف الرجعي66تي وف
فهوم مفك66ري السننة ف الس66أول السنياسنية غي ذل. فدول المس66لم كغيه66ا م66ن الول يكه66ا

:  التوازي والتلزم بي تشيعي
تشيع متعال عن الوضع. 
تشيع متدان هو الوضع . 

والوول هو تشيع التشيع امن ص التعبي. وتل ه وظيف66ة الشيعة ب66ق لون66ا
ه ما ب66ه يك66ون التشيع تشيعا ح66ت ل66و كن أوحكم الشيعة نفس66ها.  وتل ه دلل التعلي66ل
ليا اجتد الفقهاء لتجاوز الوحكم امل منظومة علله66ا الفقهيي للوحكم ولو بلعلمات. وبلستناد ام
بوصفها مؤسسة لها ومثل لوخلقها وقيتا الروحي66ة. وه66ذا  ال66ع بي السنتويي التشيعيي م66ن
الص666ائص الوهري666ة للول المس666لمية ح666ت ف أوزه عص666ورها بعن أون666ا ل تك بلوحكم
الشعية فس66ب ب66ل ب66ا معي66ارا ل66ا تض66عه بلجت66اد العقل عل الوق66ل لون النص66وص الشعية
ل من خلل التقدير العقل خلل تديد الن66اط وأوساس66ه ه66ذا التشيع مدودة وه ل تنطبق ام

.  والوه من ذل كه هو أون  هذه الثنائية التشيعية -القانونية واللقي66ة-1العيار لشعية التشيع
من الكيات الوساسنية للول با فيا الول الديثة. 

فليست الثنائية التشيعية من خصائص دول المسلم وحدها بل ه خاصية ل

 فالقاض مثل عندما ينل الك الوجود عل النوازل يبحث عن مناسنبة بي مفهوم وواقعة وم66ن ث فه66و يص66ل بينم1
: بد وسط يعي به الناسنبة. وهذا الد الوسط ه66و م66ا ب66ه يك66ون الن66ص تشيعا ق66ابل للنطب66اق عل تل الواقع66ة خض66وعا لل التشيع

فتاء أوو ف التأوسيس (اص66ول الفق66ه) ل ب66د ل م66ن تشيع يق66وم ب66ه الط66ابع التشيعي فيحك بشعية التطبيق. والفقيه عندما يتد سواء ف الم
لقي66ة أوو الف66ائدة الص66لحية. وض66ن القي66ة اللقي66ة ن66د الللللنص الي ينطلق منه وهو منظوم66ة التعليلت ال66ت ه ت66راوح بي القي66ة ال

ح66داهم التعبدية وضن الفائدة الصلحية ند اللل التعاملية. واللل التعبدي66ة ذات ص66ل ب66ا وراء التشيع واللل التعاملي66ة ذات دلل66تي ام
ملتفتة للنظام النيوي والثانية ملتفتة لتساقه مع النظام التعال الي ينتظ66م ب66ه النظ66ام النيوي وم66ن ث فل ص66ل بفه66وم الوخلق ف ص66لتا

ل مبدأو وجودي خلقي : فوجودي يصعب فصل الي الض عن الش الض ف الوج66ود وخلقي66ا ل ب66د بلول أوو بلقية وظائفها الت تتك ام
ل اختيار أوخف الوضار ول يكون ذل مكنا من دون التأوس66يس عل ال66اوراء الي تعي من تقدي درأو الضر عل جلب النفعة ما يؤدي ام

به تشيعية التشيع. وذل هو جوهر اجتاد.



تل66و من66ا دول. وم66ن ث ف66أوي دول مم  بل66غ أوص66ابا م66ن غل66و علمن ل يك66ن أول تك66ون ذات
: التشيع الباش والتشيع  الي يقوم ذل التشيع ليتطور وهو ما يكن مسنتويي من التشيع

نس66ان  ب66ا ه مرجعي66ة ف تشيعات2أون نس66ميه تشيع التشيع ومرجعيت66ه التعالي66ة . فق66وق الم
ن66ا  تبق66ى الول الديثة مثل-حت عندما تصاغ ف قانون وضعي تتلف عن صيغها الوض66عية. ام
متعالية عليا عل الوقل بوصفها مرجعية خلقية تتأوسس ف القوق الطبيعي66ة. وتل ه عل ك66ون

ليا بذا العن شط ف مراجعة صيغها الوضعية وتطويرها بعناها الصوغ قانونيا. العودة ام
 وحقوق المنسان تتدرج ف التعمي من بعض البش امل ك البش. ولع66ل ه66ذه
الغاية ه ما حققته النية الوول من النساء والني66ة الثالث66ة عشة م66ن الج66رات م66ا جع66ل تري66ر
الرقاب من أوه الكفرات عن العاص ف المسلم. وه با ه هذا التعال عل صوغها الوضعي

الوجودي66ة ف جي66ع تك66ون دائ66ا- ل66ن ل يعل- مزي66ا م66ن الفه66م الفلس66في والين لنل المنس66ان
الضارات الت جعت بي الفلس66فة اليونني66ة والودين النل الثلث66ة. وح66ت الاع66ات التقدم66ة
نا ل تلو من نفس الظاهرة عل هذا الزي- سواء ف الشق الووسط أوو ف الشق الوقص- فام
ن ه66ذه الظ66اهرة -ازدواج التشيع-ه ج66وهر وج66ود ال66وعي الين ب66ا ه66و  مشوط ف ب66ل ام

تأوسيس الؤسسات والشائع الت ينتظم با العمران المنسان مم كن بدائيا:
ن1 -فا ينس66ب امل الليف66ة مثل يغل66ب علي66ه احتكم ال66وجب للشيعة أوي ام

: وتل ه الوحكم اللفي66ة ويتق66دم سلطانه الرمزي شعي بلوساس وينبغي أون يط66ابق الشع
يان (بلغة ابن خلون). فيا الوازع الات لون الرقيب فيا هو الضمي والم

-لكن ما ينسب امل السلطان مثل يغلب عليه احتكم السالب للشيعة أوي2
ن س66لطانه الفعل وض66عي بلمس66اس ويكف66ي في66ه ع66دم مص66ادمة الشع : وتل ه الوحكم ام

السلطانية ويتقدم فيا الوازع الوجنب لون الرقيب هو مثل السلطة والوف (بنفس اللغة).

زدواج يصح عل النظر وعل العمل عل حد سواء. ف66التنظي العلم66ي تشيع لوض66وعه ول تشيع يق66وم ب66ه  وهذا ا2
ليكون تشيعا أوول وتشيعا مطابقا لقواني موضوعه ثنيا. وهذا التشيع للتشيع مضاعف فنه ما هو متعال وهو غالبا ما يكون من "جمليات
ومنطقيات" النظرية العلمية عامة وهو ما يعنينا ومنه ما هو متدان وهو غالبا ما يكون من "فعاليات وتريبي66ات" النظري66ة العلمي66ة وه66و م66ن

ل الوقف الرايعي ف النظر. ونف66س ذل يق66ال ع66ن العم66ل جنس الافز عل مراجعة النظرية : فل تشيع ه66و نظي النظري66ة : لكنه ينتيي ام
العلمية وهو ف الغالب خطة عل أوو سنياسة ف شك ق66واني ومؤسس66ات  وه66و ب66ذلك تشيع لوض66وعه ول تشيع يق66وم ب66ه ذل التشيع
ذا كن تشيع التشيع ف النظ66ر جملي66ا ليكون تشيعا بق أوول وتشيعا مطابقا لقواني موضوعه ثني66ا وبص66ورة أودق لتحقي66ق غاي66ة العم66ل. وام
ن كن خطيا ن تق66وي الطابق66ة بلفعالي66ة والتجريبي66ة مسنتحب ح66ت وام منطقيا فامن تشيع التشيع ف العمل يكون جمليا خلقيا. وحت هنا ف66ام

ل منطق الغاية تبر الوسنيل وتنيي الوقف اللقي من أوصل. عل الوخلق لون غلبته تؤدي حت ام



 تصنيف الطط وتوزيعها بذا العيار            
وقد قسم اب66ن خلون ه66ذه ال66الت بص66ورة واض66ة في انطلق66ا م66ن وص66ف
نخر أوشكلها الي عرفته الول المسلمية امل حد عصه بي م66ا يتب66ع موضوعي للمؤسسات ف أ
الليفة وما يتبع السلطان من وظ66ائف الول وبتعلي66ل ذي ص66ل بن66وعي ال66وازع اللق66ي (الات)
والسنياس (الوجنب) ف أوي دول مم كنت بدائي66ة (ال66وازع الات وه66و الض66مي بلغتن66ا الديث66ة

. لل فالمنسان يكنه أون يتحايل مع الوازع والوازع الارج وهو الوازع القانون بلغتنا الديثة)
ل رب66ا بعن تي66ل اللوع66ي). وأوض66اف اب66ن الوجنب أوما التحي66ل  م66ع ال66وازع الات فسنتحيل (ام
ل الصنفي  بعض الالت الشتكة بينم ل66ا س66نى م66ن العل66ل المجرائي66ة النات66ة ع66ن خلون ام

: الاجة امل الع بي السلطاني الرمزي والفعل ف ك دول كذل
: خسة. خطط اللفة الالصة

مام66ة الص66لة (وك العب66ادات بس66ب التع66ات) 1  -التعلي الين والفتي66ا2-ام
-العدال (توثي66ق3(تكوين المنسان الروح واللقي وقي66ادة ال66رأوي الع66ام الين والقي66ي اللق66ي) 

-السنبة4العقود والزيات والتامات من أوجل حفظ القوق وتيس66ي التقاض عن66د الاج66ة) 
-الس66كة5(الوخلق العامة وحمية السنتل ورعاية الال العام وحمية البيئة الطبيعية والدني66ة) 

(صك العمل ومراقبتا لئل تكون خاضعة لتحك السلطي).
: خسة خطط السلطنة الالصة

م66ارة (رئي66س الس66لطة التنفيذي66ة غي الباش) 1 -ال66وزارة (م66دير الس66لطة2-الم
-5-البي66د (اسنتعلمات الاخلي66ة والارجي66ة) 4-ال66رب (الفاع عام66ة) 3التنفيذي66ة الباش) 

الراج (مالية الول).
: بي اللفة والسلطنة خطط مشتكة

لي66ا خط66ة ه66ل اثن66تي ويك66ن أون أوض66يف ام ثن66تي وأو وقد ذكر منا اب66ن خلون ام
ويكن اعتبار الطة الامسة  مثل للرأوي العام والتع الدن  لكنا س66لطة والول ه خامسة. 

ك السلط با فيا ال66ت تتوس66ط الت66ع ال66دن وال66رأوي الع66ام (كلمعلم ف عصن ودور الثقفي
والبحث العلمي من بي أودوات السلطة السنياسنية ف الك والعارضة) :
: الطتان الشتكتان بي الليفة والسلطان واللتان ذكرهم

: وه خلفية من حي66ث الك وس66لطانية م66ن حي66ث تنفي66ذ الوول ه القضاء



الك.
: وه خلفية من حيث التبعية للقضاء وسلطانية من حيث الثانية ه الشطة

التبعية للتنفيذ.
: ذل أون الشطة يتق66دم في66ا التنفي66ذ واللح66ظ أون الثاني66ة ه عك66س الوول

طار القانون). والتتيب هو العكس ف القض66اء ليه لونا وقائية (طبعا ف ام عل القضاء الي تعد ام
ف66الك متق66دم عل التنفي66ذ. وم66ن ث فل ب66د م66ن التع66اون بي مث66ل رم66ز الشعية ومث66ل ق66وة

.3الشعية
وتوج66د خطت66ان أوخرين مش66تكتان  ل ي66ذكرهم اب66ن خلون رغ أون66ه ذك66ر أوح66د
وجوه أوولهم ونسنبه امل السلطان أوعن الرب.  فه66و ل ي66ذكر وجه66ا الث66ان أوي اله66اد واقتص
عل الرب لون الهاد مش66تك بي الليف66ة (شعية الرم66ز) والس66لطان (شعية الفع66ل). ولع66ل
نخر مراحل اللفة الت أوصابا ال66وهن ول تع66د مس66ؤول ع66ن اله66اد السبب هو أونه يتكم عل أ
الي أوص66بح م66رد ح66رب يوض66ها الس66لطي. وه ف الغ66الب ح66رب ف م66ا بي الس66لطي

عداء ومن ث فهيي ل تقبل التشيف بس الهاد.  وليست جادا للو
ه66ل ذك66ر مالي66ة الت66ع ال66دن أوو كم ذكر أوحد وجوه ثينتم وه مالي66ة الول وأو
ل الص66دقات لكن66ا تتب66ع الس66لطان لون66ا الووقاف الت ه تبعة للخليفة لونا طوعية وتنتس66ب ام
ذ فيا تاوز لسلطة ذات صل بالية الول (مثل اليانية اجتعية ف الول الديثة) بنحو ما ام
السلطان من حيث جعل الال الوق66وف مي66ا  م66ن تس66لطه بلين وق66د يتق66رب الس66لطان م66ن

: كتخفي66ض الضائب أوو كتش66جيع الاع66ة بلووق66اف والعناي66ة ب66دورها (ف التع66ات الديث66ة
ل..).  العيات اليية بطرح التبع من الضائب ام

ن الغ66الب عل ق66وة الشعية الوض66ع والص66لحة والغ66الب عل رم66ز وف الل ف66ام

غلبي66ة ف ش66عب م66ن الش66عوب مفهوم معتبي الزمان-سيد ذكره ف نص الغزال- الين ي66ددون ب66واقفهم مواق66ف الو3
ليم لهي66ة بي الشعيتي ت66ثيل للق66وة والهاب66ة الل66تي تت66اج ام سار الك66ة الم ن من أو ليه الغزال دون ماول تاوز القول ام يمعون بس اشار ام
الشعية. وهذه ظاهرة انتوبولوجية  لها صل وثيقة بدينامية الاعات وتوجد ف ك اليادين سنياسنية كنت أوو ريضية أوو عسكرية او ح66ت
ذ تعتد القيادة عل مثل هذا الس من الكريزم66ا وق66وة الشخص66ية. لك66ن الول تض66في ه66اتي الص66فتي عل بي الصبية اللعبي ف الوحياء ام
دارة الول وغ66الب الؤسسة خاصة فيصبح الالئ لها متصفا بذه الصفات حت لو ل يكن حائزا عليا. لكن حيازتا لها تعل لظ66ة فارق66ة ف ام

: ش66وكة الؤسس66ة ومابت66ا (بقتض م66ا تسنتده م66ن شعية الرجعي66ة) م66ع ش66وكة مالئ66ا التغييات الذرية ف الول تقع عندما يتع الومران
ومابتا فيكون مالئا لكرسنيه بلغة سنياسنية سوقية. 



ليه مؤسسات الول المسلمية كم66 لص66ها4الشعية الشع والوخلق نخر ما بلغت ام . وهذا هو أ
ابن خلون ف مقدمته.

أوما الطة الت ل يذكرها اب66ن خلون ويك66ن أون أوض66يفها -لون ع66دم ذك66ره له66ا ف
تقسني الطط ل يعن أونه غافل عنا-فهيي خطة كن م66ن الف66روض أون تك66ون دور اجت66اد ف
التجديد الذهب لرجعية الول أوي ف فهم الرجعية. وهو ل يذكرها لونا اندثرت أوو بقيت مهول

: الور الؤثر بسنببي
الوول هو أون اللفاء ل يعودوا متدين بل اصبحوا أوميي كجل حكم العرب من

عص انطاط امل النن.
ل بفقه ي666بر الثان هو أون السلطي اصبحوا مستبدين وفاسدين ول يعتفون ام

أوفعالم عل حساب الشع. 
وهذه السلطة بقي منا شء لى بعض الشخصيات البارزة -مثل من يوصفون
بجددي الين عل رأوس ك قرن- من الفقهاء والعلمء. لكن هذه الؤسسة فق66دت دوره66ا. وه

: أوي بقدر تبعية السنياس الفعل من الفروض أون تكون تبعة للخليفة بقدر تبعية السلطي ل
للخلقي والرمزي. وهذه الطة موجودة ف الول الديثة ول تع66د بش66ك خف66ي. فه66يي تتث66ل ف
مراك66ز البح66ث اس66تاتيجي ف م66الت السنياس66ة ال66ت سنيأوت تدي66دها نس66قيا ومث66ل  دور
الامعات والؤسسات الراسنية الت توجه سنياسات أوصاب القرار ف ك دول متعضية وذات

مؤسسات فاعل. 
ونسنبة هذه الطة من حيث التأوثي امل اللفة كنسنبة أوصاب ال66ال ومعت66بي
الزمان امل السلطنة من حيث الور ف تديد توج66ات السنياس66ة ف أوي دول حديث66ة ب66ل وف
ن كن مفهوم الوعيان أوو معتبي الزمان متغيا من حي66ث وزن ك دول مم كنت بدائية حت وام
الور (يكن أون يكون للعل للخبة أوو للقتصاد والثوة أوو حت للقوة العسكرية والتأوثي ف الراي

ما وعندما يدعي بعض الفقهاء فيث توجد الصلحة يوجد شع ا يكون ذل نتا عن ال4 لط بي هذين السنتويي ام
لسوء فهم نظري أوو لون السلطان أولغي صلته بللفة أوو لون الليف66ة كن ف أنن س66لطان فات66د التشيعان لكنم يبقي66ان متيزين م66ن حي66ث
الطبيعة والور. الشيعة تمع بي الوجي ف المرسة ربا لكنم متلفان والتيي بينم يررن من حص الشيعة ف الوحكم. ذل أون الوحكم
نن أودوات تقيق الغرض من التشيع وليست ه التشيع ول خاصة تشيع التشيع. فقية الومانة والع66دل الل66تي يتأوس66س عليم الك ف الق66رأ

) هم ما به يعي الك سواء كن ف القضاء أوو ف السنياسة أوو حت ف العرفة العلمي66ة. فف66ي ه66ذه هم شط الوض66وعية المكن66ة.57(النساء 
وف السنياسة هم شط الياد ف دور الك لئل يكون طرفا ف حسم النازعات بي الصال ف الول. وف القضاء هم شط انص66اف ف

حل اللف بي التنازعي.



ل..) . وكن المس66لم يع66تف ب66ا يشنبه ذل وتس66مى الؤسس66ة العام كرم66وز الريض66ة أوو الف66ن ام
مؤسسة أوهل اللق والعقد من العلمء الكبار وأوصاب الوعمل والتجار وكبار الالكي حت يكون

نن واض الصادر فيتحرر من العمل الفي للوبيات قدر الممكن. السلطان الفعل والرمزي ف أ
وف الل فامن نظرية الول ل ينبغي أون تقص عل مؤسسات الك وحدها ب66ل
ه تشمل ك ما ل سلطان عل الشأون العام س66واء كن م66ن مكونت مؤسس66ات الك أوو كن
نن الكري وكم أوصبحت تبعا لها أوو حت معارضا لها. ذل أون الول - ف القيقة كم يددها القرأ
خاصة ف العص الديث -ه صورة العمران أوي جل الونظمة والؤسسات الت تكن م66ن قي66ام
نتاج مادة قيامه بعل التعاون والتبادل والتعاوض والتعايش مكنة بوصفها شوط تقيق66ه التع بم

انتاجي التاليي اللين يتقوم بم وجوده وبقاؤه :
انتاج الادي أوو اقتصاد الي يعول الاعة ويسهم ف حميتا ورعايتا فتك66ن

من تقيق شوط الرية والكرامة وعدم التبعية.
نس66ان والودوات والناه ال66ت تيس نت66اج الرم66زي أوو الثقاف66ة الي يك66ون الم الم

نسان. نتاج الادي وتقق التنية الروحية واللقية للم تقيق الم

 نظرية الول الت تؤسس لك ما ذكرن             
لكن ما ه الوسس الفلسفية الت تنبن عليا نظري66ة الول الس66نية وال66ت يك66ن
مكنا فسب لنفي دع66وى اسنتحالتا ب66ل ي66بي أون م66ا وض66عته نظري66ة تديدها -تديدا ل يبي ام
السننة كم يعرضها الغزال هو ما ل بد منه ف ك دول قدية كنت أوو حديثة. وقد عرض الغزال
هذه النظرية السنية ف نص بليغ  ورد ف  كتابه فضائ الباطنية. وفيه ص66اغ الغزال نظري66ة الك
السنية بلقابل مع نظريته الشنيعية. ول يكتف الغزال بلتحديد النظري الرد فسب بل أوضاف
امل ذل التثيل العين من فر التاري المسلم ف التجربة الوول لتأوس66يس الول ال66ت ل تع66د
جزءا من سلطة روحية متعالية يثلها الرسول صل ا عليه وسل. ففي  حوار تيل بي  سنن
تكم الغزال بسه وشنيعي عرض قول للرد عليه عرض  ه66ذه النظري66ة ال66ت نق66دما  للق66ارئ م66ع

: تعليق وجي يبي أومرين
الوول هو  القوم66ات الفعلي66ة للحك ف مفه66ومه السنن والفه66م الفلس66في العمي66ق
لوسسه انثوبولوجية لدلول القوى السنياسنية ولطبيعة الك الي هو دائا حك الوغلبية والقوة



السنياسنية الوقوى.
الثان هو مقارنة هذه القومات مع مفهوم اليوقراطية كم ت66ري فعلي66ا ح66ت ف
أورق ديوقراطيات العال الديث وليس كم يصورها السوقون لها من سذج الادحي لها با ليس

مطابقا لقيقتا.
ن66666ص الغ66666زال                   
امشكلية الفتنة الكبى               

ذا قيل ب66ا تنك66رون عل م66ن يق66ول « ل فام مام66ة ام  (رأوي الشنيعي): ل مأوخ66ذ للم
ل مام66ة ام ذا بطل اختيار ثبت النص؟ قلنا (رأوي السنن) نعم ل مأوخذ للم النص أوو اختيار. فام

النص أوو اختيار. ونن نقول مم بطل النص ثبت اختيار. 
-ول2-اعتبار كفة الل66ق 1:  وقولم (الشنيعة) امن اختيار بطل لونه ل يكن

-ول التحك بتقدير عدد معي بي الواحد والك. 3اكتفاء بواحد 

: الل السنن.        النظرية              
 فهذا جل بذهبنا (السنن) الي نتاره ونقي البهان عل صته. والي نتاره

مام مم كن ذل الواحد مطاعا ذا شوكة ل تطال مم1أونه  -يككتفى بشخص واحد يعقد البيعة للم
ل من ل يكتث بخالفته.  -فالشخص الواحد2كن مال امل جانب مال بسببه الاهي ول يالفه ام

ذ ف موافقته موافقة الاهي.  ذا بيع كفى ام --فامن ل يصل3التبوع الطاع الوصوف بذه الصفة ام
ل لشخصي أوو ثلثة فل بد م66ن اتف66اقهم.  ن66ا4هذا الغرض ام -ولي66س القص66ود أوعي66ان الت66ابعي وام

مام بلوتباع والوشنياع.  -وذل يصل لك مسنتول مطاع.5الغرض قيام شوكة للم
 الثال من فر التاري                

-لا بيع ع66ر أوب بك66ر-رض ا عنم-انعق66دت الممام66ة ل بج66رد1:  ونن نقول
- ولو ل يبايعه غي ع66ر وبق66ي كف66ة الل66ق2بيعته ولكن للتتابع الويدي امل البيعة بسبب مبادرته.

- ف66امن4-انقسموا انقساما متكفئا ل يتي فيه غالب عن مغلوب ل66ا انعق66دت الممام66ة.3مالفي أوو 
شط ابتداء انعقاد قيام الش66وكة وانصاف القل66وب امل الش66ايعة ومطابق66ة الب66واطن والظ66واهر
عل البايعة فامن القصود الي طلبنا ل الممام جع شنتات النراء ف مصطدم تعارض الوهواء"



-ول تتفق المرادات التناقضة والش66هوات التباين66ة التن66افرة عل متابع66ة رأوي5"
ذا ظهرت شوكته وعظمت ندته وترست ف النفوس رهبته ومابته (أوس66اس النظري66ة ل ام واحد ام

) . ومدار جيع ذل عل الش666وكة : طبيعة السنياس خصائص الاعات العقل وانثوبولوج
ل بوافقة الوكثين من معتبي ك زمان (مفهوم القوة السنياسنية ودورها)"  .5ول تقوم الشوكة ام

تل ه القوم66ات العشة ال66ت يبن علي66ا الفك66ر السنن نظري66ة الك ف دول
المسلم وه كذل بقتض طبيع66ة الول ال66ت ه منظوم66ة الوج66زة والؤسس66ات والتشيعات

: الت تقق غرضي
الوول ه66و اسنتعمر المنس66ان ف الورض وه66و م66ا س66مه اب66ن خلون بلعمران
نمن لس66د الاج66ات البشي ويتعلق بلضارة الادية لونه يعتبه منش66غل بلتع66اون والتب66ادل والت66أ

الادية والومنية.
الثان هو اسنتخلف المنس66ان ف المرض وه66و م66ا س66مه اب66ن خلون بلجتع
ن66س المنسان ويتعلق بلضارة الروحية لونه يعتبه منش66غل بث66رة الي66اة الاعي66ة م66ن تقي66ق للو

بلعشي وسد الاجات الروحية.
عل العم66ران البشي : « ولل كنت تسميته لكتاب القدمة تس66مية مزدوج66ة

نس66ان درج66تي م66ن وج66ود المنس66ان وبي واجتع المنس66ان" تس66مية تقاب66ل بي البشي والم
العمران واجتع مسنتويي من العيش أوحدهم يت بلمنسان من حيث هو ح (موضوع الباب
الامس من القدمة) والثان يت به من حيث ه66و ح عاق66ل ذو وع66ي روح يتعي ف الودين
والعلوم والفنون خاصة. وه موض66وع الب66اب الوخي م66ن القدم66ة لون66ا ه الغاي66ة. أوم66ا الوب66واب
الوخرى فتخص الشوط الضوري لك السنتويي أوي مسنتوي الضارة البدوية (الباب الثان)
والضية (الباب الرابع) وبينم الول (الب66اب  الث66الث) وقبلهم الشوط الطبيعي66ة والناخي66ة أوول

والشط اليالية والرمزية ثنيا (الباب اول).

   مسنتوى التحليل الوول                    
          حقيقة الك ومقوماته من النظور السنن

كن يك66ن ال66رء أون يكتف666ي بلتأوس666يس الفلس666في الصي لنل الك ف س666ل
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مس66ائل الكم ف العقي66دة ولطبيع66ة الك ف النظ66ور السنن بلقاب66ل م66ع النظ66ور الشنيعي كم
حددهم اب66ن خلون ف القدم66ة خلل كم66ه عل مس66ائل عل الكم السنن عام66ة والوش66عري

-وأول66ق (الوش66عري) ب66ذل الكم ف الممام66ة ل66ا ظه66ر حينئذ م66ن بدع66ة1خاصة. فق66د ق66ال " 
نا يب عل النب تعيينا والروج عن العهدة في66ا ل66ن نا من عقائد الميان وام الممامية ف قولم ام

مام66ة أون66ا2ه ل وكذل عل الومة.  -(تعريف اب66ن خلون للحك السنياس)  وقص66ارى أوم66ر الم
قضية مصلحية امجمعية ول تلحق بلعقائد. فلل أولقوها بس66ائل ه66ذا الف66ن وس66وا م66وعه عل

 6الكم."

لكن نص ابن خلون ل يلل حقيقة الك ببيان مقومات بل هو يكتفي بتحديد
لهي66ا لنل طبيعته ويقابل بي الوقفي الشنيعي والسنن من علقته بلعقي66دة نفي66ا أون يك66ون حق66ا ام
البيت ومثبتا أونه مسأول امجمعية لرعاية الشأون العام. وما يعنين66ا ه66و بي66ان مقوم66ات ه66ذا الك ول
هو ك66ذل وكي66ف ينتظ66م أوم66ر الشعية السنياسنية ف النظ66ور السنن لي66س م66ن حي66ث فلس66فة
نلي66ات الك والسنياس66ة ب66ا هم س66لطة تص66ور العمران واجتع الت ذكرن أوعله بل من حيث أ
التع وتنظمه. وهذه ه الوسنئل الت ييب عن66ا ن66ص ح66ة المس66لم اب حام66د الغزال. ولل
ذ سنبق أون درسننا الس66أول اختنه ليكون منطلقلنا لتحقيق هذه الغاي66ة وسننحلل تليل م66وجزا ام

ف غي موضع.
فجة المسلم كم جاء ف نصه يقول مثل مثل ابن خلون  ب66أون أوس66اس شعية
له66يي ف الك أوو بلغ66ة أوص66ابا الوص66ية أوو بلغ66ة الغزال الن66ص. الك اختيار ويرفض ال66ق الم

وحت نقرب فهمه سننعتد ما يشنبه المحال الضمنية للنظرية اليونني66ة واسنتدلل الغزال مضاعف
ليه صاحة ف اعتاض الباطن (الك أوو واحد أوو بع666ض) ف الك أوعن العيارين الكي الشار ام

ليه ف جواب حة المسلم والغائب ف اعتاض الباطن: والكيفي الشار ام
: اسنتدلل تريي لنف66ي الوص66ية والن66ص والغزال ل يطي66ل اسنتدلل الوول

مكن بطال دون مزيد كم ف هذه الفقرة لون الطلوب هو بي66ان ام الكم فيه بل يكتفي بلقول بم
اختيار الي ينفيه القائل بلوصية والي يعتض عليه بسنتحال ما يقرب من العيار الك666ي ف

: حك الواحد أوو حك القل (البعض) أوو حك الك66ثة اللول الثلثة الت وضعتا الفلسفة اليوننية
(الك). ومنا تنطلق حة الباطن لبيان الاجة للوصية.
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: اسنتدلل عقل والش66ك الي يع66اله الغزال ه66و كي66ف اسنتدلل الث66ان
يك66ون اختي66ار. وفي66ه ي66الف الغزال ال66ل اليونن ف تعدي66د الونظم66ة السنياسنية (البن عل
العيار الضاعف) وف أوساس القابل بي الاك والكوم وتركيبة الرت66ب ف الول والت66ع (نظري66ة
العادن الثالثة.)  فالغزال يلغي الل اليونن بفرعية جل وتفص66يل وب66ذل يتج66اوز ك الفلس66فة

: دور الق66وة ف السنياسنية اليوننية ويضع مبدأو فلسفة السنياسة الديثة وه66و مب66دأو قرأنن اص66يل
ك نظام سنياس دور جوهري وليس عرضيا.

نن لتص66ل الاع66ة امل نه ل ب66د م66ن الواح66د والقل الك66ثة ف أ  فلم يبي الغزال أو
ذا نه يلغي تثليث الونظمة اليونن بعي66ار ك ال66اك.  فالب66ادرة تك66ون بلواح66د ام حك ذي شعية فام
ل بلص66ول عل الك66ثة ذا حققت الطاعة. لكن الشعية ل تت ول تتحقق ام كن مطاعا أوو بلقل ام
الغالبة. فيكون الغزال ب66ذل ق66د ت66اوز ح66ل الوص66ية وح66ل تع66دد الونظم66ة اليونن وأون ثلثت66ا
مشوطة ف الشعية. ولا يمل الكم عل القابل بي العق66ل والغض66ب والش66هوة يلغ66ي العي66ار
كيف التيي بي الاك والكوم وتصنيف الطبقات ف الول والتع. فالاك ل يثل العقل بل يثل
الشوكة والهابة لون الومر يتعلق بلسلطة والعقل أوحد عناصها لكنه ليس الوه لونه ف الس66لطة

أوداة وليس هو الرئيس.
وطبعا م66ا غ66اب التصي ب66ه ه66و ت66اوز العي66ار الكيف66ي ف الفلس66فة السنياسنية
اليوننية-رغ وجوده ضنيا بلبديل منه ف تليل طبيعة تديد القيادات السموعة ف مال النراء

: فالونظمة اليوننية سنتة تتقاب66ل من66ا والوهواء-هو القابل الثانية الت ل تتعلق بلعدد بل بلكيف
ثلثة فاضل مع ثلثة راذل. والغزال ل يتط66رق له66ذا ال66وجه صاحة.  لك66ن ذل ورد ف نظريت66ه
ن ل يذكر القابل من أوصلها مكتفيا بعيار الطاعة واعتب66ار والعص66يان ضنا  بلبديل منه حت وام

.  مناطي السلطة بصف النظر عن النوعية اللقية للمطيع والطاع
فالواحد البادر أوو القل البادرة هم من تعتبهم الاعة الق66وة الس66موعة فتطيعه66ا
وتتبعها لتحصل الغالبية الت ه الشوكة المكنة من تصيل وظائف الول طوعا والطوع يتضمن
مكنية الكره. وه من ث من جنس الاهي الت تسمع لم وتطيعهم. وبذل فكيفية الك بلقوة ام
اللقية ه عينا كيفية انتخاب الاعة لوعيانا أوو من تتبعهم من نب666ا(بلغتنا الديث66ة نب66ا ذات
ال66وزن ف الس66م السنياس ليا أوو م66ن يس66ميم الغزال بعت66بي الزم66ان) وم66ا تسنتقر علي66ه

 ف تل الاعة. الددات والعايي لصول الوغلبية القادرة عل الك



ل يقابل الغزال بي مدينة فاضل وم66دن غي فاض66ل ومثل سنيفعل اب66ن خلون
لحق66ا بلف الف66اراب مثل لون ذل لي66س م66ن م66ال انثوبولوجي66ا السنياسنية وبص66ورة أودق
انثوبولوجيا السلطة السنياسنية عامة بل من مال الب66احث اللقي66ة بع66زل ع66ن السنياس66ة. لك66ن
الوخلق  لها دور ف تنظي الؤسسات بعتبارها خانت فارغة ه بني66ة الول وف انتخ66اب م66ن

: لكون الوول متغيات ريضية يلؤها وه الكم الين تتعي فيم مؤسسات الول لوقت معي
والثاني قي معينة يكن أون تكون صالة وغي صالة. والال الدد للوغلبية هو نوع من السلطة
عل "النراء التلطمة والوهواء التصارعة ف الاهي" وكيفية السلطان عليا طوعا أوو كرها (وهذا
بي ف التعات الديثة الت يؤدي فيا المعلم والثقاف66ة والعاي66ة وال66ال الور الوول ف تقي66ق

 الوغلبيات).
لهي66ة لون ب66روز  ويضيف الغزال  أون هذا السلطان لى معت66بي الزم66ان هب66ة ام
الزعامات والقيادات الت تقبل با الاهي ف الناية-م66ع الك66ثي م66ن العوام66ل ومن66ا خاص66ة ال66ال
والقوة- أوساسها خصائص يكن ردها للكريزما الت ل تعوضها العاية والال (وتل ه عل حاجة

: كيفم تكون66ون ي66ول الوحزاب ليول سنباق لم هذه الاصية للقيادة). وف ذل مصداق اث66ر
عليك. ولكن تليل الغزال يتأولف ف الل من مسنتويي رئيسنيي كهم مض66اعف وم66ن أوص66ل

: يعلهم كذل
: الوول ه666و مفه666وم الش666وكة أوو الق666وة السنتوى الوول ويت666أولف م666ن ع666املي

ياب أوو بصورة س66لبية ف من66ع ال66رب السنياسنية. والثان هو شعية الشوكة وتتثل ف الوغلبية ام
الوهلية عندما ل توجد الشوكة الققة للسل الوهلية.
: الثالث ه66و كيفي66ة تقي66ق الش66وكة بداي66ة. السنتوى الثان ويتأولف من  عاملي

ياب فتحصل الطاعة والس66ل الوهلي66ة ويت والرابع هو كيفية تقق الشعية غاية حت ينتظم الك ام
تنب  الرب الوهلية سلبا.

أوما الوصل فهو نظري66ة انثوبولوجي66ة تتعل66ق بج66ال السنياس ب66ا ه66و س66لطة ف
أوعن التعات البشية ويتعلق بدور القوة ف انتظام ما هو بقتض ط66بيعته داع للفرق66ة والفوض

النراء والوهواء وهم عل صل بصاع الص66ال ال66ت وظيف66ة الول تنظيه66ا وتنظي التن66افس علي66ا
ول تتف66ق المرادات التناقض66ة والش66هوات والتعامل بقتضاها. وبذه التعليل يت الغزال نص66ه: «

ذا ظه66رت ش66وكته وعظم66ت ن66دته وترس66ت ف ل ام التباين66ة التن66افرة عل متابع66ة رأوي واح66د ام



ل بوافق66ة الوك66ثين م66ن النفوس رهبته ومابته. ومدار جيع ذل عل الشوكة ول تق66وم الش66وكة ام
ذن ف حضة فلس666فة سنياسنية بعي666دة ك البع666د ع666ن الفلس666فة7معت666بي ك زم666ان" . ن666ن ام

: السنياسنية اليوننية بعنييا
الفلسفة السنياسنية الت يثلها أوفلط66ون وخاص66ة أورس66طو والبني66ة عل الق66انون

العقل واللقي.
الفلسفة السنياسنية الت يردان عليا أوو الفلسفة السنياسنية السوفس66طاية البني66ة

عل القانون الطبيعي والصلحي.
ن ل تك66ن منطلق66ة وقد ييل الؤول امل أونا تمع بي هذين الفلس66فتي ح66ت وام
منم لونا مبنية عل تأوويل دين وتليل ان66ثوبولوج لقيق66ة الس66لطة ف الاع66ات البشية م66ن

خلل تليل عين لتجربة الول المسلمية وذل عند الغزال أوول وعند ابن خلون أوخيا.

                     مسنتوى التحليل الثان
          القارنة مع حقيقة اليوقراطية الديثة ومقوماتا

ل يكتف الغزال بلتحليل النظري لفهوم الك تأوسيسا عل مبدأو اختيار ب66دل
لهيي وتديدا لقوماته بل ضب مثال من تري المس66لم لبي66ان كيفي66ة حص66ول ف الواق66ع الق الم
الفعل ف التجربة المسلمية الوول. والث66ال الي انطل66ق من66ه الغزال ه66و مث66ال حس66م اللف
الي حصل ف السقيفة. فبادرة الفاروق للمبايعة حسمت اللف لونا نقلت الاعة الت كدت
ل نظ66ام حك ف غي66ابه تصل امل اقتتال  من خيار غامض من نظام حك ف حضور الرس66ول ام
ل العودة الاهلية(منا أومي ومنك أومي) امل خيار مدد بدل السأول ال66ردة خيار لغموضه دفعهم ام
مارة عامة. فالفاروق نقل المشكلية من العموم امل التعيي فتقدم وبيع أوب بك66ر. حين66ا التعلقة بلم

ب بك66ر وم66ن ض66دهم. أوصبح الشك معينا وحل سنيكون يسيا : اليار أوصبح م66ن م66ع ع66ر وأو
حينا توالت البيعات فسم الومر ليس بجرد مبايعة عر بل با حصل بعدها عندما رج66ت كف66ة

خياره فاتبعته الوغلبية.
مكني66ة انع66دام الف66رد الواح66د الق66ادر  والغزال ل يمل الفرضية الثانية التثل ف ام
عل السم فتكون البادرة لموعة متفقة ومسموعة.  وتل ه التجرب66ة الثالث66ة لون الثاني66ة كنت
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: ابو بك66ر أووص للف66اروق. لك66ن الف66اروق ل ي66وص لوح66د وت66رك الس66م مسومة بنفس الرجلي
الي كن يش أول يتبع فيه لو قام ب66ه ه66و فك66ون ال66س انتخ66اب م66ن سنتة ص66ابة وأووص66اه
بتحقيق المجمع الوغلب الس66موع والط66اع بلتص66ويت بين66م بع66د استش66ارة الس66لمي ف الدين66ة
خاصة (شط الشوكة) لنع الفتنة الت بدأوت تطل برأوسها بس66بب اغتي66ال وال66ت سنتكون س66بب

الرب الوهليةبعد اغتيال عثن. 
: وهم أول تص66ل الوغلبي66ة أوو أون كم ل يم66ل الغزال ح66الت الفش66ل المكن66تي

يصل التعادل فتكون بداية الفتنة حول السلطة وتنشأو أوسنباب ال66رب الوهلي66ة. فكت66ا ال66التي
نخ66ر ث66ر أ ليه أو : ل ب66د م66ن حس66م الس66أول ول66و يكن أون تؤدي امل الرب الوهلية. وهو ما يشي ام

بقتل النافس الي ل يثل الوغلبية لنع ال66رب الوهلي66ة. وطبع66ا فه66ذا ك66ه وص66ف ل66ا ي66ري ف
لي66ه اليوقراطي66ة س66لميا ف الوغل66ب لكن66ا أوحيان تلج66أو امل أون66واع الالت القصوى وهو ما تلجأو ام
ل القارن66ة م66ع م66ا كثين من اغتيال النافس ف حال تعذر تقي66ق ال66ل الس66لمي. ولن66أوت النن ام

يري ف التعات اليوقراطية ف تقيق الك الشعي بلنتخاب. 
ففي مسنتوى القوى السنياسنية ال66ت تثله66ا النظوم66ة الزبي66ة وم66ا يسنندها م66ن
نرائ66ا وأوهوائ66ا (بعب66ارة تمعات الصال التلفة الت تدع الوحزاب بوصفها العبة عن مص66الها وأ
الغزال) ل بد من قيادات مسموعة تسم الومر ف تنظي الزب نفسه أوول وه قيادات لها ن66وع

من الكريزما لتحصل عل الوغلبية ف الزب. 
وف مسنتوى  اختيار مثل الوح66زاب عن66د حص66ولها عل الوغلبي66ة لمدارة الول
ف666امن ذل يض666ع لنف666س النلي666ة عل الوق666ل ف مرحل التشنيح قب666ل انتخابت ث بع666دها ف
دارة الش66أون مسنتوى التشنيح لتك66وين الكوم66ات وال66الس النيابي66ة وك الشفي عل تسنيي ام

العام ف الاخل والارج والمشاف عل وظائف الاية والرعاية.
فالنلي66ة الزبي66ة وظيفت66ا تنظي النراء والوه66واء بقتض صاع الص66ال والقي بي
ذن فالسلطة الت بيدها الول أوعضائا وبينا وبي أوعضاء غيها من القوى السنياسنية الوخرى. وام
عق ه السلطة ال66ت وظيفت66ا تعيي الشفي عل الس66لطة ال66ت بي66دها الول : توازي سلطة أو

ذن فللسنياس مسنتوين أوح66دهم متق66دم عل الول الاك66ة وه66و النظ66ام الوص66ل امل الك وام
والمكن من تغييه والثان هو الاك.

وف السنتوى الوول يت العمل لتحقيق القوة السنياسنية ذات الوغلبي66ة ف علق66ة



بلاهي بلغة الغزال. ذل أون الشوكة تقاس بذا الض66ور ف اله66ور وع66دد الت66ابعي وتل ه
الشوكة. وه تسمى شوكة لونا معبة عن القوة  وه مدنية بلفعل لكنا حربي66ة بلقوة لون66ا ه

الانع من تنطع الوقلية أوو من فقدان الوغلبية بفضل الضور ف الاهي.
 وبذا العن فالسنياسة ف القيقة حرب بردة هها من66ع ال66رب ال66ارة مثلم أون
الرب سنياسة حارة هها تقيق السل. ويظهر ذل  بذه الصفات عل الوق66ل ف البني66ة العميق66ة
ذا ما تاوزن البنية السطحية الت سعان ما تزول بجرد حص66ول أوي ص66دام للعلقات البشية ام
بي الاعات وهو الومر الغالب عليا ف طور النشوء والبداوة وقبل اسنتقرار الت66دن  (الاهلي66ة

العربية مثل). وهذا القانون يصح ف السنياسة الاخلية وخاصة ف السنياسة الولية.
ن الفرق الوحيد بي الول يتعلق بثرات تطور الل66واح ال66ت بقتض66اها وختاما فام
تتكون الوغلبيات ويتعي من يسميم الغزال معتبي الزمان الين يسمون اليارات (وه الي66وم
لوبيات مصال تعم66ل ف الغ66الب م66ن وراء ح66اب) وم66ن ث الش66وكة الشعية ال66ت ه أوس66اس
الك. ففي التعات الديثة الت جربت الروب الوهلية فهم66ت أون السنياس66ة ه الل66ول ال66ت
غن66اء بلت66داول عل الس66لطة بعي66ار الت66داول الس66لمي م66ن خلل تص66يل تغن عنا ما أومك66ن الم
الوغلبية أوو الشوكة الشعية. لكن السنياسة  ف الشعوب الت ل تر بق بثل هذه التج66ارب م66ا

: لل فهيي ل ترج من استبداد والفساد وسلطان تزال ف شنبه حروب أوهلية دائة ل تسم
الشوكة غي الشعية أوو العصبيات الفض66ية لله66رج ولي66س العص66بيات الشعية ال66ت م66ن جن66س

منظومة القوى السنياسنية التنافسة ديوقراطيا.
وم66ا تعيش66ه السننة النن وخاص66ة ف ال66وطن العرب ه66و لظ66ة الث66ورة الس66اعية
ل الوضع الي يقق التداول السلمي عل السلطة. سننة العرب ب66دأوت للنتقال من هذا الوضع ام
بدأوت تنتقل بفضل الث66ورة  م66ن العص66بيات الفض66ية لله66رج وال66ت تتق66افز عل الك بلنقلبت
ل الوض66ع ل ما يقرب من اليوقراطي66ة ف مراحله66ا التع66ثة لون66ا ف الغ66رب ل تص66ل ام والوراثة ام
ل بتدرج الهم فيه ه66و التبي66ة ال66ت تك66ن م66ن الراهن والي ما يزال متضمنا للكثي من العيوب ام

جعلها أوخلقا موضوعية أوشنبه بلوعراف القدسة.
ل الهادن66ة التبادل بي الق66وى  نن ف لظ66ة ال66رب الوهلي66ة ال66ت سنتوص66لنا ام
السنياسنية لتحقيق شوط التعايش السلمي فينتقل التداول عل الس66لطة -بنف66س النلي66ات ال66ت
ل بلوت أوو بلقت66ل امل وصفها الغزال- ولكن من طور الرى البايولوج حي66ث ال66اك ل يتغي ام



نلية)  حي66ث يتغي ال66اك كم يتغي العام66ل عل النل الرى التكنولوج (الول جاز أوو منظومة أ
(الول) الت تواصل علها وتسنتد لتا من كونا منظومة تسي الوفكر والوهواء ال66ت خض66عت

لسلطان نظام يكنا من تقيق مصالها.
 وأوصل ك الص66ال كه66ا ه66و ه66ذه النل ال66ت تق66ق شوط التع66اون والتب66ادل
والتعاوض الغن عن التقاتل وعن الرب الوهلية بوضع مؤسسات متعالية عل الي66ع تث66ل الك
نن غاي66ة ووسنيل. وله66ذه الص66ائص كنت الول مم بينم ومن ث فالافظ66ة عل الاع66ة ه ف أ

ن كن اللقي هو أوساس وجودها البدئ : فهيي فسدت أوساس تقق المكن من اللقي حت وام
نسان لكن اللقي يبقى الوفق الثال الي يك66ن م66ن تتأوسس عل اللقي ليصبح مكنا بلفعل للم

تويد أودائا لهذه الوظيفة الت من دونا ل يكن للجمعة أون توجد فضل عن أون تبقى. 
 ف القيقة. فعندما نتكم عل العدل ذل ان القي اللقية صفات لات مضمرة

مثل فالقصد دول عادل أوي مققة لشوط العدل سواء ف التع66اوض (التعويض66ية) أوو ف التقاس
(التوزيعية). ولا كنت النل الت تقق هذه الوظيف66ة ه الول ف66امن تقيقه66ا يقتض تعض66يا للنل

: هو تعض كون ملزم لك دول ووظيفة أوعضائا ه
 الاية داخليا (بعضوين هم القضاء والومن).

 الاية خارجيا (بعضوين هم البلوماسنية والفاع).
 الرعاية تكوينيا (بعضوية هم التبية والتع).

الرعاية وتوينيا (بعضوين هم الثقافة واقتصاد).
نن فلس66فية عل طب66ائع متعالي66ة  وك ذل يتأوسس عل "مرجعي66ة مزي ه ف أ
وديني66ة عل شائع متعالي66ة" حت لون66ا مرجعي66ة تنتس66ب امل السنتوى التع66ال م66ن القي اللقي66ة
ل..) الت تضفي العن عل ما عداها فتحافظ عل والروحية (مثل حقوق ا وحقوق المنسان ام
بقائا والسعي لتطوير ظروف وجودها. وك هذه الوعضاء خانت خالية يلؤها من يكف با ف
الول لدة وتكون الوخلق أوول ف وجود هذه الوظائف ث ف أوسلوب أوداء م66ن يلؤه66ا وذان66ك
هم مسنتوي الوخلق القيقيان وليس مرد الوحكم اللقية ف تصورات المنسان الت قد تك666ون

ثر عل الوفعال فتكون مرد أوقوال. مرد تصورات غي ذات أو
 فن يسنتطيع أون ينفي كونية هذه الوظائف يكن أون ينفيا عن دول المسلم ف
الاض أوو ف السنتقبل. ومن يسنتطيع أون ينف66ي مسنتوي الوخلق ه66ذين الق66ائي في66ا وف م66ن



يلؤها يكن أون ينفيا عن الول الديثة. ولا كن م66ن العس66ي نف66ي واقع66ة أون دول المس66لم ق66د
حددت هذه الشوط عل الوقل ف النظر-كم بينا- وبعضها ف العمل -كم بي الث66ال الي ضبه
الغزال والتقسني الي ق66دمه اب66ن خلون-أوعن م66ا كن من66ا  مكن66ا ف ظروفه66ا التاريي66ة وأون66ا
ل لونه مثل فقهاء انط66اط نه ل يكن أون يدعي اسنتحالتا ام تسنتطيع تطويرها لتحسي المناز فام
وحت بوكو حرام يتصور الشيعة الكريكتور الي ي66دافع عن66ه فقه66اء انط66اط الوهل وي66اربه

فقهاء انطاط السنتورد الين يدافعون عل الول اسنتعمرية.
 وأوخيا فينبغ66ي أول ننس أون مفه66وم الول النل (من66ذ فش66ت أوص66بح  صيا)
م66ا عض66وي القائة بذه الوظائف ليس جديدا ول حديثا بل ك نظام يعمل بقواعد منتظمة ه66و ام
أوو أنل وف القيقة فامن الضارة ه ثرة تفاعل هذين الهازين العضوي والنل أوو امن ص التع666بي
ه ثرة الطبيعي والثقاف والول ه الت تعل ه66ذا التث66امر بينم مكن66ا لل فه66يي وس66ط بينم
ن66ا تبق66ى م66ع ذل متوم. ولا كنت الول تر من غلبة الرحل العضوية امل غلبة الرحل النلي66ة فام
خاضعة لنفس القواني لون توال الوجيال العضوية يبقى ضوري ف تدد القوى السنياسنية ال666ت
تتوال عل الك  بتوال نوبت العم66ل ف دول الؤسس66ات ال66ت تي بي الانت الاوي66ة وم66ن
ن أوبق66ت عل الت66وال اليل ذا مفه66وم يلؤها صاحة. لك66ن الوول أويض66ا تي بينم ض66نا ح66ت وام

عضوان.
 الاتة                

وهكذا  فقد برهنا ما أومكن لنا البهان بلنص وتليل وبتحلي66ل الفهوم66ات ال66ت
: تتقوم با الول والوخلق القيقتي التاليتي

ل اس666اليب مارسنتا. بنية الول ومقوماتا تددها وظائفها وه كونية ول تتغي ام
نليات التعامل مع خص66ائص المنس66ان وم66ا والول المسلمية مثلها مثل الول الديثة تعتد عل أ

: والول ه ج66وهر الوخلق لن ذل ي66تتب عل التس66اكن م66ن تن66افس عل الص66ال والقي
مسنتحيل من دونا. 

دور الوخلق مض66اعف فه66و أوول ف هندس66ة بني66ة الول لوداء ه66ذه الوظ66ائف
عل أوحسن وجه وأوعدل ث ف تنشنئة من يلؤون هذه البنية الت ه بني66ة م66ردة تتعي ف حكم
معيني لم أوخلق حقبتم وجيلهم وطبيع66ة الصاعات العيني66ة الاري66ة ف الاع66ة ال66ت تعي66ش ف

ظل دول عادل أوو ظالة. 



وب666ذل فالول بني666ة كي666ة بوظائفه666ا وه بني666ة ش666ارطة للوخلق ف الواق666ع
ومشوطة ب66ا ف الث66ال. ومعن ذل أون  الول تع66ل الوخلق حاص66ل بلفع66ل وأون الوخلق
تكن من تويد بنية الول وتسي التحصيل اللقي بفضل القواني والتبية والياة الاعية ال66ت
نس66ان وت66ذبه طب66اعه. وك تص66ور لاع66ة م66ن دون دول أوو لتيز ج66وهري بي الول تصقل الم
ي66ديولوج ل ج66دل ذهن ام بيث يكون بعضها مثل للوخلق وبعضها النخر مثل لعدما لي66س ام
سببه فكرة ما بعد الداثة النافية للتواصل بي الضارات وحت التواصل بي القب التاريية ف

نفس الضارة.


