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امللخص

ميثَّل فقدان األمن واألمان يف مجتمعاتنا املعارصة 

حال��ة مقلق��ة له��ا، وس��لبية ذات آثار مدم��رة عىل 

النفوس، فش��لت حركته��ا، وجعلتها خائف��ة، ذليلة 

خانعة، وخاضعة للتدخالت الخارجية، واالمالءات 

األجنبي��ة الت��ي لعبت عىل هذا الوتر الحس��اس يف 

أذهان الش��عوب، وعزف��ت أنغام الخط��ر املحدق 

بها من كل جانب مام جعل تلك الش��عوب تصاب 

به��وس الخ��وف من الس��قوط يف براث��ن الفوىض 

املجتمعي��ة نتيج��ة الرصاع��ات، وما يس��تتبع ذلك 

من تنازعات واقتت��ال وتهجري وتطهري اثيني وعرقي 

ومذهبي وديني، وغياب للحمة الوطنية، وانطامس 

لهويته��ا األصيل��ة، وجعله��ا هوية ثانوي��ة يف قبال 

صع��ود العناوين الفرعية، لتك��ون هي البديل عنها، 

مام سيسهم -وال ش��ك- بجعل تلك الشعوب لقمة 

س��ائغة للمحتل الخارج��ي الذي ستس��تقبله بأذرع 

مفتوح��ة وعق��ول خاوية م��ن حب الوط��ن وروح 

املواطنة.

وقد أوضح هذا البحث السبل الناجعة التي وضعها 

الش��ارع الحكي��م لتحقيق األمن من خ��الل التأكيد 

عىل غائية السياس��ة يف االس��الم، وانه��ا لن تتم إال 

بع��د تحقيق األم��ن الذي ميث��ل مرتكزا رئيس��ا يف 

تحقيق الغايات املطلوبة من العمل السيايس، وقد 

ت��م رصد بعض املالمح العام��ة لهذا البحث والتي 

مثلت نتائجه للتي خرج بها الباحث بعد هذه الرحلة 

املبارك��ة يف ثنايا الكتب وبطون املؤلفات يف هذه 

الجزئية واملوضوعات ذات الصلة

وتوص��ل إىل :أنه إذا تم تفعي��ل العوامل املؤثرة يف 

تحقيق األمن فس��وف نحقق م��ا نصبو إليه من أبعاد 

غائية ومنه��ا: الخطاب الوطني املوح��د، التقارب 

والتصالح عرب الحوار وعدم العنف، اإلقرار بحقيقة 

التعايش السلمي، املساواة يف الحقوق، عدم اثارة 

ما يثري التعصب الديني واملذهبي، واالنس��جام مع 

العلامين، والهدف هو املسري نحو الوحدة الوطنية، 

وتحقيق االستقرار.

Summary:

    The loss of security and safety in our 

contemporary societies is a disturbing 

situation، and a negative impact on the 

souls. The movement failed، and made 

it fearful، humiliated، submissive، sub-

ject to external interference، and foreign 

dictates that played on this sensitive path 

in the minds of the peoples. And the con-

sequent quarrels and quarrels، and the 

consequent quarrels and quarrels and 

quarrels and ethnic، ethnic، religious and 

sectarian strife and displacement، and the 

absence of national unity، and the aban-

donment of the identity of the original، 

and make it a secondary identity in the 

vicinity of the rise of sub-titles، For them، 

which will contribute to making -ola Hk- 
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those peoples up for grabs outside of the 

occupier who Ststqublh with open arms 

and minds devoid of patriotism and the 

spirit of citizenship.

This research has shown the effective 

ways that the wise street has put in place 

to achieve security by emphasizing the 

politics of Islam and that it will not be 

achieved until security is achieved which 

is a major pillar in achieving the required 

political objectives. The results of the re-

searcher came out after this blessed jour-

ney in the folds of the books and the vol-

umes of the literature in this section and 

related subjects

He concluded that if the factors influ-

encing the achievement of security are 

activated، we will achieve the desired di-

mensions، including: the unified national 

discourse، convergence and reconcilia-

tion through dialogue and non-violence، 

recognition of the reality of peaceful co-

existence، equality of rights، Secular، the 

goal is the path towards national unity، 

and stability.

❊ ❊ ❊



»مقاربة فكرية عن األمن ودورة يف تحقيق البعد الغايئ يف الفكرالسيايس املعارص«

د. عامر باسم صالح  |      53

املقدمة

مثَّ��ل فقدان األمن واألم��ان يف مجتمعاتنا املعارصة 

حال��ة مقلق��ة له��ا، وس��لبية ذات آث��ار مدم��رة عىل 

النفوس، فش��لت حركته��ا، وجعلتها خائف��ة، ذليلة 

خانعة، وخاضعة للتدخالت الخارجية، واالمالءات 

األجنبي��ة التي لعبت ع��ىل هذا الوتر الحس��اس يف 

أذهان الش��عوب، وعزفت أنغام الخطر املحدق بها 

من كل جانب مام جعل تلك الشعوب تصاب بهوس 

الخوف من الس��قوط يف براثن الفوىض املجتمعية 

نتيج��ة الرصاعات، وما يس��تتبع ذلك م��ن تنازعات 

واقتتال وتهجري وتطهري اثني وعرقي ومذهبي وديني، 

وغياب للحمة الوطنية، وانطامس لهويتها األصيلة، 

وجعلها هوية ثانوية يف قبال صعود العناوين الفرعية، 

لتكون هي البديل عنها، مام سيسهم -وال شك- بجعل 

تلك الش��عوب لقمة سائغة للمحتل الخارجي الذي 

 ستستقبله بأذرع مفتوحة وعقول خاوية من حب الوطن 

وروح املواطنة.

من هنا جاء هذا البحث ليميط اللثام عن حقيقة مهمة 

مل يُنظِّر لها من كتب عن األمن يف الفكر اإلسالمي، 

وع��دم التنظري لها من قبله��م ال يقلل من قيمة تلك 

الجه��ود املبذولة، وإمنا تعمل ع��ىل تكميلها فيام 

لو تم االلتف��ات لها، وهذا م��ا رجوته حني اخرتت 

هذه الجزئية لبحثها، وتس��ليط الضوء عليها؛ لتكون 

محل عناية من يرصدها ويفصل القول فيها، بعد أن 

تكون دراس��تي لها باكورة األعامل يف هذا الصدد، 

وال ش��ك أن الحديث عن األمن وفلسفته يستدعي 

أن نخط��و نفس الخط��وات التي خطاه��ا الباحثون 

م��ن قبل، وبيان مفهوم البح��ث ومرتكزات مفردات 

العنوان ودراستها دراسة تأثيلية وصفية ترجع اللفظ 

إىل مظانه الرئيس��ة، ثم التعريج ع��ىل نقطة البحث 

الرئيس��ة وهي بيان البعد الغايئ السيايس يف فلسفة 

األمن، إذ ال يخفى أن للسياسة غايات، وأن تحقيقها 

مرتب��ط  بعوامل عدة،  لعل أبرزها إن مل نقل العامل 

األول واألخ��ري فيها، هو األم��ن؛ فكيف كان األمن 

عامال لتحقي��ق البعد الغايئ، هذا م��ا كتب البحث 

من أجله، وقد حاول��ت قدر اإلمكان أن أعالج هذه 

املس��ألة بعي��دا عام يفرضه جو البح��ث من عاطفة 

نحو القول برأي معني فيها، وقد تركت البحث يسري 

وفق ما تري��ده املعلومة البحثية ال ما يريده الباحث 

لنخلص يف النهاي��ة إىل رأي تقول به نتيجة البحث 

ويلتزم بها الباحث.

وق��د تطلب البحث أن يكون مقس��ام ع��ىل مقدمة 

و مبحث��ني وخامت��ة ، تناول��ت يف املقدم��ة أهمية 

املوضوع وس��بب اختي��اره، بينام تن��اول املبحث 

األول فلس��فة االمن من حي��ث الحقيقة واملفهوم، 

واألط��ر العامة لقيامه��ا، اما املبح��ث الثاين تناول 

فلس��فة االمن والبعد الغايئ السيايس املعارص وفق 

املنظور الفكري االس��المي ، ث��م ختم هذا البحث 

بخامتة أوجزت فيها أهمَّ ما توصلُت إليه من نتائج.

وأخريا هذا جهد املقل، وهو محاولة يس��رية لكنها 

كبرية املحتوى واملضمون، وخطوة ضعيفة، ولكن 

ش��ديدة الوقع والتأث��ري، فام أرجوه وآمل��ه أن أكون 

وفق��ت يف هذا البح��ث وأن تك��ون مالمح البحث 

واضحة كام حاولت رسمها.
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املبحث األول

مفهوم األمن وأقسامه

الب��دء ببح��ث موضوع��ات  الباحث��ون قب��ل  درج 

دراس��اتهم ومضامينه��ا أن يصدروه��ا بتعريفات أو 

كلامت مفاتيحية يستعرضون من خاللها املفردات 

الواردة يف عن��وان أبحاثهم يك يك��ون القارئ أمام 

فكرة متسلس��لة املوض��وع واملف��ردات وواضحة 

املع��امل واملفاهيم، وقد خص��ص املبحث األول 

لتحقيق هذه الغاية ومن خالل هذا املطالب: 

املطلب األول: مفهوم األمن لغة واصطالحا	 

 تتواف��ر املعاين املنبثقة ِمْن الج��ذر الثاليث )أمن( 

ع منه  وه��ي أصٌل صحي��ح يف اللغة العربي��ة؛ لتتفرَّ

ة صيغ لفظي��ة، ولكلِّ صيغة معن��ى خاص بها؛  ع��دَّ

فمف��ردة األمن تتمح��ور اش��تقاقاتها وصيغها حول 

املعاين اآلتية: عدم الخوف، والثِّقة، وضدَّ الخيانة، 

والتصديق، والطأمنينة، وغري ذلك . 

1.  ق��ال الخلي��ل: ))األَمُن: ضّد الخ��وف، والفعل 

منه: أِمَن يأَْمُن أَْمناً(()1(. 

2. وجاء يف )لسان العرب( ))واإلمياُن: ضدُّ الكفر، 

ه التكذيب؛ يقال:  واإلميان مبعن��ى: التصديق، ضدُّ

)1( العني: الفراهي��دي، 8/ 388 ، مادة )أمن( ؛ والصحاح 

تاج اللغة وصح��اح العربية، الجوه��ري، 5/ 2071 ، مادة 

)أمن( ؛ والقاموس املحيط: محمد بن يعقوب الفريوزآبادي 

)ت: 817ه�( ص1176، مادة )األمن( .

آَمَن به قوٌم وكذَّب به قوٌم(()2(. 

��ا مفهوم األمن اصطالحا فقد تنوُّعت النظرة إليه،  أمَّ

واختلفت التصوُّرات عنه، وتباينت املش��ارب، وإْن 

اتَّفقت ع��ىل بعض وظائف��ه وأهدافه؛ فق��د تباينت 

اآلراء ح��ول مفه��وم األم��ن عىل الرغم ِمن ش��يوع 

اس��تعامله؛ بل إنَّ بع��ض املتخصصني يف املجال 

األمن��ي والس��يايس؛ ي��رون أنَّ هذا املفه��وم الزال 

غامضاً ومتش��ابكاً؛ إذ يتَِّضُح ِمن املقارنة بني آرائهم 

أنَّ ُج��لَّ اهتاممهم ين��رصف إىل القضاي��ا املتعلقة 

بالق��وَّة، والدفاع، وصدِّ العدوان؛ لحامية الس��يادة؛ 

فضالً ع��ن تحقيق الحرية والتنمية، وِمن اآلراء التي 

 طرح��ت ح��ول تعريف األم��ن عىل س��بيل املثال 

ال الحرص:

1. عرَّف��ه الجرج��اين بأنَّ��ه: ))ع��دم توقُّ��عِ َمْك��ُروه 

يِف الزََّم��ان اآْلِت، وأصل��ه طأمنين��ة النفس، وزوال 

الخوف(()3(.

2. وج��اء تعريف��ه يف )موس��وعة السياس��ة( بأنَّ��ه: 

))تأمني س��المة الدولة ضدَّ أخطار خارجية وداخلية 

قد تؤدي بها إىل الوقوع تحت سيطرة أجنبيَّة؛ نتيجة 

ضغوط خارجية، أو انهيار داخيل(()4( .

والتعري��ف األخ��ري يُلَْحُظ عليه أنَّ��ه يركِّز عىل )أمن 

 National( )الدول��ة(، أو ما يُْعرَف ب�)األمن الوطني

Security(، وال يحمل املفهوم الش��امل لألمن يف 

)2( لس��ان الع��رب، اب��ن منظ��ور،24/12 ، م��ادة )أمن(، 

واملعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرون، 28/1 .

)3( التعريفات ، الجرجاين ، ص 37  .

)4( موس��وعة السياس��ة، د. عبد الوهاب الكيايل وآخرون، 

. 331/1



»مقاربة فكرية عن األمن ودورة يف تحقيق البعد الغايئ يف الفكرالسيايس املعارص«

د. عامر باسم صالح  |      55

اإلس��الم، والذي يتناول أمن الف��رد دنيوياً وأخروياً، 

ى ذلك  وأم��ن الدولة داخلي��اً وخارجياً، ب��ل ويتعدَّ

إىل أم��ن الع��امل والك��ون بعض��ه إىل بع��ض؛ فهو 

يقص��د ذلك الجهاز الذي يعمل عىل توفري الحامية 

 للن��اس، وهو مفه��وم ضيِّق ال يش��مل معنى األمن 
مبفهومه العام.

��يَّة  وله��ذا عرَّف��ه املغ��ذوي بأنَّ��ه: الس��المة الِحسِّ

واملعنوي��ة، والطأمنينة الداخلية والخارجية، وكفالة 

الحياة السعيدة للفرد، واملجتمع، والدولة.

ويب��دو أنَّ ه��ذا التعريف أدقُّ التعريف��ات؛ إذ - كام 

هو مالحظ- يركِّز عىل الفرد؛ ألنَّه اللَِّبَنُة األساس��ية ، 

والخليَُّة األوىل التي يتكوَّن منها املجتمع، وِمن ثَمَّ 

الدولة مبفهومها الواسع .

ة هي: ة أمور مهمَّ ويتناول هذا التعريف ِعدَّ

��ياً  ِحسِّ والدول��ة  واملجتم��ع  الف��رد   أوالً: س��المة 

ومعنوياً .

ثانياً: الطأمنينة، وعدم الخوف، أو الفزع والهلع.

ثالث��اً: إنَّ التعري��ف يتن��اول األمن الداخ��يل للفرد 

واملجتمع والدولة، وكذا األمن الخارجي.

رابع��اً: إنَّ األم��ن يكفل الحياة الس��عيدة - بإذن الله 

تع��اىل - للفرد واملجتمع املس��لم يف ه��ذه الحياة 

الدني��ا؛ ألنَّ��ه يوفِّ��ر البيئ��ة الصالح��ة، والظ��روف 

املالمئ��ة لعبادة الله عزوج��ل، وتوحيده، واإلميان 

ب��ه، والتع��اون الفاعل املثمر البنَّ��اء يف املجاالت 

وامليادين املختلفة .

خامس��اً: إنَّ املس��لم حين��ام يأمن يف ه��ذه الحياة 

��ُده، فإنَّه  الدني��ا، ويقوم بعب��ادة ربِّه عزوجل، ويوحِّ

الش��كَّ س��يفوز مبرضات��ه ودار كرامت��ه يف الحياة 

 اآلخ��رة، وذلك تحقيق��اً لوعده تع��اىل حينام قال: 

ْوَلٰٓئَِك 
ُ
َِّذيَن َءاَمُنواْ َولَۡم يَۡلبُِس��ٓواْ إِيَمَٰنُهم بُِظۡلٍم أ حمس ٱل
ۡنَعام الآية جحتحمججحس .

َ
ۡهَتُدوَن ٨٢ىجس حجسالأ ۡمُن َوُهم مُّ

َ
لَُهُم ٱلۡأ

ة لألمن:  سادس��اً: إنَّ التعري��ف يش��مل أنواعاً ِع��دَّ

كاألمن العق��دي، والدعوي، والفك��ري، والعقيل، 

والزراع��ي،  والبيئ��ي،  واالقتص��ادي،  والعلم��ي، 

والعسكري، والسيايس، وغريها)1(.

ونش��ري هن��ا إىل أنه قد وردت كلم��ة األمن كثريا 

ًيف الق��رآن الكري��م ومل يقص��د منه��ا م��ا يتعلق 

بالجانب األمني عىل الحياة فقط، وإمنا شملت 

األمن االقتصادي واألمن السيايس واالجتامعي 

والغ��ذايئ وغريه وهو ما يس��مى اليوم يف عرف 

ال��دول باألمن القومي،  ففي تفس��ري الس��يوطي 

لقوله تع��اىل: حمس َوِإۡذ َجَعۡلَنا ٱلَۡبۡي��َت َمَثابَٗة لِّلنَّاِس 

َق��اِم إِبَۡرٰهِ�َۧم ُمَصلّٗ��ىۖ وََعِهۡدنَآ  خِ��ُذواْ ِمن مَّ ۡمٗن��ا َوٱتَّ
َ
َوأ

آئِفِيَن  يَ لِلطَّ ن َطّهَِرا بيَۡيِتِت�يِ
َ
إِلَ��ىٰٓ إِبَۡرٰهِ�ۧ��َم َوِإۡس��َمٰعِيَل أ

��ُجودِ ١٢٥ىجس حجسالَبَقَرةِ الآية جمتجحتجحتجحس ،أي:  ِع ٱلسُّ كَّ َوٱلَۡعِٰكفِيَن َوٱلرُّ
أمناً للناس وأمناً من العدو وأماناً ملن يدخله )2( .

ا َدَخلُواْ  ويف تفسري ابن كثري يف قوله تعاىل: حمس فَلَمَّ

بََوۡيهِ َوقَاَل ٱۡدُخلُواْ ِمۡصَر إِن 
َ
عَلَٰى يُوُس��َف َءاَوىٰٓ إِلَۡيهِ أ

ُ َءاِمنِيَن ٩٩ىجس حجسيُوُسف الآية حمجحمججحس ، أي آمنني مام  َش��آَء ٱللَّ
كنت��م فيه من الجهد والقحط)3(، ويقول أيضاً يف 

تفس��ري قوله تعاىل:  حمس وََكانُ��واْ َيۡنِحُتوَن ِمَن ٱلِۡجَباِل 

ُبُيوتً��ا َءاِمنِيَن ٨٢ىجس حجسالحِۡجر الآية جحتحمججحس  يقصد باألمن عدم 

)1( ينظ��ر: جه��ود املل��ك عب��د العزي��ز يف بس��ط األمن: 

املغذوي، 39/ 393 – 394 .

)2( الدر املنثور يف التفسري باملأثور:  السيوطي، 2/ 211 .

)3( تفسري ابن كثري ، 509/2 .
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الحاج��ة، أي: نحت��وا بيوتاً  م��ن الجبال من غري 

خوف وال احتياج إليها، بل أرشاً  وبطراً وعبثاً)1( .

املطلب الثاين: أقسام األمن	 

ليس مثة صعوبة تذكر يف بيان أقسام األمن وصوره 

بع��د اكتامل الرص��د القانوين واملع��ريف لها، ويف 

مختلف مجاالتها، وميكن بيرس وس��هولة أن نقف 

عىل تنوعاته وبصورة موجزة ، وعىل النحو اآلت:  

1- األم��ن الجن��ايئ: وهو اختصاص األم��ن بوقاية 

أف��راد املجتمع م��ن مختلف الجرائ��م التي يعاقب 

عليه��ا القانون والنظ��ام يفرض عقوب��ة جنائية عىل 

مرتكبها)2(   . 

2- األم��ن االقتصادي: وهذا يتمثل يف تامني الغذاء 

والكساء وتأمني املأوى، وتأمني حاجات املجتمع 

مبن��ع االحتكار، ومنع االس��تغالل، وزيادة اإلنتاج، 

وتوزي��ع ال��روة توزيعاً  ع��ادالً  ، ومحارب��ة البطالة 
وحامية املال العام)3( . 

3- األم��ن الصناعي: وهو مجموعة من األس��اليب 

والخطط الهندس��ية الت��ي تضعها الدول��ة ملنع أي 

عمل من ش��أنه تهديد عنرص اإلنتاج يف املنش��آت 

 الحكومي��ة تح��ت أي ظ��رف ، س��واء كان قليالً أو 

كثريا ً )4(. 

4- األم��ن االجتامع��ي: ونقص��د به ح��ق الفرد أن 

)1( املصدر  نفسه ، 2،/576.

)2( ينظر: اإلعالم األمن��ي و الوقاية من الجرمية: عيل فايز 

الجحني ،  ص 208  .  

)3( األمن من منظور إس��المي )مفهوم��ه ميادينه مقوماته(: 

محمد مريس ،  ص 35 . 

)4( ينظر: األمن الصناعي، عباس أبو شامة، ص30-29. 

تكون له الحرية يف العيش الكريم وتش��كيل األرسة 

التي هي ن��واة املجتم��ع وتنظيم الحق��وق الفردية 

واالجتامعية، واملساواة بني أفراد املجتمع كافة يف 

الحقوق والواجبات)5(. 

5- األمن السيايس: وهو عناية اإلسالم بحفظ األمن 

والسالم العام واالستقرار السيايس للفرد والجامعة 

م��ع تحدي��د عقوبات صارم��ة ملن يري��د أن يعبث 

باألمن ويلغ��ي حرية الناس يف التعب��ري ويقمعهم، 

واألم��ن الس��يايس »ين��ص عىل ح��ق املواطن يف 

مامرس��ة خياراته السياسية من دون أن يتعرض لقتل 

أو تهديد أو تس��قيط أو تضعيف أو إغراء أو تعذيب 

أو سجن لتغيري مامرساته أو خياراته ما دامت تتحرك 

يف دائرة املرشوعية السياسية اإلسالمية التي يتمتع 

بها املواطن« )6(.

❊ ❊ ❊

)5( النظام الس��يايس يف اإلس��الم، نوري حاتم الساعدي،  

ص 198 .

)6( النظام الس��يايس يف اإلس��الم: نوري حاتم الساعدي، 

ص 199 . 



»مقاربة فكرية عن األمن ودورة يف تحقيق البعد الغايئ يف الفكرالسيايس املعارص«

د. عامر باسم صالح  |      57

املبحث الثاني

األمن والبعد الغائي السيايس

مث��ة غايات رئيس��ة ومهمة للسياس��ة، وهي غايات 

تكتسب أهميتها من خالل القيمة املادية واملعنوية 

الت��ي ترتكها كآث��ار مبارشة وغري مب��ارشة عىل الفرد 

واملجتمع، ولو أجرينا تحليال عميقا لهذه الغايات؛ 

لوجدناها مرتبطة باألس��اس مبنظومة األمن، ولواله 

مل��ا كان يف مكنتن��ا أن نس��تخلص تل��ك الغايات، 

وس��نحاول يف هذا املبحث استجالء تلك الغايات 

وتس��ليط الض��وء ع��ىل مكام��ن القوة فيه��ا ومدى 

ارتباطها بفلس��فة األمن مبفهومه العام والشامل من 

خالل املطالب اآلتية:    

املطلب األول: إقامة الدولة يف االسالم 	 

يتف��ق أك��ر الباحث��ني عىل العن��ارص الرئيس��ة التي 

تتشكل منها الدولة، ومن خالل هذه العنارص تتحد 

مفاهيم الدولة لدى الراصد، وهي الشعب، واإلقليم 

والس��لطة، وبلحاظ هذه العنارص اختلف الباحثون 

يف صياغ��ة التعريف الدقيق ملصطلح الدولة، ومرد 

ه��ذا االخت��الف يرج��ع إىل أن كل فقي��ه يصدر يف 

تعريفه عن فكرته القانونية للدولة)1(. إذ الدولة تقابل 

كلم��ة ال��دار، فهي تعنيه��ا أوال ، وه��ي املصطلح 

العري��ق له��ذا املعنى منذ ص��در اإلس��الم ثانياً)2(، 

)1( اإلسالم والدستور: توفيق السديري،ص 55 .

 )2( ينظ��ر: مع��امل الطري��ق يف عم��ل ال��روح االس��المي،  

ص 35. 

ومل يشع اس��تعامل الفقهاء لهذا املصطلح ، ولكن 

ورد اس��تعامله يف بع��ض كت��ب السياس��ة الرشعية 

واألحكام السلطانية، وس��ار الفقهاء يف الكالم عن 

اختصاصات الدولة عىل إدراجها ضمن الكالم عن 

صالحيات اإلمام واختصاصات��ه، حيث اعتربوا أنَّ 

الدولة ممثلة يف شخص اإلمام األعظم، أو الخليفة 

وم��ا يتبعه م��ن والي��ات وواجبات وحق��وق إال أن 

املعه��ود أن الدولة هي مجموع��ة اإلياالت )يعني 

السياس��ات أو الس��لُطات( تجتمع لتحقيق السيادة 

عىل أقاليم معينة لها حدودها ومستوطنوها، فيكون 

الحاكم أو الخليفة أو أمري املؤمنني عىل رأس هذه 

الس��لطات وهذا هو املقصود باس��تعامل مصطلح 

الدولة عند من استعمله من فقهاء السياسة الرشعية 

أو األحكام السلطانية)3( .

ويقابل كالم الفقهاء عن الدولة يف القوانني املعارصة 

القانون الدس��توري ال��ذي يحدد ش��كل الدولة أو 

الس��لطات التي تقوم عليها ، واختصاص كل سلطة 

وعالقتها بعضها ببعض وعالقة املواطنني بها.

أم��ا مفهوم الدولة يف العرف الحديث فهو: مجموع 

كبري من الناس يقطن بصفة دامئة يف إقليم جغرايف 

معني، ويخضع لسلطة عليا أو تنظيم سيايس معني، 

ويظهر من هذا التعري��ف أركان الدولة الثالثة وهي 

الشعب واإلقليم والسلطة الحاكمة)4(. 

)3( ينظر: املوسوعة الفقهية، 21 /36 ، 37(.

)4( ينظر: الفقه اإلسالمي وأدلته، الزحييل ،  8 / 6318. 
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وتتحدد مهامت الدولة مبا يأت: )1( 

1- تثبي��ت القانون األس��اس وفق��اً للترشيع اإللهي 

وإيجاد النظام اإلداري السليم.

2- حفظ الدين وإيجاد املناخات املناس��بة لتنمية 

األخالق الفاضلة يف املجتمع عىل أساس اإلميان 

والتق��وى والقضاء ع��ىل كل مراكز الفس��اد ومنابع 

الجرمية. 

3- بن��اء رصح الرتبية والتعليم والبحث واإلبداع يف 

املج��االت العلمية كافة والفنية والثقافية والدينية و 

فتح مراكز للدراسات والبحوث يف هذا امليدان .

4- الحفاظ عىل سيادة الدولة واستقاللها السيايس 

واالقتصادي.

5- تأم��ني الحري��ات السياس��ية، واالجتامعي��ة يف 

ح��دود ما يتي��ح به ال��رشع ووض��ع الح��دود أمام 

االس��تبداد واحتكار الس��لطة وبث روح النقد البناء 

يف األمة لالعرتاض عىل مواطن الخلل 

6- إرشاك األم��ة يف تقري��ر مصري البالد الس��يايس 

التصوي��ت ع��ىل  واالقتص��ادي واالجتامع��ي يف 

الدستور . 

7- بناء القوات املس��لحة بناًء سليامً وتنمية الشعور 

الوطني عند منتسبيها بعيداً  عن التدخالت السياسية 

يف مفاص��ل الس��لطة املدنية للدفاع ع��ن مقدرات 

الب��الد وحامي��ة الثغ��ور ورد األع��داء وتوفري األمن 

الداخيل والحفاظ عىل االس��تقالل ووحدة أرايض 

الوطن . 

)1( ينظ��ر: نظري��ات الحكم والدول��ة ، محمد مصطفوي ، 

ص 133 .

والتكاف��ل  االجتامعي��ة  الضامن��ات  إيج��اد   -8

االجتامعي والت��وازن االقتصادي وتحديد أولويات 

السياس��ة االقتصادية واملالية لتأمني حقوق األفراد 

كاف��ة وتطبي��ق املس��اواة يف الحق��وق والواجبات 

وإيجاد الرفاه ومحاربة الفقر وتأمني الزواج للشباب 

والس��كن وتوفري فرص العمل لتأمني العيش الكريم 

للمواطنني . 

9- رس��م السياس��ات الخارجية عىل أس��اس القيم 

واملصالح اإلنس��انية املتبادلة واملنافع املش��رتكة 

م��ع املحي��ط اإلقليمي وال��دويل مع دع��م مطلق 

ملستضعفي العامل واملطالبة بحقوقهم)2(.

ول��و دققنا النظر يف هذه الغاية املهمة التي تضطلع 

بها السياس��ة يف القديم والحدي��ث لوجدناها أوىل 

مهامت السياس��يني ويف أعىل سلم أولوياتهم ومن 

دونها لن يكون للسياسة دور يف مرسح الحياة، وإن 

أب��رز عنرص لتثبيتها هو توافر عنرص األمن يف ذلك، 

فال دولة من دون قوة ردع يتمثل يف القوات املسلحة 

التي تضطلع صد العدوان الخارجي الذي يهدد أمن 

قيام ال��دول، ومن دون عنارص األم��ن الداخيل لن 

يكون للدولة كيان قوي يحمي املجتمع من الوقوع 

يف الفوىض والوقوع يف براثن التفكك املجتمعي، 

وم��ن عدم وجود الضامنات ل��ن يتم حامية املنجز 

الحضاري للدولة وبالتايل يقود للنتيجة نفسها وهو 

تف��كك كيان الدول��ة، وهكذا نج��د أن أقامة الدولة 

يتطلب منا تحقيق األمن أوال ألن اقامة الدولة مهمة 

)2( ينظر: الفكر الس��يايس يف اإلس��الم )املب��ادئ واألطر 

العامة(، عباس عميد زنجاين، ص 342 – 345.
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رئيس��ة وحفظ نظامها مهم جدا، وهو ما س��نحاول 

اماطة اللثام عنه يف املطلب الثاين.   

املطلب الثاين:  أهمية األمن لحفظ نظام الدولة 	 

  حفظ أمن الدولة ونظامها من أهم عوامل استمرار 
الدول واستقرارها، وأنه عىل اإلمام االجتهاد يف 

ابتغ��اء االزدياد يف حفظ خطة1 اإلس��الم من أي 

خطر خارج��ي، والس��بيل إليه الجه��اد ومنابذة 

أهل الكف��ر والعناد، وعليه القي��ام بحفظ األمن 

الداخ��يل للدولة، وحف��ظ أهلها ع��ن التواثب، 

والتغالب، والتقاطع، والتدابر؛ فأما حفظ الخطة 

عن الكفار؛ فهو بسد الثغور وإقامة الرجال عىل 

املراص��د، وأما حفظ امن الدول��ة الداخيل فهو 

يتحقق يف حفظ بالد اإلسالم عن أهل العرامة )2( 

واملتلصص��ني واملرتصدين؛ فيجب عىل اإلمام 

رصف االهتامم إىل ذلك حتى تنتفض البالد عن 

كل غائلة، ويتمهد الس��بل للس��ابلة وللناس يف 

تحصيل س��بل معاش��هم واحتياجاتهم، وكذلك 

حف��ظ األمن الداخيل بنص��ب القضاء، والفصل 

بني املتخاصمني واملتشاجرين وردع املعتدين 
املتجاوزين )3( .  

كام إن حفظ االس��تقرار واألمن يف عموم البلد، 

وحف��ظ نظام الدولة واس��تقرارها م��ن املصالح 

)1( الخط��ة: األمارة والس��لطان ، ينظر: القاموس املحيط، 

الفريوزآبادي ،  )1 / 1732( . 

)2( أهل العرامة : أهل الخبث والرش . ينظر لس��ان العرب: 

. )395 / 12(

)3( ينظر غياث األمم والتياث الظلم ، عبد امللك  الجويني: 

  )149-148 / 1(

العامة؛ ألن به تتحقق مصالح العباد، وقد حرص 

ال��رشع عىل تحقيق املصالح العامة يف العاجل 

واآلج��ل؛ ألن اعتن��اء الرشع باملصال��ح العامة 

أوفر وأك��ر من اعتنائه باملصالح الخاصة، وكل 

ترصف جرَّ فسادا أو دفع صالحا؛ فهو منهي عنه 

كإضاعة امل��ال بغري فائدة وإرضار األمزجة لغري 

عائدة)4( .

وأهمية األمن بالنس��بة للدولة تتمثل أيضا بحفظ 

قي��ادة الدولة فضال عن حفظ أفرادها فحفظ أمن 

اإلمام ووزرائه وقادة الجيوش يحقق أمن الدولة 

أفرادا وساس��ة فقد ورد يف السرية أن النبي  صىل 

الله عليه واله وس��لم  سهر ملا قدم املدينة قال: 

)ليت رجال من أصحايب صالحا يحرسني الليلة 

إذ س��معنا صوت س��الح فقال من ه��ذا فقال أنا 

س��عد بن أيب وقاص جئت ألحرسك ونام النبي  

صىل الله عليه واله وسلم()5( وقد كان رسول الله 

يدرك أبعاد املعرك��ة وخطورة املوقف فال يبيت 

إال س��اهرا،  وكان يعلم انه الهدف األول للعدو؛ 

فكان عىل يقظة وحذر شديد وبخاصة يف الليل، 

وكان هذا الشعور كامنا يف نفوس الصحابة أيضا 

إدراكا منه��م ألهمية حفظ القي��ادة؛ ألنه بزوالها 

ضياع لألمة؛ فكان س��عد بن أيب وقاص يده عىل 

سالحه دون أمر من رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)6( .  

)4( قواع��د األح��كام يف مصال��ح األن��ام، أليب محمد عز 

الدين السلمي: )2 / 75( .

)5( صحي��ح البخاري: )3 / 1057( برقم )2729(، اإلمام 

مسلم: )4 / 1875( برقم )2410(.

)6( ينظ��ر املنه��ج الحريك للس��رية النبوي��ة ، الدكتور منري 
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املطل��ب الثال��ث: تأم��ن حقوق اإلنس��ان يف 	 

الدولة)1( 

كفل اإلس��الم حقوقاً  اجتامعي��ة وضامنات بحيث 

تجع��ل م��ن الف��رد أن ي��ؤدي دوره يف بن��اء الحياة 

الكرمية ومن هذه الحقوق ما يأت:  

1- حق التظلّم :

  إن دف��ع الظلم و محاربته من ش��ؤون الحكومة 

العادلة، وذلك بتفعيل املؤسس��ة القضائية لرفع 

الظلم عن األف��راد وإحقاق الحق ونرش العدالة؛ 

فإقامة العدل هو الهدف من إرسال الرسل وإنزال 

َِّذيَن  َها ٱل يُّ
َ
أ الكتب الس��اموية يقول تعاىل:  حمس ۞َيٰٓ

ِ َولَۡو عَلَىٰٓ  ِٰميَن بِٱلۡقِۡس��ِط ُش��َهَدآَء لِلَّ َءاَمُنواْ ُكونُواْ قَوَّ
ۡو 

َ
ۡقَربِيَنۚ إِن يَُكۡن َغنِيًّا أ

َ
وِ ٱلَۡوٰلَِديِۡن َوٱلۡأ

َ
نُفِس��ُكۡم أ

َ
أ

 ْۚ ن َتۡعِدلُوا
َ
ۡولَٰى بِِهَماۖ فيَِتِتَ تَتَّبُِعواْ ٱلَۡهَوىٰٓ أ

َ
ُ أ فَقِيٗرا فَٱللَّ

َ َكاَن بَِما َتۡعَملُوَن َخبِيٗرا  ۡو ُتۡعرُِضواْ فَإِنَّ ٱللَّ
َ
اْ أ ۥٓ َوِإن تَۡلُو

١٣٥ىجس حجسالّنَِس��اء الآية جمتمحتجحتجحس ، فتدعو هذه اآلية املباركة إىل 
تحقيق العدالة وتحذر املس��لمني من االنحراف 

بسبب عدم تطبيق العدالة )2( . 

2- حق الرتبية والتعليم:

وهو من الوظائف التي جاءت بها األنبياء والرسل 

فمهم��ة الرتبي��ة و التعلي��م هي مهم��ة األنبياء و 

ُ عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن إِۡذ  الرسل قال تعاىل: حمس لََقۡد َمنَّ ٱللَّ

نُفِسِهۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَيٰتِهِۦ 
َ
َبَعَث فِيِهۡم رَُسولٗا ّمِۡن أ

َوُيَزّكِيِهۡم َوُيَعّلُِمُهُم ٱلِۡكَتَٰب َوٱلۡحِۡكَمَة َوِإن َكانُواْ ِمن 

محمد الغضبان : )1 / 168( .  

ينظ��ر: الفك��ر الس��يايس يف اإلس��الم )املب��ادئ    )1(

واألطر العامة(: عباس عميد زنجاين ، ص 480- 485. 

تفسريالطربي،194/1.   )2(

بِيٍن ١٦٤ىجس حجسآل ِعۡم��َران الآية مختحمتجحتجحس ، ويف  َقۡب��ُل لَِفي َضَلٰ��ٖل مُّ
 ُ تفسري هذه اآلية يقول الزمخرشي: حمسلََقۡد َمنَّ ٱللَّ

عَلَ��ى ٱلُۡمۡؤِمنِيَنىجس حجسآل ِعۡمَران الآي��ة مختحمتجحتجحس  عىل من آمن مع 
رسول الله �. 

نُفِس��ِهۡمىجس حجسآل ِعۡمَران الآية مختحمتجحتجحس : من جنس��هم 
َ
- حمسّمِ��ۡن أ

عربياً مثلهم.

- حمسَيۡتلُ��واْ َعلَۡيِهۡم َءاَيٰتِهِۦىجس حجسآل ِعۡم��َران الآية مختحمتجحتجحس  بعد ما 

كانوا أهل جاهلية.

- حمسَوُيَزّكِيِه��ۡمىجس حجسآل ِعۡمَران الآية مختحمتجحتجحس : ويطهرهم من دنس 

القلوب بالكفر ونجاسة سائر الجوارح . 

- حمسَوُيَعّلُِمُه��ُم ٱلِۡكَتَٰب َوٱلۡحِۡكَمَةىجس حجسآل ِعۡمَران الآية مختحمتجحتجحس : 

القرآن والسنة بعدما كانوا أجهل الناس وأبعدهم عن 

دراسة العلوم . 

- حمسَوِإن َكانُ��واْ ِمن َقۡبُلىجس حجسآل ِعۡم��َران الآية مختحمتجحتجحس : من قبل 

بعثة الرسول �. 

بِيٍن ١٦٤ىجس حجسآل ِعۡم��َران الآية مختحمتجحتجحس : ضالل  - حمسلَِف��ي َضَلٰٖل مُّ

مبني ظاهر ال شبهة فيه)3(. 

3- حق الضامن االجتامعي :

وهذا م��ن أهم الحقوق االجتامعي��ة التي كفلها 

الحري��ة  يف  بعضه��ا  ع��ن  وتحدثن��ا  اإلس��الم 

االقتصادي��ة وه��و مفه��وم التكاف��ل االجتامعي 

فهن��اك رشائ��ح ال تس��تطيع العم��ل أو ليس لها 

مورداً لتسد رمقها فمن حق الدولة أن ترعى هذه 

الرشائح وال ترتكها س��ائبة بل إش��عارها باملحبة 

والتعاطف معها واالهتامم بضامنها االجتامعي 

وعيشها الكريم، ومن ضمن هذه الحقوق هي:  

)3( تفسري الكشاف: الزمخرشي: 1/ 426 – 427.  



»مقاربة فكرية عن األمن ودورة يف تحقيق البعد الغايئ يف الفكرالسيايس املعارص«

د. عامر باسم صالح  |      61

الرعاي��ة الصحية والحقوق الطبية للمرىض والزمنى 

وتوف��ري الع��الج لهم م��ع إيجاد نظ��ام صحي مبني 

عىل الثقافة واالهتامم بالطب الوقايئ والحث عىل 

النظافة  والتأمني الصحي. 

فم��ن مباين حقوق اإلنس��ان يف اإلس��الم هو أن 

الل��ه تع��اىل خلقُه فأحس��ن خلق��ه وفّضله عىل 

جمي��ع مخلوقاته وأكرم��ه ولكنه بنف��س الوقت 

يخضع إىل القوانني العامة يف الكون، ودعاه إىل 

التمس��ك بطريق الحق وأرسل له األنبياء، وأنزل 

معهم الكتاب ليستكمل حجته عىل البرشية يك 

يضمن نجاح اإلنسان يف حركته الحياتية.    

فاإلنس��ان يف املنظور اإلس��المي ه��و كائن حّر 

مختار وال ميكن س��لب هذا الحق من اإلنسان؛ 

ألنه حق ثابت له يف الترشيع اإلس��المي؛ فأودع 

يف فطرت��ه املل��كات الت��ي بإمكانه اس��تثامرها 

ليتخذ اح��د الطريقني و لك��ن الرحمة اإللهية و 

اللط��ف اإلله��ي بعثت ل��ه األنبياء واملرس��لني 

ليأخذوا بيده إىل الرصاط املس��تقيم قال تعاىل: 

نَّ 
َ
ۡجَديِۡن ١٠ىجس حجسالَبلَد الآية مجتجحتجحس     حمس َوٱۡعلَُمٓواْ أ حمس َوَهَديَۡنُٰه ٱلنَّ

ۡمرِ 
َ
ِۚ لَۡو يُِطيُعُكۡم فِى َكثِيٖر ّمَِن ٱلۡأ فِيُكۡم رَُس��وَل ٱللَّ

َ َحبَّ��َب إِلَۡيُكُم ٱلِۡإيَمَٰن َوَزيََّنُهۥ  لََعنِتُّۡم َوَلِٰكنَّ ٱللَّ
هَ إِلَۡيُك��ُم ٱلُۡكۡفَر َوٱلُۡفُس��وَق  فِ��ى قُلُوبُِكۡم َوَك��رَّ
ِٰش��ُدوَن ٧ىجس حجسالحُُجَرات  ْوَلٰٓئِ��َك ُه��ُم ٱلرَّ

ُ
َوٱلۡعِۡصَي��اَنۚ أ

 

الآي��ة خمتجحس ، فإن م��ؤدى هذه اآلية ه��و أن الله تعاىل 

ألط��ف بعباده فحب��ب إليهم اإلس��الم واإلميان 

وجعله زين��ة يف النفوس والقل��وب وجعله أمراً 

فطري��اً  م��ع رف��ض الكف��ر واالنح��راف واآلثام 

واملعايص ف��أراد الله تعاىل لعباده الوصول إىل 

الكامل والرشد )1(.

املطلب الرابع: إقامة العدل اإللهي	 

ج��اء يف ت��اج الع��روس يف تحديد حقيق��ة العدل، 

قوله: )العدل املس��اواة يف املكافأة إن خرياً فخري، 

وإن رشاً ف��رش، واإلحس��ان أن يقاب��ل الخ��ري بأكر 

من��ه، والرش بأقل منه. )2( وهذا النحو هو معنى قوله 

ُمُر بِٱلَۡعۡدِل َوٱلۡإِۡحَسِٰنىجس حجسالنَّۡحل 
ۡ
َ يَأ تع��اىل: حمس۞ إِنَّ ٱللَّ

الآية مجتحمججحس   وقيل: )العدل هو التس��وية بني الش��يئني ... 

والعادل الواضع كل يشء موضعه()3( .

والع��دل ض��د الظل��م ، ويرادف��ه يف ذل��ك الح��ق 

واالنصاف )4(. ومبعناه العام: االس��تقامة يف الفعل 

بوضع اليشء يف موضعه فال ظلم وال جور )5(.

إن الع��دل هو أصل ٌ م��ن أصول الفكر الس��يايس، 

وهو الركن األس��اس واملبدأ الثابت والهدف األكرب 

للدولة والحكومة يف اإلسالم، حيث ال يقترص إقامة 

العدل عىل القضاء فقط، وإمنا يتسع ليشمل جميع 

مجاالت الحياة كافة، فإيجاد العدل وتحريم الظلم 

هو من س��امت الرس��الة اإلس��المية، ومن األسس 

الت��ي يق��وم عليها النظام الس��يايس وفق��اً  ألحكام 

اإلس��الم، ومن هذا املنطلق تع��د العدالة صفة من 

أكم��ل الصفات التي يتحقق م��ن خاللها العدل يف 

)1( تفسري الكشاف: الزمخرشي  ، 1 / 589 – 590 . 

)2(  تاج العروس من جواهر القاموس،الزبيدي، 471/15، 

باب )عدل(.

)3( مجمع البحرين ، الطريحي،  133/3، باب)ع(.

)4( أصول الدين اإلسالمي ، رشدي محمد عليان وقحطان 

عبد الرحمن الدوري ،  ص61.

)5( خالصة علم الكالم ، عبد الهادي الفضيل ،  ص140.
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وسط األمة بعيداً عن املؤثرات القومية و العنرصية 

واملذهبية واملحسوبية واملنسوبية)1(.

فم��ن يت��وىل حامي��ة ش��ؤون األف��راد يف أمواله��م 

وأعراضه��م و نفوس��هم و يتحمل مس��ؤولية الدفاع 

عنهم ورعايتهم وإدارتهم فال بُدَّ أن يتصف بالعدالة 

وال بُ��دَّ أن يحق��ق الع��دل باإلنص��اف للمظلومني 

ومعاقبة املجرمني عىل وفق األحكام اإللهية؛ ذلك 

ألن العدال��ة مانع��ة م��ن الظلم والج��ور، وأن يوزع 

عدالته و يبس��طها إىل جميع مكونات املجتمع من 

الطوائ��ف واألدي��ان، فمبدأ العدل ه��و الحاكم يف 

جميع العالقات التي تربط اإلنسان بالدولة ، والدولة 

أو الحكوم��ة تكون يف خدم��ة املجتمع من خالل 

مبدأ العدل واملس��اواة يف كل العالقات الداخلية و 

الخارجية و يف جميع مؤسسات الدولة حتى تصان 

كل حلقات الدولة ومؤسساتها من انتهاك للحريات 

اإلنسانية، إذ يتم تثبيت حقوق اإلنسان بواسطة مبدأ 

العدالة)2( . 

املطلب الخامس: حامية املعارضة السياس��ية 	 

من االضطهاد السيايس 

الفكر الس��يايس يف اإلس��الم ميثل الفكر الرس��ايل 

املمي��ز ع��ن كل ما ع��داه من األف��كار السياس��ية 

الفك��ر  وه��و  والحديث��ة،  القدمي��ة  العص��ور  يف 

السيايس الوحيد الذي اس��تطاع أن يخضع الحكام 

واملحكومني لقواعده ومبادئه عن قناعة ورضا؛ نظرا 

ألن هذه القواعد واملبادئ وضعت لتحقيق العدالة 

)1( مفهوم العدل يف اإلسالم ، مجيد خدوري،  31-29.

 )2( ينظ��ر:  مش��كلة العل��م اإللهي يف الفكر االس��المي ، 

د. عبد الكريم سلامن الشمري،  ص106.

املطلقة واملس��اواة الحقة بني جمي��ع أفراده ، ويف 

هذا املطلب نسلط الضوء بإيجاز عىل مبحث مهم 

هو مبحث املعارضة السياس��ية يف الفقه السيايس 

اإلسالمي 

واملعارض��ة وفق التصور العلمي هي: »اإلنكار من 

قبل الرعي��ة أو بعضها للس��لطة الحاكم��ة لترصفها 

بطريقة تخالف الرشيعة اإلسالمية ، أو بطريقة ترض 

باملصال��ح العام��ة مع األخذ بع��ني االعتبار العمل 

عىل طرح بديل لهذا الترصف«)3( . 

وتستهدف املعارضة املرشوعة يف اإلسالم مالحقة 

الظل��م مبختل��ف أبع��اده وبالتأكي��د أن املعارضة 

تالح��ق الحاكم الجائر والذي يكني��ه القرآن الكريم 

بالطاغ��وت)4(، ولكن املرتكز الرشع��ي للمعارضة 

ه��و اإلميان والرشع، ومن هنا يجب التأس��يس بأنَّ 

من رشوط املعارضة املرشوعة، هو التزامها  الحق 

والعدل يف مسريتها، وأن تكون مع الحق؛ ألن مالك 

الح��ق والعدل قام��ت عليها الس��اموات واألرض، 

إذن فالحق والعدل ركيزتان أساس��يتان لضبط مسار 

املعارضة السياس��ية يف اإلس��الم، حينئٍذ تكس��ب 

املعارضة يف اإلسالم القيمة األخالقية ومرشوعيتها 

يف معارضة الحاكم الجائر .

أم��ا معارضة الحاكم العادل: ف��ال مانع من وجودها 

ولكن برشوط منها)5(: 

)3( املعارضة السياس��ية وضوابطها يف الرشيعة اإلسالمية: 

حسني أحمد أبو عجوة ،  ص 74.

)4( ينظ��ر: الفقه الس��يايس عند اإلمام عيل عليه الس��الم  ، 

الدكتور نارص الحلو  ، 103 . 

)5( املصدر نفسه / 104 . 
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1- ال تخل املعارضة باألمن العام للمجتمع. 

2- ع��دم التع��دي ع��ىل حق��وق أف��راد املجتم��ع 

وترويعهم واالعتداء عليهم.

3- عدم االعتداء عىل معتقدات أفراد املجتمع.

وه��ذا يدل ع��ىل م��ا ي��أت أنَّ املعارض��ة ال تعني 

»املخاصم��ة وال��رصاع واملواق��ف الس��لبية ب��ني 

األطراف السياسية؛ بل تش��ري املعارضة إىل العمل 

والكفاح املتواصل مع مراقبة أجهزة الدولة ومتابعة 

مواقفه��ا ومخططاتها ومحاولة توعي��ة وإثارة الرأي 

العام دامئا ًم��ن أجل اليقظة عىل أم��وره والتنبه ملا 

مير به من أحداث، وما يجب عليه من مواقف«)1(.

املطل��ب الس��ادس: تفعي��ل وإق��رار التعددية 	 

السياسية

باملفه��وم  السياس��ية  التعددي��ة  مفه��وم  ارتب��ط 

الدميوقراطي الليربايل الغريب، وهناك عدة تعريفات 

نختار منها ما يأت: 

التعددية السياس��ية: ه��ي مفهوم لي��ربايل ينظر إىل 

املجتم��ع عىل أنه متكون من روابط سياس��ية وغري 

سياس��ية متع��ددة ذات مصال��ح مرشوع��ة متفرقة، 

والتع��دد واالخت��الف يح��ول دون مترك��ز الحكم 

ويساعد عىل تحقيق املشاركة وتحقي�ق املنافع )2(. 

اذن ه��ي مرشوعي��ة تعدد القوى و اآلراء السياس��ية 

وحقه��ا يف التعاي��ش يف التعب��ري عن نفس��ها و يف 

املش��اركة يف التأث��ري ع��ىل الق��رار الس��يايس يف 

مجتمعها، وهذا يستدعي ما يأت: 

)1( ينظ��ر: الحرية السياس��ية: فاضل الصفار ،  ص 244 – 

.245

)2( املوسوعة السياسية، د.عبد الوهاب الكيايل ، 1/ 768 .  

1- اإلمي��ان بوج��ود التنوع واالنت��امءات املتعددة 

ضمن هوية الوطن الواحد ووجود االختالف بفعل 

هذا التنوع واالنتامءات.

2- اح��رتام ه��ذا التن��وع واالخت��الف يف العقائد و 

املصالح و الرؤى واالهتاممات. 

3- إيج��اد صي��غ مالمئ��ة للتعبري عن ذل��ك بحرية 

وبطرق س��ليمة وإيجاد آليات عمل توحد االنسجام 

ب��ني التيارات السياس��ية والس��امح لها باملش��اركة 

الفاعلة والتعبري عن ذاته��ا)3( ، وهذا اإلطار النظري 

للتعددية السياسية يحتاج إىل آليات عمل وتطبيقات 

من ش��أنها أن تحول دون نش��وب رصاع��ات تهدد 

س��المة املجتمع وأمنه واس��تقراره. وعليه تكتسب 

التعددية السياس��ية املرشوعية وفق الثوابت الكلية 

 يف سياس��ة الحك��م اإلس��المي ومن ه��ذه الثوابت 

ما يأت :

1- السيادة للرشيعة اإلسالمية والعمل ضمن دستور 

و قوانني وضوابط تراعي رشيعة اإلس��الم حيث أن 

اإلرادة الت��ي تعل��و فوق جمي��ع اإلرادات هي إرادة 

الله تعاىل، فحالل محمد � حالل إىل يوم القيامة 

وحرام محمد � حرام إىل يوم القيامة . 

2- أن تك��ون الس��يادة للقضاء وعدم تسييس��ه وفقاً 

لرغبات السلطة السياسية فال سلطة عىل القضاة إالّ 

الرشع وال يجوز ألي مسؤول مهام بلغت مرتبته أن 

ينال من حرمة القضاء . 

3- صيان��ة الحقوق والحريات العامة وإنش��اء دولة 

)3( التعددية السياس��ية والدميوقراطي��ة يف الوطن العريب: 

ص )26( . 
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العدل بحيث تكون الفرصة متكافئة وإحداث حالة 

الت��وازن والعدل يف توزيع ال��روات من دون متييز 

عىل أسس طائفية أو مذهبية أو قومية أو غريها .

4- اعت��امد السياس��ة الرشعية من قبل اإلس��الميني 

املش��اركني يف الحكم وذلك لتدبري الشؤون العامة 

مب��ا يكفل تحقي��ق املصالح و دف��ع املضار مبا ال 

يتعدى حدود الرشيعة اإلسالمية)1(. 

املطل��ب الس��ابع: تعزي��ز الرقاب��ة املوضوعية 	 

ومكافحة الفساد يف مؤسسات الدولة

للرقاب��ة يف اللغ��ة مع��ان كث��رية فهي: ت��أت مبعنى 

الحاف��ظ  ه��و  والرقي��ب   ، واالنتظ��ار  املحافظ��ة 

واملنتظر)2( . 

ك��ام تعني التفتي��ش واالختيار واملراجع��ة ، وتأت 

مبعنى السهر واملالحظة والرتصد)3( . 

ومب��ا أن مس��الة النزاه��ة والش��فافية ه��ي موض��ع 

اهت��امم جميع دول الع��امل يف املرحلة املعارصة؛ 

وذلك الن الفس��اد ميثل الخط��ر األكرب الذي يهدد 

البرشي��ة و يحطم قدراتها االقتصادية و يش��ل حركة 

التنمي��ة ويزع��زع اس��تقرار الش��عوب ويس��اهم يف 

زيادة الضعف؛ ألنه ي��أكل املال العام و يولد الفقر 

ومافيات الفساد و الجرمية)4( . 

)1( ينظ��ر: التعددي��ة السياس��ية يف الدولة اإلس��المية: د . 

صالح الصاوي ، ص29. 

 )2( ينظ��ر: مخت��ار الصح��اح ، ال��رازي  ، م��ادة ر ق ب ، 

ص 252.

)3( ينظر: لس��ان العرب ، ابن منظ��ور ، 1 / 424 ، الفريوز 

أبادي ، القاموس املحيط ،  1 / 77.

)4( نح��و منه��ج إس��المي يف الفك��ر اإلداري د. احم��د  

والفس��اد اإلداري و امل��ايل يضع البالد عىل ش��فا 

جرٍف هاٍر فليس غريباً أن منظمة الش��فافية العاملية 

أن تض��ع البل��دان األكر اضطراب��اً والتي تعاين من 

اإلره��اب والعن��ف املس��لح، يف أع��ىل قامئة من 

البل��دان األك��ر فس��اداً يف الع��امل مث��ل الصومال 

والسودان وأفغانستان، ومع شديد األسف أن بالدنا 

اإلسالمية تعاين من هذه الظاهرة يف حني أن الدول 

املتح��رضة م��ن ال��دول الغربية وغريه��ا تتقدم إىل 

األم��ام يف النزاه��ة نتيجة للضبط الرق��ايب واملهنية 

املعمول بها والش��فافية العالية املس��توى املتخذة 

يف هذه البلدان)5( . 

وعليه نحن أمام مسؤولية كربى يف أن نضع منهاجاً 

للتعامل مع ظاهرة الفس��اد و ذلك بتش��ديد و تعزيز 

الرقابة املوضوعية وتفعيل النزاهة، فاملسألة ليست 

فقط هي مس��ألة هدر املال العام أو تداول الرشوة، 

فاملس��ؤولية تدعونا أن نعطي عملية الرقابة والنزاهة 

قيمته��ا الرتبوية وبُعدها العب��ادي والقيام باإلصالح 

الدول��ة ومؤسس��اتها  الش��امل يف جمي��ع مراف��ق 

القضائي��ة والترشيعي��ة والتنفيذية، وهذه ما تس��مى 

بالرقابة املوضوعية وهي عبارة عن إجراءات قانونية 

وآليات عمل تحد من ظاهرة الفساد . 

من خطة واس��عة م��ن العم��ل اإلصالحي  فال بُدّ 
والرتبوي يشمل األمور اآلتية: )6(

املنفلوطي ، ص 141 .

)5( رشعي��ة تدخل الدولة  يف الش��ؤون االقتصادية يف نظر 

اإلسالم ، محمد فاروق النبهان ، ص 386-385.

)6( التنمي��ة يف االقتص��اد اإلس��المي ، عب��د األم��ري كاظم  

املياحي ،  ص 258.
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1- مالحق��ة  الفاس��دين يف دوائ��ر الدول��ة واثبات 

تورطهم يف الفساد بجمع األدلة الثبوتية عىل ذلك. 

2- رفع ملفاته��م إىل دوائر القض��اء والنزاهة للبت 

بالعقوبات الرادعة لهم . 

3- القي��ام بعملية توعوية وتثقيفية ش��املة للتعريف 

بالفساد وآثاره ومخاطره التدمريية . 

4- ترشي��ع قوانني حديث��ة رادع��ة ملرتكبي جرمية 

الفساد  . 

5- القي��ام بحمالت إعالمية تفضح مافيات الفس��اد 

يف دوائر الدولة . 

6- اختيار ذوي الكفاءة والنزاهة يف التصدي إلدارة 

املؤسسات يف الحكومة . 

7- العزل واإلعفاء من الخدمة للمتورطني بالفساد .

إن االس��تدالل ع��ىل مفه��وم الرقاب��ة وجوازها يف 

نة النبوية وسرية املترشعة،  اإلسالم من الكتاب والسُّ

القانوني��ة  اإلج��راءات  دور  ع��ن  النظ��ر  وبغ��ض 

والتنفيذي��ة، فيج��ب أن نضي��ف إليه��ا آليات عمل 

أخرى لصيانة النظام الس��يايس من الفساد واالنهيار 

االقتص��ادي واالجتامعي و له��ذا جعل الله فريضة 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر مع دور القانون 

اإللهي والرشيعة وتعاليمها التي إذا طبقها اإلنس��ان 

ووعاه��ا فس��وف يتح��ول املجتم��ع إىل مجتم��ع 

مالئيك تس��ود فيه ملكة التق��وى والورع عن محارم 

الل��ه، مضافاً إىل اإلجراءات القانونية وآليات العمل 

وميكن أن نستنتج  ملواجهة الفساد وتعزيز الرقابة، 

م��ن جميع ذل��ك أنه ال نزاهة ب��دون رقابة فِإن هناك 

مالزمة بني الرقابة والنزاهة فالرقابة متنع من الوقوع 

يف املخالفات وترفع حالة الش��عور باملسؤولية يف 

مكافحة الفساد، وبالتايل إذا حفظ املال العام سوف 

يس��هم يف االس��تثامر وعملي��ة التنمي��ة االقتصادية 

والتط��ور فيكون زيادة يف اإلنت��اج واالكتفاء الذات 

ثم تنمية الصادرات مبا ينفع االقتصاد ، كام ويجب 

أن ترافق عملية الرقابة واملحاس��بة واملتابعة عملية 

تربوي��ة و ثقافي��ة و كذلك حملة إعالمي��ة للتعريف 

بحرمة الفساد وآثاره الخطرية يف املجتمع والتهديد 

والوعيد من قبل الش��ارع املقدس يف ذلك فيكون 

هناك تكامل ب��ني الرقابة اإللهي��ة أي الوازع الديني 

وال��ورع عن محارم الله و ب��ني الرقابة املوضوعية، 

أي تفعيل األجهزة الرقابية للدولة كمؤسسات الرقابة 

املالية وهيئات التفتيش يف الوزارات ومؤسس��ات 

النزاهة يجب أن تعمل عىل أحسن وجه يف أداء هذه 

املهمة الخطرية واملسؤولة)1( . 

❊ ❊ ❊

)1( مبادئ اإلدارة األس��س النظرية وأهم القضايا التطبيقية ، 

جاسم محمد الذهبي ، 94/2  .
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الخاتمة

أوضح ه��ذا البحث الس��بل الناجعة الت��ي وضعها 

الش��ارع الحكي��م لتحقيق األمن من خ��الل التأكيد 

عىل غائية السياس��ة يف االس��الم، وانه��ا لن تتم إال 

بع��د تحقيق األم��ن الذي ميث��ل مرتكزا رئيس��ا يف 

تحقيق الغايات املطلوبة من العمل السيايس، وقد 

ت��م رصد بعض املالمح العام��ة لهذا البحث والتي 

مثلت نتائجه للتي خرج بها الباحث بعد هذه الرحلة 

املبارك��ة يف ثنايا الكتب وبطون املؤلفات يف هذه 

 الجزئي��ة واملوضوع��ات ذات الصل��ة مب��ا ألخصه 

يف اآلت: 

1- أك��د البحث ع��ىل حقيقة أن االس��الم قد حقق 

األمن املنشود من الجميع وبصورة ملفتة للنظر عن 

طريق وسائل معنوية ومادية ملموسة ومدروسة.

2- أوض��ح البح��ث أن األم��ن يف االس��الم جزء ال 

يتج��زأ من املنظوم��ة الحياتية للفرد املس��لم، وأنه 

لن يس��مح ألحد أن يخل بالنظ��ام، ويثري الفوىض، 

ويزعزع بنيان األمن يف املجتمع املسلم.

3- ب��ني البحث أن األم��ن هو العن��رص الرئيس يف 

تحقيق البعد الغايئ املنشود من السياسة مبفهومها 

العام والشامل.

4- ركز البحث عىل رضورة األمن وأهميته يف اقامة 

الدولة التي متثل حجر الزاوية يف بناء الحضارة .

5- أش��ار البح��ث إىل أن اإلس��الم قد كف��ل حقوقاً 

اجتامعي��ة وأعطى ضامنات حقيقي��ة بحيث متكن 

الفرد من أداء دوره بحرية ودون مخاوف أو عقبات.

6- أوضح البحث ب��أن العدل هو رضوريات الفكر 

الس��يايس االس��المي، وهو الركن األساس واملبدأ 

الثاب��ت واله��دف األك��رب للدول��ة والحكوم��ة يف 

اإلسالم وهو لن يكون قادرا عىل تأدية دوره املنشود 

دون حامي��ة ملمث��يل الع��دل واي��اد غط��اء قانوين 

 أمني يجعلهم مبنأى ومنج��ى من التعرض لهم من 

قبل املجرمني.

7- ب��ني البحث ب��أن األمن ضامن��ة حقيقية لحامية 

املعارض��ة السياس��ية؛ إذ مرشوعي��ة تع��دد القوى 

واآلراء السياسية، وحقها يف التعايش يف التعبري عن 

نفسها ويف املشاركة يف التأثري عىل القرار السيايس 

يف مجتمعها أمر مكفول للجميع.

8- أك��د البحث عىل أن مس��الة النزاهة والش��فافية 

مهمت��ان يف أي دول��ة تنش��د الرقي والنهض��ة وبناء 

الحض��ارة؛ وذلك الن الفس��اد ميث��ل الخطر األكرب 

الذي يه��دد البرشية ويحط��م قدراته��ا االقتصادية 

و يش��ل حرك��ة التنمية ويزعزع اس��تقرار الش��عوب 

ويساهم يف زيادة الضعف؛ ألنه يأكل املال العام و 

يولد الفقر ومافيات الفساد و الجرمية.

❊ ❊ ❊
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التوصيات

1- تثقي��ف املواطن��ني باالهت��امم الكب��ري ال��ذي 

يوليه اإلس��الم بحف��ظ حياة األف��راد وحفظ أموالهم 

وأعراضه��م وض��امن حرياتهم، ويك��ون ذلك عرب 

الوسائل اإلعالمية لنرش ثقافة األمن و االستقرار .

2- القي��ام بترشي��ع األح��كام والقوان��ني التي تعزز 

م��ن األم��ن الش��خيص والس��يايس واالجتامع��ي 

واالقتصادي. 

3- تعزي��ز القدرات األمنية واألجهزة االس��تخباراتية 

وتدري��ب وإع��داد امل��الك املخت��ص ومن��ع غري 

املختص من تويل هذه املهمة. 

4- إذا ت��م تفعيل العوام��ل املؤثرة يف تحقيق األمن 

فس��وف نحقق ما نصبو إليه من أبع��اد غائية ومنها: 

الخط��اب الوطن��ي املوح��د، التق��ارب والتصالح 

عرب الحوار وعدم العن��ف، اإلقرار بحقيقة التعايش 

الس��لمي، املس��اواة يف الحقوق، عدم الصدام مع 

اآلخر الديني واملذهبي، واالنس��جام مع العلامين، 

والهدف هو املس��ري نحو الوحدة الوطنية، وتحقيق 

االستقرار.

 ❊ ❊ ❊

املصادر واملراجع

1( اإلرهاب-  الفهم املفروض لإلرهاب املرفوض: 

د. ع��يل بن فاي��ز الجحني، أكادميية ناي��ف العربية 

للعلوم األمنية، السعودية،2001 .

2( اإلس��الم والدس��تور ، توفي��ق ب��ن عب��د العزيز 

الس��ديري، وكال��ة املطبوعات والبح��ث العلمي، 

والدع��وة  واألوق��اف  اإلس��المية  الش��ؤون  وزارة 

واإلرشاد ، الطبعة األوىل ، 1425 ه�   .

3( أصول الدين اإلس��المي ، رش��دي محمد عليان 

وقحطان عبد الرحمن الدوري ، مطبعة دار الحكمة، 

بغداد 1990م .

4( اإلعالم األمني و الوقاية من الجرمية ، عيل فايز 

الجحني ، إصدارات جامعة األمري نايف ،  1991.   

5( األمثل ، نارص مكارم الش��ريازي ، مدرسة اإلمام 

عيل بن أيب طالب ،قم، 1426ه�.

6( األمن الصناعي، عباس أبو شامة، جامعة األمري 

نايف،  الرياض، 1999م . 

7( األم��ن القومي العريب - دراس��ة يف األصول، د. 

عيل الدين ه��الل، بحث يف مجلة ش��ؤون عربية، 

العدد )35( .

8( األم��ن القوم��ي الع��ريب واس��رتاتيجية تحقيقه، 

اللواء عديل حسن س��عيد ، الدار القومية، القاهرة، 

1977م . 

9( األم��ن م��ن منظ��ور إس��المي )مفهوم��ه ميادينه 

مقوماته( ، محمد مريس، مجلة الجندي املس��لم ، 

القاهرة  . 
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10( األمن واملخابرات يف الفقه اإلمامي ، حس��ني 

الخزاعي ، مركز الهدف للدراسات، سلسلة الرسائل 

الجامعية ، منشورات املحبني ، 2013م .

11( التعددية السياس��ية يف الدولة اإلس��المية ، د . 

صالح الصاوي ،دار اإلعالم الدويل;   2011م . 

12( التعريف��ات ، عيل بن محم��د الجرجاين ،دار 

الكتب العلمية، بريوت –لبنان -1983م  . 

13( تفس��ري ابن كثري ، أبو الفداء إسامعيل بن كثري 

القريش الدمش��قي ابن كث��ري  ، دار طيبة، بريوت – 

.1999

14( تفس��ري املي��زان: محمد حس��ني الطباطبايئ ، 

موسسة االعىل للمطبوعات،بريوت،.1997.

15( التنمي��ة يف االقتص��اد اإلس��المي ، عبد األمري 

كاظم  املياحي ، رس��الة ماجس��تري ، كلية الرشيعة 

بغداد ، 1987م.

16( التوقيف عىل مهامت التعاريف ، محمد بن تاج 

العارفني املناوي ، عامل الكتب ،القاهرة1990.  .

17( الحرية السياس��ية ، فاضل الصفار ، دار العلوم 

للطباعة ، بريوت، ط2، 1996.   

18( خالص��ة علم الكالم ، عب��د الهادي الفضيل ، 

دار املؤرخ العريب – بريوت، 1993م. 

19( الدر املنثور يف التفسري باملأثور: جالل الدين 

الس��يوطي ، تحقيق: مركز هج��ر للبحوث ، مرص ، 

2003 م   .

20( دستور العلامء )جامع العلوم يف اصطالحات 

الفنون(: القايض عبد النبي بن عبد الرسول األحمد 

نكري،د ار الكتب العلمية ، بريوت ،  2000م. 

21( الرقابة عىل السلطة يف الفقه السيايس ، سجاد 

ايزدهي ، تحقيق رضا شمس الدين، مركز الحضارة 

للتنمية ،2013 .  

22( رشعية تدخل الدولة  يف الش��ؤون االقتصادية 

يف نظر اإلس��الم ، محم��د فاروق النبه��ان ، بحث 

منش��ور يف ن��دوة االقتص��اد اإلس��المي ، املنظمة 
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