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  الحنش صالح د. حالية

 
 يستهان به يف القيام باالصالح االجتماعي واالقتصادي يفالسياسية النافعة دور ال  للمشاركة

 اجملتمعات، خاصة يف ظل التحوالت اليت تشهدها املنطقة العربية بعد الربيع العريب، فتقليد األخيار
املناصببا السببياسببية واسببانية املنلصببت يف بناهل  تمعاية او يف ،اية االنيية، وال د   عل    د 

وي العديد ا  الن اس  يف هاا اجملا،، ولعل اا دبببببببببد ة ر ال ا  ة  ليه يف  ن الرتاث االسبببببببببالاي ح
هاا املضبمار هو ال رر املالري، وة رته للمشباركة السبياسبية بداية ا  ا اام االو ودورر الراسد يف 
هاا اجملا، ا  خال، املسانية ال علية واملشاركة السياسية الناجحة واليت عادت ب اسدة ع م  عل  

ع االسببببالاي يف الو الوقت، فتوم ا اام االو انصبببب ا  داريا وسببببياسببببيا    جاةا انصببببا اجملتم
ال توى والقضببببببباهل  تاح له فرصبببببببة ك بة لالصبببببببالح عادت ب مار ال يسبببببببتهان  ا يف ةطا  اصبببببببالح 
 اجملتمع، وهاا اا حتاجه اجملتمع يف هاا الوقت خاصة يف ظل التحوالت اااسلة اليت جتتاح العامل.

ض ال ا  ة  ن املشبباركة السببياسببية اا دور ك ب يف اصببالح اجملتمع و ن تت ع ال رر املالري وت رت 
سبببببوي يعطي ًواجاا جيداا يف هاا ا وار، وسبببببتسبببببتندم هار الدراسبببببة املنه  التاردي والتحليلي 
 ولتت ع ال رر املالري ا  املن ور السببببببياسببببببي و ليله.. ويدي الدراسببببببة    اعرفة دور ا اام اال

وال رر التابع ملاه ة يف املشببببباركة السبببببياسبببببية الناجعة ودورها الراسد يف اصبببببالح اجملتمع واخراجه ا  
  االت ال ساد اليت كان يعيشها.

وسببتقسببة ال ا  ة هاا ال ح      ال ة ا ا  ، ف ي امل ح  األو، سببتتناو، تعرير املشبباركة 
ة ع  ال رر      توضبببيب ة ار رتصبببر السبببياسبببية يف ال رر السبببياسبببي وال رر االسبببالاي   سبببتتطر 

املالري وراسدر ا اام االو وبعدها سبببتوضبببب  نيية املشببباركة السبببياسبببية بشبببرل عام لتحقي  األا  
واالستقرار واالصالح يف اجملتمعات،  اا يف امل ح  ال اين فستترلة ع   ةواع املشاركة السياسية يف 

اا ا  خال، توليه عدد ا  املناصبببببببببا ااااة يف فرر ا اام االو، وااهيتها وكي ية خوض ا اام 
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ا دارة واحلس ة والرقابة العااة واخلاصة،    جاةا اشاركته يف التعلية والقضاهل وا فتاهل، بعد الو 
سببببتوضببببب يف امل ح  ال ال  دور تلو املشبببباركات يف اصببببالح اجملتمع واسبببباعدته يف القضبببباهل عل  

اسبببة نتة باكر املصبببادر واملراجع اليت تناولتها يف هار الدر ال سببباد ا داري واجملتمعي اةاامث،   سبببت
سببببببببببببببباسلة او  ن يلهمها الصبببببببببببببببوار يف هاا األار ملا له ا   نيية يف  ردببببببببببببببباد اجملتمع لتت ع النماا  
ا سبببببببالاية ال ريدة بدال ا  اسبببببببتباد األفرار السربية السب اناسببببببب ة جملتمعاتنا و قافتنا واخلرو  بر ية 

م االو يف اجملا، السياسي، والاي يعد جاة اا اسموراا ةوعاا اا ااا ا اام الع ية  و، اشاركة ا اا
 .عليه رمحة او

 تعريف المشاركة السياسية  المطلب األول:

ق ل التعري عل  املشببببباركة السبببببياسبببببية وا هواها البد ا  اعرفة اعال السبببببياسبببببة وادلواليا يف 
واالصببطالح ال رري واالسببالاي فالسببياسببة يف اللسة تعا   القيام عل  الشببيهل  ا يصببلحه ، اللسة 

وقد تعا  يضبببببببببببا الرتويع والتدريا عل  وضبببببببببببع اعوت، والرتبية والتوجيه، و صبببببببببببدار األار والعناية 
 .1والرعاية، وا دراي عل  ديهل، واالهتمام به والقيام عليه وهي اشتقة ا  ال عل ساس يسوس

املعال االصبببببببطال ي للسبببببببياسبببببببة فينتلر باختالي املدارس ال ررية املت نية مل هواها فم ال  اا 
 .2عرفها سقراط  ال يلسوي اليوةاين بأهنا : ف  احلرة، والسياسي هو الاي يعري ف  احلرة 

وعروفها  فالوون بأهنا: ف  تربية األفراد يف  ياة مجاعية اشبببرتكة، وهي العناية بشبببمون ا ماعة، 
وعروفها ايرافيلي بأهنا: . .3ف   رة األفراد برضبببباهة، والسببببياسببببي هو الاي يعري هاا ال     و 

 ف  ا بقاهل عل  السببببببببببلطة، وتو يدها يف ق ضببببببببببة احلرام، بصببببببببببري الن ر ع  الوسببببببببببيلة اليت  ق  
 .4الو 

                                                           

 1.لسان العرر ، اب  ان ور ،   6 ، ص  108 . 
 2. االخال  والسياسة دراسة يف فلس ة احلرة،  اام ع د ال تاح  اام، ص168 . 

 3. املصدر ة سه، ص157 . 
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فالتعارير السببابقة دارت  و، فررة وا دة وهي احلرة واا يتصببل به ا  سببلطة ، وهي ة رة 
ا  وجهة ة ر ال ا  ة الن السببياسببة انه   ياة اتراال وكل  ار يف الدةيا حتا  للسببياسببة قاصببرة 

  كلرة راع واسبببببمو،   ىت يسبببببتقية وهاا هو امل هوم الاي ت نار ال رر ا سبببببالاي بدليل قوله 
،كما  ن السياسة يف ة ر التصور ا سالم  يط  ا القية وتنطل  ا  داخلها وليست 1ع  رعيته  

 خداعاا  و الت اي عل  احملروات .

فالسببياسببة ال تعا السببلطة فقط  و الصببراع عليها بل تدبب دببمون األاة ا  ق ل احلاكة وتدبب 
األاة دبببموهنا ا  ق ل  فرادها ع  وري  األار باملعروي والنهي ع  املنرر وكل فرد اسبببكو، بشبببرل 

اسببببة بلدر وتقداها سببببواهل كان الو ا ادببببر  و ،ب ا ادببببر ع  اسببببتقااة  ار ة سببببه و،بر وع  سببببي
ال رد اكر  و  ة   ، ولر  املتأخرون  صبببروا اصبببطلب السبببياسبببة يف ال رر ا سبببالاي فيما يسبببم  

 ا اااة واقاليد احلرة باجتهاد دنصي انهة .

وا  هنا مير  القو، بإن السببببببببياسببببببببة يف التصببببببببور ا سببببببببالاي تعا   كل عمل تقوم به األاة، 
قي  األهداي األسببببببباسبببببببية للرسبببببببالة ا سبببببببالاية اليت خلوصبببببببها ال قهاهل وجهاز السبببببببلطة، ا   جل  
 .2بب جلا املصاحل ودرهل امل اسد 

وهراا يتسببببببببع هاا امل هوم ليشببببببببتمل كل عمل وةشبببببببباط ميارسببببببببه،  و تقوم به احلرواة واألفراد 
وا ماعة واملن مات واأل زار القاسمة عل   سبببببببببباس ا سببببببببببالم ا   جل:  جلا املصبببببببببباحل، ودرهل 

د( لتحقي  األا ، والدفاع اخلارجي، والقضببببببببباهل وتقدا اخلداات التعليمية، والط ية، وتقوا امل اسببببببببب
السببببلطة، و قي  العد،، و زا ة ال لة، ومحاية األخال ، وتوجيه االقتصبببباد، وف و  دارة السببببياسببببة، 

هل امل اسد ر و ا ا، الو مموا يدور يف داسرة الرعاية والعناية بشبمون األاة، واحل ا  عل  اصباحلها، ود
 عنها.

فيه، 3 اا املشبببباركة السببببياسببببية فتعا يف اللسة ا  ال عل دببببارمث يف الشببببيهل  عال كان له ةصببببيا
وعنداا ةقو، اشاركة سياسية ياها القو،     ن املشارمث وهو املواو  الاي له ةصيا يف الشأن 

                                                           

 1  خرجه ال ناري كتار الوصايا،  دي  رقة 2600،   2 ، ص342 . 
 2 الطر  احلرمية يف السياسة الشرعية،  بو ع د او حممد ب   يب برر املعروي باب  قية ا وزية، ص 5 . 

 3 لسان العرر ، اب  ان ور ،   8 ، ص68 .
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اسية، ألن املشاركة اة السيالسياسي، و ةه عنداا يشارمث املواو  سياسياا  عال  ةه يلعا دوراا يف احلي
 عمل  جيايب يساهة يف رقي اجملتمع وتقداه .

 اا املشببببببببببببببباركة السبببببببببببببببياسبببببببببببببببية ا  النا ية االصبببببببببببببببطال ية فلها ادلوالت عديدة انها اا عرفه 
ااكرلوسري بقوله  املشاركة السياسية هي تلو األةشطة ا رادية اليت ع  وريقها يساهة  عضاهل 

 ."يف تروي  السياسة العمواية بشرل ا ادر  و ،ب ا ادراجملتمع يف اختيار احلرام، و 

ور ى لوينب  ن املشاركة السياسية هي  كل عمل  رادي ةاجب  و فادل، ان ة  و ،ب ان ة، 
ار لي  و اسبببتمر، ي رتض الل وهل    وسببباسل دبببرعية  و،ب دبببرعية،  دي التأ ب عل  اختيارات 

رات احلرام وعل  كل املسببببببببتويات احلرواية، حملية  و سببببببببياسببببببببية  و  دارة الشببببببببمون العااة  و اختيا
 وونية  .

وقيل هي:   موعة ا  السببببببببببببلوكيات املتوقعة لافراد يف الن ام السببببببببببببياسببببببببببببي بدهلاا ا   ك رهة 
 .1عمواية كاملواونت     ك رهة خصوصية كرسي  الدولة  

نت يف اركة املواوواا مير  اسببببببتنتاجه ا  هار التعارير هو  ن املشبببببباركة السببببببياسببببببية تعا اشبببببب
الن ام السببياسببي، واسببانيتهة يف ممارسببة احلرة و داهل وظاس ه وسببب الياته، فهي  ان سببلومث يتنار 
األفراد  و الدولة وقد يرون ان ة  و ،ب ان ة، ولرنه يف النهاية يسبببببببببباهة يف  دارة دببببببببببمون ال الد 

 بصورة  جيابية.

 ة؛ اا ،بل ا   هة ا ادئ الدولة الوونية احلديوة راا ألن املشبباركة السببياسببية ،دت ا د ا دميقراوي
وميرننا عل  ضبببببببببببوسة  ييز األةطمة الوونية الدميقراوية اليت تقوم عل  املواونة واملسببببببببببباواة يف احلقو  

فإهنا تعد 2والواج ات، ا  األة مة االسببببببت دادية، الشببببببمولية  و التسببببببلطية اليت تقوم عل  اال ترار
 .3و دد ال ار  النوعي بت الرعايا واملواونت وبت االاتيازات واحلقجوهرااللمواونة ، بل هي اليت  

ولاا فهي تتنا يف ال رر السريب  ًاواا وصبببببوراا اتعددة انها االةتناب حىت يشبببببارمث الشبببببعا يف 
السبببببببببببببببلطبة عليبه  ن دتبار مم ليبه، وهباا يتة ع  وري  االةتنباببات اليت  تلر ة مهبا و ةواعهبا ا  

                                                           

Political Development charge ،Ramond. F. Hopkims , P346. 1 
 2 العقل السياسي العريب ، حممد عابد ا ابري ، ص 55 . 

 3 علة االجتماع السياسي، فيليا برو، ترمجة د. حممد عرر صاصيال، ص 301.  
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نها تت   مجيعا عل   ن الصبببببببببببببببوت الاي يدم به املواو  يف االةتنابات هو  تمع    اخر، ولر
النصببببيا ال ردي للمواو  يف املشبببباركة السببببياسببببية، و ن  موع األصببببوات واليت تشببببرل السال ية هي 

 .تع ب ع   رادة األاة

ور،ة الو فإن االةتنابات ليست هي الصورة  و الشرل الو يد للمشاركة السياسية، بل  ن 
شبببببباركة السببببببياسببببببية تتنا عدة  دببببببرا، وصببببببور  خرى قاةوةية ا ل عضببببببوية األ زار السببببببياسببببببية امل

والنقابات املهنية والعمالية وا معيات ال ررية، ومجاعات ملصببباحل بصببب ة عااة. با ضبببافة    صبببور 
،ب قاةوةية ا ل استندام املا، يف العمل السياسي عنداا يت اوز  دودا اعينة ت و  اا يسمب به 

اةون كاالدرتاكات يف األ زار السياسية  و كتربعات صسبة اعلنة. كالو فإن دراسة املشاركة الق
 .1السياسية ال تقتصر عل  السلومث السياسي ال ردي، و ًا  تد  يضا    العمل ا ماعي

 : نظرة في تعريفات المشاركة السياسية وتطبيقاتها اإلسالمية

د  ن الر ية ا سبببببببالاية للمشببببببباركة السبببببببياسبببببببية  تلر اع وبالن ر لاار ا  زاوية  سبببببببالاية ج
التعرير األو، وال اين والاي  عدوا املشاركة السياسية هي النمط الاي يستندم  ختيار احلاكة  و 
املسبببببانية يف دبببببمون احلرة، بينما التعرير األخب كان قري ا ا  الر ية ا سبببببالاية للمشببببباركة، فرل 

 تمع وجتار قضبببايا  اته هو اشببباركة سبببياسبببية، ألن الساية والقصبببد يفسبببلومث اتوقع ا  ال رد جتار اجمل
النهاية ادى ا سببببببببببببببهام يف رقي اجملتمع و ل قضببببببببببببببايار املتشببببببببببببببع ة ولي  فقط التدافع عل  احلرة 
واالةتنابات، فرل فرد ددم  اته يف اوقعه الاي هو فيه سبببببببببواهل كان جنديا  و اوظ ا  روايا  و 

ي عمل  جتماعي يعد اشبباركاا سببياسببياا، ويدخل يف  وار التصببور اواونا بسببيطا يسببتندم ة سببه أل
ا سبببببببببببالاي مل هوم املشببببببببببباركة  ىت اخلطيا والقاضبببببببببببي والعامل الاي ين ع الناس بعلمه يعد داخالا 

 دخوالا  ولياا يف ا هوم املشاركة السياسية

  

                                                           

 1 املشاركة السياسية، ًوا  اةتنابات 1997م، خالد ب  جدي،  ورو ة لنيل الدكتورار، ص 10. 
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 نبذه عن الفكر المالكي ورائده اإلمام مالك والحياة السياسية في عصره   المطلب الثاني:

هو االو ب   ة  ب   يب عاار األصبببب حي القحطاين اليما، ولد سببببنة  الث وتسببببعت ه رية 
، وقدم  بور به    املدينة، فنشأ وعبببببببببببببببباط فيها، ومل يستوو  ،بها، ومل در  1عل   دهر الروايات
ه ري، وجل  لتدري  العلة وهو اب  سببب ع عشبببرة  971، واات فيهاسبببنة انها  ال حل   و عمرة

 .2سنبة

وكان رمحه او عل  درجة عالية ا  العقل والاكاهل وااي ة والوقار، فقددبببببببببببهد العلماهل األسمة له 
بالو، انها قو، سببب يان ب  عينية.  ن باملدينة ا  بورمث له يف عقله، يعا االرا، وقو، ع دالرمح  

دخلت املدينة سبببببببنة  ربع و ربعت وااسة، واالو  سبببببببود الر س واللحية، والناس  واليه  ب  اهدي: 
سببببببروت ال يترلة   د انهة هي ة له، وال ي يت   د يف اسبببببب د رسببببببو، او ،بر، ف لسببببببت بت 
، وقا،: اا ر يت    ت  يديه فسبببببألته فحد ا، فاسبببببتزدته فزادين،  ،مزين بعع  صبببببحابه فسبببببرتو

،: اا  دركت   داا ا  علماهل احل از  ال اع ماا ملالو. و ن او ال جيمع  اة عقالا ا  االو. وقا
 .3 حممد يف  راه و رم ة يه  ال عل  هدى

 :الحياة السياسية في عصره

كان ا  اشببايم االو و هله ا  دبباهد ك باا ا  األ داث السببياسببية يف القرن األو، اا ري 
جات وال ورات، فسبببببببمع االو ا  تلو األة اهل، ودببببببباهد  و مسع ا    ة اسها، ال سبببببببيما  ة اهل اخلرو 

بن سبببه   دا اا سبببياسبببية وقعت يف املدينة، ومسع  ة اهلاا ع    داث وقعت يف عصبببرر ضبببد با  اية، 
وعاصبببر خرو  الع اسبببيت عل  األاويت واسبببتيالهل الع اسبببيت عل  اخلالفة، واةتهاهل  ار األاويت يف 

 .4املشر  ا سالاي

                                                           

 1 تزيت املمالو  ناقا ا اام الو، السيووي، جال، الدي ، ص 302 . 
 2الدبيا  املاها، اب  فرجون، ص18 . 

 3 اناقا االو اع تزيت املمالو للسيووي ، عيس  الزاوي ، ص7 . 
 4 تزيت املمالو ، السيووي، ، ص4 . 
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  و ال ت لله رة، وكان االو ب   يب عاار جد ا اام االو   د وقتل ع مان سبببببببببببببببنة م
وعلة اببالببو بوقعببة ا مببل بت جي   .1   قربر بببال قيع األربعببة البباي  محلوا ع مببان بعببد قتلببه 

علي وجي  عاسشببببببة وولحة واب  الزبب،   ال تنة بت علي واعاوية، ووقعةصبببببب ت، وخرو  اخلوار  
عل  علي وقتله سبببنة  ربعت، وتناز، احلسببب  ع  اخلالفة ملعاوية والصبببلب بت األاة عل  يد احلسببب  

لبببو عل  البببدي  والبببدعوة وال توح ، و  ر البببو عل  األا  واالسبببببببببببببببتقرار يف البببدولبببة، و رات ا
 .االسالاية يف عهد اعاوية

وعلة االو بأة اهل  خا ال يعة ليزيد ب  اعاوية ب   يب سببب يان با كرار وخرو  احلسبببت ب  علي 
عل  يزيد واقتل احلسبببت سبببنة   دى وسبببتت، وفرار اب  الزبب ا  املدينة    ارة هربا ا  ا كرار 

تارها جي  يزيد له يف احلرم وةصببا املن ني  عليها وضببر ا وا رتا  اسببعل  ال يعة ليزيد، وحماصببرة 
 .وخش ها، وتصدع جدراهنا

وكالو، جاهلر ا   ة اهل واقعة احلرة سببببنة  الث وسببببتت  ي  اسببببتولت جيوط يزيد ب  اعاوية 
عل  املدينة بسبببببببب ا  عالن  هلها خلعه ملا علموا ا   ة اهل فسببببببببقه وجورر، فاسببببببببت ا ها قاسد جي  

ووقع ا نود عل  النسببببببببببببببباهل وهن وا األاوا،، قا، االو:  قتل يوم احلرة سببببببببببببببب عماسة مم  محل يزيد، 
، وكالو تناه     االو خرو  التوابت بقيادة سليمان ب  صرد عل  ع يد او ب  زياد يف 2القران

خالفة اروان ب  احلرة سنة م  وستت  أرا للحست، بعد اقتل سليمان ب  صرد و صحابه،   
   براهية ب  االدبرت الننعي بالروفة وقتله ع يد او ب  زياد سبنهة سب ع وسبتت،   اقتل ع د خرو 

او ب  الزبب سبنة  ال ة وسب عت، بعد  ن  اصبرته جيوط ع د امللو ب  اروان داخل احلرم وضرر 
  يف ومسع ابالبو الر ب ا   ة باهل  ورات اخلوار . الرع بة بباملن ني ،  ىت  صبببببببببببببببيبا اب  الزبب وقتبل

 .3 رجاهل الدولة ا سالاية، وداهد بعضها

 ببداث وال ورات اليت دبببببببببببببببهببدهببا اببالببو واليت ،لببا عليهببا وببابع ال ورات والتمرد كببل هببار األ
جعلت االرا ينأى ى ن سه ع  املسانية يف الو مما جعل ال عع يتهمه بالرض  ع  احلرام وعدم 

ضل يف عل الو يقيناا انه بأن الرف   فاقارعتهة ورد ظلمهة، واحل   ن هاا ،ب صحيب فهو  ًا ف
                                                           

 1 املرجع ة سه ، ص4 .
 2 ا ااع يف السن  واآلدار واملسازي والتاريم ،  بو زيد القبواين، ص 155 . 

 3 الراال يف التاريم، عز الدي  اب  األ ب،  2  ص399.
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ةصبببببب احلاكة ا  ال ورة، وخلوفه مما تسببببب  ه ال ورات ا   زها   رواح بريكة، ور،ة الو كما سبببببيأ  
فإن له اواقر د اعة يف اقارعة ال لة والسعي   ال، العد، واملشاركة السياسية يف  ا، تقليد 

 الوظاسر العااة  صالح اا ي سدر بعع احلرام.

قد ر ى االو  ن الع اسيت استولوا عل  اخلالفة بطري  اخلرو  وال ورة ومل ير   ااة بأ س  و 
ا   با، األاويت، فقبد عضبببببببببببببببوا عليهبا وجعلوهبا ورا يبة فيهة، وواجهوا العلويت الباي  كباةوا يرون 

 . ة سهة     باخلالفة بالقمع واالضطهاد والتضيي  والتشريد

تسبببببببت اح  راايا، ويقتل الع اسبببببببيون فيها  بناهل  الرسبببببببو، كالو ر ى االو كير  ن ادينة 
املهاجري  واألةصبببببار، ويسبببببتالوهنة يف سببببب يل  قرار األا  ملصبببببلحة  رمهة وواليتهة، فقد دببببباهد 
خرو    حممد الن   الزكية ب  ع د او ب  احلسببببببب  ب  احلسببببببب  ب  علي ب   يب والا( يف املدينة 

، واا ةت  ع  الو ا  تضببببببيي  عل   هل املدينة جبان عل   يب جع ر سببببببنة ااسة ومسببببببة و ربعت
 .1واضطهاد آل، علي ب   يب والا وتقييدهة وجل هة    العرا  رسو، او 

كل هار األ داث جعلت لدى االو قناعات اعينة يف  ا، العمل السبببياسبببي انها  ن الرف  
  احلرة ه يعري  ن ا  يصببل  والنصببب للحاكة  فضببل ا  التمرد وال ورة ملا لل ورة ا  ت عات و ة

ل  يتناز، عنه بسبببببببهولة مما جيعل األاة تضبببببببيع يف  ورات اتتالية بت اتطلع للحرة وجالسببببببباا عليه، 
ولعله ترجحت لديه  ن امل سبببببدة يف ظلة  و  األار  اا رافقه اسبببببتقرار سبببببياسبببببي واسبببببتت ار لاا  

والتضببببببببيي   فإن القتل والتشببببببببريد  خر و هون ا  امل سببببببببدة اليت تقرتن بالعنر والصببببببببراع  و تعق ه،
وضبببنو العي  املصبببا ا للنرو  عل  وم األار  و النات  عنه ال يصبببيا اخلارجت خاصبببة، و ًا 
يعة   رها عل  اجملتمع كرل مما يربر ادى الطاعة اليت كان يرنها االو لوم األار وا  رتام له، 

 الرف  والنصببببب هي سببببياسببببته يفولاا مل يعري عنه العداهل اع  ي وري سببببياسببببي، وكاةت سببببياسببببة 
 اصالح اجملتمع واحلرام.
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 المطلب الثالث: أهمية المشاركة السياسية

 ا  ن املشببببباركة السبببببياسبببببية سبببببلومث تطوعي، وةشببببباط  رادي،  ي   ن املواونت يقواون بتقدا 
إهنا فجهودهة التطوعية لشبببببببعورهة باملسبببببببمولية االجتماعية جتار األهداي والقضبببببببايا يف  تمعهة ، 

األسبببببببببببببببباس البباي تقوم عليببه الببدميقراويببة، بببل  ن ًو وتطور الببدميقراويببة، يتوقر عل   تببا ببة فرص 
 .1املشاركة السياسية، وجعلها  قوقاا يتمتع  ا كل  ةسان يف اجملتمع

و ا  هنا سبببببببببببببلومث  جيايب واقعي،  عال  هنا ترتجة     عما، فعلية وتط يقية و يقة الصبببببببببببببلة  ياة 
هي ال تقتصبببببببببببببببر عل  اران حمدد وال تتقيد  دود جسرافية اعينة فقد ترون عل  الناس لالو ف

 .ةطا  حملي  و  قليمي  و قواي
ولاا فم  اراا  األنيية للمشبببببباركة السببببببياسببببببية  هنا تنمي يف األفراد الشببببببعور باملسببببببمولية وروح 

دون بلو،ها     يريامل ادرة واالعتماد عل  الاات والوالهل للم تمع والر، ة يف  ويل األهداي اليت
 .2واقع اعاط

وا  هاا املنطل  فإن للمشبباركة السببياسببية  نيية لل رد واجملتمع عل   د سببواهل ومير  تقسببيمها 
:    
 عامة: أهمية -1
اسبببببببببببباعديا عل  املشبببببببببببباركة ال عالة يف احلياة العااة للم تمع ع  وري  التع ب ا جيايب ع   -

ا  قرارات وقواةت وسببببببياسببببببات، وس الرباا  والسببببببياسببببببات لرفع اآلراهل واألفرار  فيما جيا ا اار 
 . ياة الناس يف رتلر اجملاالت

قيبااهبا بلعبا دور حمورى وام ر س  ةشبببببببببببببببطبة اجملتمع املنتل بة ببالشبببببببببببببببربل الباى يم ر عل   -
  اضرهة واستق لهة ويشعرهة بأنيية دورهة واةعراساته عل  دعة اسبة التنمية .

راال وابط بت رتلر فكات اجملتمع، ومجاعاته بسية  قي  ةوع ا  التقدريا عل  تقوية الر  -
 .و والت اعل بت هار ال كات  ا حق  املصاحل املشرتكة اار ال كات وا ماعات

  ي ها األع اهل امللقاة عل  كاهل الدولة باعت ارها تساعد عل  خل  روح الوعي، والتراتر  -
 .بت املواونت مما يساعد احلرواة    الوصو،     هدافها بسرعة 

                                                           

 1 املشاركة السياسية، ًوا  اةتنابات 1997م ، خالد ب  جدي،  ورو ة لنيل الدكتورار، ص 9. 
 212 املرجع ة سه، ص 10. 
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تعد امدببببراا جيد ملعرفة  ا، اجملتمع وتداعياته  يا، السببببياسببببات العااة للدولة  ي     تت  -
ة ا ماهبية تزداد اع زيادة الرضا ع  هار السياسات والعر  صحيب بعع الدراسات  ن املشارك

 .، و ن الاي  يهتمون باملشرالت العااة هة  ك ر الناس رضاهل ع  اجملتمع

تعد امدبببراا عل  توفر الضبببماةات القاةوةية والدسبببتورية الىت تضبببم  للمواونت األا  واألاان  -
عليا س و رية الت رب والتع ب  ا يت   واملصبببببببببببباحل ال واملناخ الدميقراو  السببببببببببببلية، وسببببببببببببيادة القاةون

 .1اجملتمع

  :أهمية خاصة -2

 .2املشاركة تعد  فضل وسيلة حلماية املصاحل ال ردية -
تسببببببببببباعد املشببببببببببباركة يف التأ ب عل  صبببببببببببنع السبببببببببببياسبببببببببببات العااة يف اجملتمع لترون االسمة  -

 .لال تياجات ال علية والر، ات اخلاصة بأفراد اجملتمع
عل   قي  اصببببببباحل دبببببببنصبببببببية تتم ل يف السبببببببيطرة، والتمتع بالن وا، و قي  انافع  تعمل -

 .اادية و،بها ا  املصاحل الشنصية
 ق  املراةة املتميزة بت  فراد اجملتمع، واكتسبببببببببببببببار الشبببببببببببببببهرة، واحلصبببببببببببببببو، عل  التقدير  -

 .واال رتام
ت اسبببببتوياتعمل عل  ادببببب اع احلاجة    املشببببباركة،  ي  تنقسبببببة  اجات ا ةسبببببان     -

م  ه : احلاجات األسببببببببببببببباسبببببببببببببببية كاملأكل واملل  ، واحلاجة    األا  والطمأةينة، واحلاجة    
 .املشاركة، واحلاجة    العاو ة والتقدير، واحلاجة     قي  الاات

 اا يف ال رر ا سبببالاي فأنيية املشببباركة السبببياسبببية تن    ا  ا هواها فاملشببباركة السبببياسبببية يف 
ةطاقاا ا  املشاركة السياسية يف ال رر السياسي فهي تنطل  ا  انصة احلرة لتصل ا سالم  وسع 

    دىن احلري واألعما، اجملتمعية ال سبببببببببيطة، وتت سبببببببببد فيها األااةة واملسبببببببببمولية العميقة ا  ق ل 
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و دي     1    كلرة راع وكلرة اسببببببببببمو، ع  رعيته  حلديا ميع والنصببببببببببب والتراتر  عماالا 
 .2قلنا مل  قا،: و ولرتابه ولرسوله وألسمة املسلمت وعااتهة  الدي  النصيحة

فاملشبببباركة يف ان واة ا سببببالم تسببببمب بدخو، ا ميع فيها، ولاا فأنييتها هنا تندر   تها كل 
اا اكر يف ال نود السببابقة وتتسببع لتصببل    وجور  لتزااها فرراا وسببلوكاا ا  ق ل ا ميع، وليسببت 

ل هي تندر   ت قواعد رباةية ا نية عل  وجور األار باملعروي والنهي ع  اختيارية  و فضبببببببوالا ب
املنرر،والتعاون عل  الرب والتقوى واملشبببببببببببببببورة ، و ااوة األاى ع  الطري ، و داهل األعما، بإتقان، 
وتوسبببببببيد األار ألهله، وال عد ع  اواو  الري ة واخلياةة ، فهي ان واة قية اتسبببببببلسبببببببلة تنصبببببببا يف 

 خلل  توازن عاد، بت كل ال كات .صاحل اجملتمع 

كان لإلاام االو اشاركات فعالة سياسياا بالر،ة ا  عدم رضار اخلرو  ع  احلاكة كما س   
اوات والوسبببببببب وال ورة عليه،  ي  دببببببببارمث يف األاور العااة واخلاصببببببببة وتقلد العديد ا  املناصببببببببا،

السببياسببية، واليت سببانيت يف  صببالح اات ال ت وصببالح اجملتمع، وملزيد ا  ا يضبباح مير  تقسببية 
 املشاركة السياسية لإلاام االو كما يلي:

 مشاركته في الوساطة السياسية-1

هبببببب ليقوم بإقناع ا، احلس  ب  علي 441روى الطربي  ن  با جع ر املنصور اةتدر االراا سنة 
مد الن   الزكية و خيه  براهية     يب جع ر، و رسببببل بصببببح ته قاضببببي املدينة حممد ب  بتسببببلية حم

 .3عمران
مل ير  يعلة ببباألار، وال  ببا د يببه  بو جع ر  اا ور،ة اقتببل حممببد  ال ان ا  املمكببد  ن اببالربب

، ولر  وعنداا قام  اا العمل  ًا كان نيه األساسي ا صالح و هناهل ال تنة وصياةة دااهل املسلمت
هاا ال عل  د ااته كان اشببباركة سبببياسبببية فاعلة سببباعدت عل  االصبببالح، و هناهل  هنار ا  الدااهل 

 وهاا يعد ا   هة  ولويات االو واهتماااته يف هار املر لة ،ا  التدف 
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 توليه منصب الرقابة العامة والمحاسبة -2
حه ا  ق ل  يب ك ب يف ترديكان لق و، االو التوسط بت  يب جع ر واعداسه السياسيت دور   

جع ر ملنصبببببببا سبببببببياسبببببببي اهة وهو انصبببببببا عام جوهرر الرقابة العااة واحملاسببببببب ة النافاة يف ةا ية 
 .احل از كلها

هببب     بوجع ر، وكان قد  وعز بأن يرلر االو باحل  وامل و، بت 841فقد ورد  ةه يف عام 
   فلما دةوت انه ر ا يب وقرر، : يديه  ال. وقد روي ع  االو ا   ار هار املقابلة اا يأ 

قا،: ههنا  مو. فأوفيت لل لوس. فقا،: ههنا. فلة يز، يدةيا  ىت جلسببببببببت  ليه و لصببببببببقرت ك يت 
برك تيه،   كان  و، اا ترلة به  ن قا،: واو الاي ال  له  ال هو اا  ارت بالاي كان وال علمته، 

ا  عاار او، وقد  رهة، و ين  خالو  ااةا اةو ةه ال يزا،  هل احلرات خبب اا كنت بت  ظه
رفع او بو عنهة سبببببببطوة ع يمة، فإهنة  سبببببببرع الناس لل د، وقد  ارت بعدو او  ن يمت  به ا  
املدينة    العرا  و ارت بضبببببببببببببي    سبببببببببببببه واالسبببببببببببببت ال  يف ااتهاةه، والبد  ن  ةز، به ا  العقوبة 

 .1  ضعاي اا ةالو انه
وبال عل كان لتلو املقابلة وقعها الع ية عل  ا اام االو فقد تضببببببببمنت االعتاار ا  اخللي ة 

ه.  وتضببمنت 641ملالو لإلهاةة اليت  حلقها به جع ر ب  سببليمان عند تسببلمه والية املدينة سببنة 
نة ياالعرتاي ب ضبببببل االو وع ية قدرر وال ناهل عليه لسببببببته السبببببياسبببببية بعد حمنته عل  يد وام املد

 . الساب  بس ا وال  املررر 
ويف املقابل كان حمورها الرتكيز عل  انه مالو يف ا صالح و قرار األا  ألةه كان يف ة ر  يب 
جع ر ةاصبببببببببحاا  ايناا، ،ب اتطلع لشببببببببب  عصببببببببب  الطاعة واعارضبببببببببة ا ماعة، عازفاا ع  الترلة يف 

ضببع ه سببلطة عااة رقابية وحماسبب ية دالسببياسببة، قديراا عل   داهل اا يعهد  ليه، لالو عزم عل  انح
ابا النباس مجيعباا يف احل باز  با فيهة الوالة والقضبببببببببببببببباة؛ فقبا، لبه:  ن راببو ريبا يف عباابل املبدةيبة 
 وعاال ارة،  و   د ا  عما، احل از يف ااتو  و اات ،بمث  و سبببببببوهل سببببببببة يف الرعية فاكتا 

ع اا، و ةت  قي   ن تطاع ويسبببببببببببببم م بالو،  ةز،  ة اا يسبببببببببببببتحقون، وقد كت ت    عمام  
. ومل ير  ا  االو  ال ق و، هاا املنصبببببببببببببببا لر، ة انه يف االصبببببببببببببببالح وتربع عل  قمة هرم 2انو

                                                           

 1 ترتيا املدارمث ، عياض ، ص 229 
 2 املرجع الساب  ،  1، ص 209 
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ا دارة واحلرة يف احل از كلها، و صبببببببببببببب ب ةاس ا  و، للنلي ة يف دببببببببببببببمون الرقابة العااة واحملاسبببببببببببببب ة 
 .السياسية يف تلو الوالية

ياسبببببية ملالو يف هاا األار مل  ر  ع  ا د  ا صبببببالح وا  هنا مير  القو،  ن املشببببباركة السببببب
فها املنصبببببببا قد  كسببببببب ه ااي ة اليت تمهله . الاي ينشبببببببدر وكان هاا هو املقصبببببببد األو، ا  وراسه.

لعملية ا صببببببببببببالح الاي ي سيه فقد ورد ع  الشببببببببببببافعي  ةه محل كتاباا ا  وام ارة    وام املدينة 
ا قا، الشبافعي فأبلست الرتار    الوام، فلما قر ر قا،: ييطلا انه  يصبا، الشبافعي    االو، 

االو  ا  املشي    بار يو فىت؛  ن املشي ا  جوي املدينة    جوي ارة  افياا راجالا  هون عل
 .1ب   ة ، فلست  رى الالة  ىت  قر عل  بابه

ةه   وكالو سبببببببببأله القاضبببببببببي جرير ب  ع د احلميد ع   دي  وهو قاسة فأار   سبببببببببه، فقيل:
 .2قاض، فقا،:      ن يمدر، ا  سور؛ فح      السد

 تقليده منصب اإلفتاء -3
ومل تقتصببببر اشبببباركة االو السببببياسببببية عل  تسببببلمه انصببببا الرقابة احملاسبببب ية عل  الرعية ورجا، 
احلرة والقضببببباة يف احل از فقط، فقد تسبببببلة  يضببببباا انصبببببا ا فتاهل يف املدينة، و ار  بو جع ر  ن 

، فاجمع ملالو انصبببببببببببب ان 3  ي يت الناس يف املدينة  ال االو ب   ة  واب   يب اساينادى :  ال ال
سياسبببببببببببببببببببببببببيان هبببببببببببببببااان يعبببببد صا  هما ا  علية رجا، الدولة، و  ي با رتام ع ية ا  ق ل  يب 
جع ر، فران  اا دخل عليه ال يراد يرار  ىت يناديه:     ههنا يا  با ع داو،  ةت  قي  برل 

 .4 رامخب و ك
بل  راد  بو جع ر تو يد الناس عل  ااها ا اام االو، فقا، له:    صلب او  اب املمانت، 
 ن  هبببل العرا  ال يرضبببببببببببببببون علمنبببا، وال يرون يف عملهة ر ينبببا. فقبببا،  بو جع ر: حملون عليبببه، 

، ولر  االرا رفع الو 5وةضرر عليه هاااية بالسير، وةقطع وي ظهورهة بالسياط، فتع ل
 ورفع العنر يف هاا األار.

                                                           

 1 االةتقاهل يف فضاسل ال ال ة األسمة ال قهاهل، االو، الشافعي، و يب  ني ة ،اب  ع د الرب، ص 24 .
 2 الدي ا  املاها ، اب  فر ون، ص 24 . 

 3 اناقا االو،الزواوي، ص13 . 
 4 تر تيا املدارمث عياض،  1، ص 212 . 

 5 االةتقاهل يف فضاسل ال ال ة األسمة ال قهاهل، االو، الشافعي، و يب  ني ة ، اب  ع د الرب ، ص41 . 
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ا  هنا مير  القو،  ن املشبباركة السببياسببية لإلاام االو قد  للتها  االت اتعددة، ولرنها مل 
تر  اسبببببببببببببببتهدفه  د اايا بقدر اا كان السرض انها ا صبببببببببببببببالح والر، ة يف  قي  الرقي واألا  

 وا ستقرار للم تمع.
 النصح ومحاولة إخماد الفتن -4

ان الزكية، والاي ك اام االو النصببببببببببببببب للنارجت ع  اخللي ة وانهة حممدالن  لقد  او، ا 
ا   ارر  ةه كان ا   فضل ا، ال يت يف زااةه  ىت بلغ ا  فضله و اااته  ن عقد ااامشيون وانهة 
الع اسبببببببببيون ال يعة له للنرو  عل  األاويت لر  الع اسبببببببببيت خرجوا عل  األاويت ق له، فاسبببببببببتو  

 .الس اح عل  السلطة،   جعل اخلالفة ا  بعدر ألخيه  يب جع ر بوالع اس 
وخشببي الع اسببيون  ركة حممد الن   الزكية و خيه  براهية، ف علوها  و   ولوياية السببياسببية، 
ف هد  بوالع اس العتقاله و خيه، لرنه فشبببببببببل واات ق ل  ن يتحق  له اعتقااما. وتابع  بو جع ر 

حممد و خيه والقضبببباهل عل   ركتهما، فلة ي لب؛  فق ع عل   بيهما سببببياسببببة  يب الع اس العتقا، 
ع داو فلة يز، يمايه وي الغ يف  اار  ىت اسبببببببببببببببت ز حممدا، فأعل  اخلرو  يف املدينة فقا،  بوجع ر: 

. ور،ة الو ورد اا يد، عل   ن االرا  روض عل  اخلرو  عل  1اسبببببتنرجت ال علا ا  جحرر 
 ن   د الطال يت دبببببببببببر   ليه اا حلقهة ا   اى واضبببببببببببطهاد، فقا،  احلاكة ال امل،  كما ورد ا 

ې ې ې ې ى ى     ائ ائ  ژ االو: اصببببببرب  ىت يأ  تأويل هار اآلية: 

[ وقد اسبت تار الردبيد ع   رة قتا، ا  5]القصب:: ژەئ ەئ وئ وئ
خرجوا عل  السبببببببلطان، فأجابه االو:   ن كان خروجهة ع  ظلة ا  السبببببببلطان فال حل قتااة، 

 .2ةوا  ًا دقوا عص  الطاعة فقتااة  ال،و ن كا
فرير ا مع بت احلالتت؛  الة تشببببببببببببببب يعه اخلرو  عل  احلاكة ال امل و الة عدم وقوفه اع 
اخلارجت ع  احلرام اةاامث ، وال اهر  ن االو ة ر للمصلحة فلة يميد اخلارجت وةصحهة ور،ة 

يد، عل  الو  صبببو، اا توقعه حملمد الو ال اعارضبببة بت الو وعدم رضبببار ب لة احلرام، ومما 
الن   الزكية والو  ةه ملا خر  حممد  اصبببببببببببببببر جي   يب جع ر املدينة و  رة احلصبببببببببببببببار عليها، 

اوسببب   يقصبببد عيسببب  ب  -فنطا حممد يف  ت اعه و ةصبببارر، فقا،: يا  يها الناس،  ن هاا الرجل
                                                           

 1 تاريم الرسل وامللومث،  بو جع ر الطربي،  7، ص 564 . 
 2 رفع ا صر ع  قضاة اصر، اب    ر العببببسقالين ، ص 169 
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املقببام  ، فم    بباقببد قرر انرة يف عببدد وعببدة، وقببد  للترة ا  بيعيت-قبباسببد جي   يب  ع ر
فليقة، وا    ا االةصببراي فلينصببري فتسببللوا  ىت بقي يف دببرااة ليسببت بالر بة بعد  ن كان 

 .ا   هل املدينة واا  واا 1عدد ا  خرجوا اعه  و، األار يقارر ااسة  لر
وقد  كد الواقع اجتهاد االو فقد فشببببببببببببل اخلرو  وقضببببببببببببي عل  اخلارجت، وقتل حممد الن   

،  هل املدينة، فران الو دليال عل  سبببببعة  فقه، فيمر  القو، هنا  ةه كان يرى وجور الزكية و ا
واعة  سمة ا ور للضبببببببببببببببرورة ولي  اطلقاا، بدليل  ةه كرر القتا،  ت راية والة ا ور، فروي عنه 
عنداا سببببببببببكل ع  اخلرو  اعهة فقا،: ال جيا اخلرو  اعهة لريال يعينهة عل  اا يقصببببببببببدون ا  

 .2الدااهل 
رجحان امل سبببببببببببببببدة يف اخلرو  يف ة رر هو اسبببببببببببببببتندر يف عدم اخلرو  عل   سمة ا ور زااةه، ف

واالكت اهل ب ا، النصببيحة اة، ولر  ر،ة الو مل يرتمث االو املشبباركة السببياسببية اطلقاا بل اعتماد 
انه  املشبببباركة السببببياسببببية وسببببيلة لإلصببببالح، ولعله  درمث  ن اصببببلحة الدي  واألاة تقتضببببي الو، 

ة  صببل ا   صببوله، ومما سبب   يت ت  ن تلو املشبباركات السببياسببية واالًاط السببابقة تسببتند واملصببلح
  :   قناعات وانه  دت: به ا اام االو يف هاا املضمار، واليت مير   ديدها يف النقاط التالية

 الحاكم مخاطبة في التلطف -1

، ومما يد وال اسبببببببتعداسهة، احلرامسببببببب    ن  دبببببببرةا     ن ا اام االو مل ينته  انه  اعاداة 
عل  الو با ضببافة    ااسبب   احلدي  عنه ا   ن  با جع ر اسببتدع  االراا و با  ني ة واب   يب 

كير ترون هبباا األار البباي  عطبباين او، هببل  ةببا لببالببو  هببل فقببا، اب   يب  فسببببببببببببببببأاة:  اسببا،
خارجت   ةت و عواةو كنتةاسا:  ن اخلالفة ترون بإمجاع  هل التقوى عليها،والعون مل  وليها، و 

ا  التوفي  عالت عل  خلل  . وكان مما قا،  بو  ني ة :   اا  ةت ةصببببحت لن سببببو علمت  ةو 
 ًا  ردت  ن تعلة العااة  ن ةقو، فيو اا يوار رافة سبببببببببببي و و  سبببببببببببو،  مل ترد او باجتماعنا،

ملسلمت ترون ع   مجاع ا واخلالفة ولقد وليت اخلالفة، واا اجتمع عليو ة سان ا   هل التقوى،
واشبببببورية . وكان مما قا، االو: لو يرمث او  هالا لالو اا قدر لو الو  ار األاة، و زا، عنهة 

                                                           

 1 تاريم الرسل وامللومث ، الطربي،  7، ص586-582 . 
 2 الاخبة ، دهار الدي  القرايف،  3، ص 404 .
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د ا   ة يهة، وقرر هاا األار ا   هل بيته؛  عاةو او عل  اا والمث و امو الشببرر عل  ع  ا  بب  
 .1 اا خولو، و عاةو عل  ا  اسرتعامث

ة واب   يب اسا  دد ا  رد االو  الاي عمد    الرد اللت الاي ال فيال ظ  ن رد  يب  ني 
حتوي عل  الشبدة، ولر  ال يعا تلط ه يف راو ة وم األار الضبعر يف با، النصبيحة له، ويد، 
عل  الو قوله:  ال ين سي املقام بأرض عمل فيها بسب احل ، والسببا للسببلر الصبباحل، و رض او 

عل  ع د  درمث  قا فعمل به ، وقوله : وين سي للناس  ن يأاروا بطاعة او،  واسبببعة، ولقد  ةعة او
 .2فإن عصوا كاةوا دهوداا عل  ا  عصار 

و هنا يأ  سبببببما، اهة؛  يهما  جدى اع احلاكة النصبببببب باللت والرف   م بالعنر والشبببببدة  ، 
 النقد،  انه  العنر يفألن هنامث ا  الدعاة، وا  املدارس ال ررية والتيارات السببببببياسببببببية ا  يت ال

والقسببببببوة يف اخلطار السببببببياسببببببي واحلقيقية  ن األار يرجع للاكاهل وال طنة ا  العامل والداعية وفهة 
ة سبببببببية احلاكة، فإن كان مم  جتدي اعهة القسبببببببوة فعلها، و ن كاةت القسبببببببوة سبببببببتسببببببب ا اةقطاع 

 القو، بإن االو ا السة  ن مت العالقة بينهة وبينه وةشبببببوهل اخلصبببببواة فاألو  جتن ها وال عد عنها، وال
اكان لدية فطنة ك بة دببببببببهد له فيها جة ، ب ا  العلماهل، وكان يرجب املصببببببببلحة يف كل األعما، 

 اليت يشارمث فيها قدر املستطاع.

 الحاكمعدم المبالغة في توقير  -2

روي ع  االو قوله: دخلت عل   يب جع ر فر يت ،ب وا د ا  با هادبببببة يق ل يدر املرتت 
 .3وال الث، ورزقا او العافية فلة  ق ل له يداا 

ي هر ا  هببار الروايببة  ن ا اببام اببالرببا كببان يرى تق يببل يببد اخللي ببة ةوع بالهل، لببالببو اببا كببان 
ي عله، وهاا يمكد  ن اد ه أليب جع ر يف الرواية السال ة كان للضرورة اجتالباا للمصلحة واجتناباا 

يف الو مل ير  ا  و عة، ومل يقدم عليه، وكان يعدر ارروهاا وامل السة  احلاكةللم سبببببببببببببدة، فتمل  
 و،ب استحا.

                                                           

 1  خ ار  يب  ني ة و صحابه، الصيمري، ص 60-59 
 2 الرسالة يف فقه ا اة االو،  بو زيد القبواين، ص 157-155 . 

 3 االةتقاهل يف فضاسل ال ال ة األسمة ال قهاهل  االو، الشافعي، و يب  ني ة ، اب  ع د الر ، ص42 .
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 الصدق واإلخالص -3

ظهر البببو يف اوق بببه ا  عرض  يب جع ر عليبببه  ن  جيمع النببباس عل  قولبببه، وجيعبببل قببباةون 
القضبببببببباهل االجتهادي عل  وف  ر يه، لرنه رفع الو، ا يناا  ن  ة ار  هل االجتهاد  تلر، فسبر 

فتو يد ال توى يف القضببببببببببببببباهل االجتهادي عل  ر ي   تهد وا د فيه   ر فرري، 1اايراريرى ،ب 
السبيما والعصبر عصبر ةشباط فرري اتوقد، وهو  وق ه هاا قد  سبهة يف النهضبة ال ررية يف الو 
الوقت وسببباعد عل  بلو،ها  وجها، والو مموا حسبببا له يف اجملا، السبببياسبببي ويعد دليال قويا عل  

 رر ور، ته يف ا صبببببببببببببببالح ا  اوقعه الاي هو فيه واسبببببببببببببببتسال، الو ل رض الر ي  نرته وبعد ة
 الصاسا و بعاد اخللي ة ع  تعطيل اسار احل .

 :واغتصابهم السلطة الحكامعدم رضاه عن ظلم  -4

، وع  الع اسبببببببيت احلرامع  سببببببببة   ظهرت بعع الروايات التاردية  ن ا اام مل ير  راضبببببببياا 
  د األةدلسبببيت ع  ع د الرمح  ب   ر، وا  تلو الرويات اا جاهل ا  سبببما، خاهة ال يعة با كرا

فأجار  األةدلسي:  ةه يأكل خ ز الشعب، ويل   الصوي، وجياهد يف س يل  -الداخل  -اعاوية
، و يضببببببببا اا روى اب  ع د 2او...فقا، االو ليت  ن  او زي   رانا   له، فنقة الع اسببببببببيون عليه

وهاا 3 محد ب   ن ل  ن  االراا  كان ال جييز وال  املررر، فضببببببرر يف الو الرب  ي  قا،: اكر
يف ة ر  يب جع ر وواليه عل   املدينة مي ل عدم رضبببببببببببببببا ع  الع اسبببببببببببببببيت وقد اا اة،  هنة كاةوا 
يأخاون ال يعة بإ كرار ، ويميد هاا اا اكرر اب  خلدون  ي  قا، : كان اخلل اهل يسبببببببببببببببتحل ون 

ون األميان كلها لالو، فسبببببمي االسبببببتيعار  ميان ال يعة، ألهنا  ميان تمكد  ا عل  العهد، ويسبببببتوع 
ال يعة، وكان ا كرار فيها  ك ر و ،لا، وااا ملا فىت االو بسببقوط ميت ا كرار  ةررها الوالة عليه، 

 .4ور وها قاد ة يف  ميان ال يعة، ووقع يف حمنة

                                                           

 1 ترتيا املدارمث،عياض ب  اوس ،  1 ص 192. 
 2 سرح العيون يف درح رسالة اب  خلدون،مجا، الدي  اب  ة اتة املصري ، ص 262 

 3 االةتقاهل يف فضاسل ال ال ة األسمة ال قهاهل، االو، الشافعي، و يب  ني ة ، اب  ع د الرب، ص 23 . 
 4 املقداة،اب  خلدون ، ص 187 
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ظلة احلرام وعدم تأييدر اة ، ولرنه  كل هار األ داث ت هر ادى سنط ا اام االو عل 
مل يعمد    الطر  امل ادرة  ظهار هاا األار ملا فيها ا  ا سدة ا ضية    جترب  ولكو احلرام 

  وتقييدر ع   داهل دورر ا صال ي يف اجملتمع

 
كان جيد  رجاا يف املشاركة السياسية، لر  ين سي  ن   ن ا اام االرا ااا  كل اا س   يت ت  

ال ةطل  ةسبب ة الو  ليه، الو  ةنا ال ة    ةه كان سببيقدم عل  املشبباركة السببياسببية لو مل يعلة  ةه 
سبببببيتمر  ا  ممارسبببببة انه ه ا صبببببال ي، و ن اا سبببببيرتتا عل  املشببببباركة ا  املصببببباحل  ع ة مما 

 اسبد، وهو يف الو يس ل اا تسبت ل ه اشباركته ا  ا سبدة  يااهل دبرحة ا  سبيرتتا عليها ا  امل
الناس لسمعته، بايااهة  يار  ةه ا  علماهلالسالوت  و علماهل الدةيا، والو اا قد وقع فعال، فقد 
قا، له بعع تالايار يف دبببببأن دخوله عل  اخلل اهل:  ن الناس يسبببببتر رون  ةو تدخل عل  األاراهل 

، فيمخا ا  هاا القو، 1مل عل  ة سبب ، والو  ةه ر ا اسببتشببب ا  ال ين سي فقا،:  ن الو باحل
 اا يلي:

اصبببببلحته اخلاصبببببة الساة يف جاةا اصبببببلحة الدي  واألاة، فبضببببب  بالدخو،   ةه كان يعدو  -1
 عل  األاراهل لكال يست رد  ة ال سا  و هل ال ساد.

ا يف ا ترارهة للوظاسر العليخوفه ا  ا ترار ال سببببببا  و هل ال سبببببباد للشببببببورى وبالتام  -2
 الدولة، فيننر ال ساد امسسات الدولة.

 اا بالنسببب ة لق وله املشببباركة السبببياسبببية يف عهد  يب جع ر املنصبببور فر ا ة راا خلصبببا، اخلب اليت 
 – ل اها فيه، وانها: خصبببببببببببببببلةالعلة، فورد  ن االرا قا، يف دبببببببببببببببأن اقابلته أليب جع ر:   فا ال 

ا  اضبببببببب  ا  السببببببببلر والعلماهل، فوجدته  علة الناس،   فا ا يف العلة  يف –يقصببببببببد  باجع ر 
، لقد مجع 2وال قه فوجدته  علة الناس  ا اجتمعوا عليه، و عرفهة  ا اختل وا فيه،  اف ا ملا روى

 بو جع ر بت ا اااتت:  اااة العلة و اااة احلرة. وكان ال جيهل الو ا  ة سبببببببببببببببه، فقد قا، 

                                                           

 1 االو   ياته، عصرر ، ارا ر، فقهه  ، حممد  بو زهرة ، ص 65. 
 2 الدي ا  املاها، اب  فر ون، ص 25 . 
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، ويف رواية: يا  با ع داو، اها 1ه له  ال:  مل ي بببببببببببب  يف الببببببببببببناس  فقه اا وانو ملالو يف اقابلت
 .2الناس فلة ي   ،بي و،بمث، ويمكد الو اناظرات دارت بينه وبت االو يف املس د الن وي

كل تلو األاور تعطينا امدببببراا صبببباحلاا اواز املشبببباركة السببببياسببببية يف دببببمون احلرة ا  العلماهل 
الدي  وال قه  ن كان يف اشببببباركتهة تلو اصبببببلحة لااة ، وعزوي الر ب ا  املتدينت و صبببببحار 

ع  تشببريل   زار سببياسببية يعد قصببوراا فيعملية ا صببالح  ن هار هي الطريقة العصببرية للوصبو، 
    اراكز ا اا القرارات والتأ ب عل  الر ي العام.

رةا ى اتسببببببببباع املشببببببببباركة السبببببببببياسبببببببببية يف فرالنقطة األخرى اليت جيا الرتكيز عليها هنا هي اد
ا سببببالاي، وكاا يف الر ي احلدي  ا  ال رر السببببياسببببي،وعدم اقتصببببارها عل  املشبببباركة يف دببببمون 
احلرة فقط، في ا  دبببببببعار مجيع املواونت يف  ي اركز حتلوةه بإهنة يف اوقع اشببببببباركة سبببببببياسبببببببية 

ة السببببياسببببية ةوع ا  املشبببباركة ال عال اادااوا دداوا بلدهة يف اواقعهة، و ن اةضببببمااهة للترتالت
 بشرط العمل ا   جل خداة ال لد والصاحل العام.

كما ال جيا  ، ا، قصببببببور العلماهل يف اسببببببالة املشبببببباركة السببببببياسببببببية بدعوى الزهد يف احلرة، 
وعدم ا ااها اطية لإلصببالح السببياسببي واالقتصببادي يف اجملتمع وكاا ا صببالح ا جتماعي حملاربة 

 عل االو اع القضاة واألاراهل.ال ساد كما ف

والشببببيهل املهة  يضبببباا،  ن الواجا احملتة عل  العلماهل يف درهل ال د والقضبببباهل عليها عرب الرلمة 
الطي ة والتوعية ا ماهبية والقرر ا  ال كات احلاكمة وا صالح بت اخلصوم السياسيت كما فعل 

 ري لو مل يسبببببببببلة حممد الن   الزكية االو عنداا صبببببببببان املدينة ا   هنار الدااهل اليت كاةت سبببببببببت
 ة سه للنلي ة  يب جع ر املنصور.

و خباا.. ال ين سي  ، ا، الشبببببببنصبببببببية السبببببببياسبببببببية ال ارزة لإلاام االو، واليت كان اا دوراا  يف 
تقليدر كل املناصببا اليت تقلدها وادى ره ة الناس انه وكمية التوقب واال رتام الاي ةاله ا  مجيع 

اا و صبببببدقاهل  رام وحمروات، وهار السبببببمة تعد ضبببببرورية يف  ي سبببببياسبببببي يريد ا   وله، خصبببببوا
 حماربة ال ساد يف  تمعة وا صالح اجملتمعي والسياسي.

                                                           

 1 الرت،يا والرتهيا، املناري،  1، ص14 . 
 2 ترتيا املدارمث،عياض،  1، ص 211 . 
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كل تلو األاور ساعدت عل   طي العديد ا  العق ات، وساعدت عل  ا صالح السياسي 
ار ديدة عليهة، كما صببببببواجملتمعي  ي  كان القضبببببباة دافون ا  ا ور خوفاا ا  رقابة االو الشبببببب

احلرام والوالة حسبببب وا للم امل  سببببار بسبببب ا دببببدة االو يف هاا األار وزالت الره ة ا  ة وس 
العااة واخلوي ا  الوالة وبطشبببببببببببببهة  هنة وجدوا اة ا  يردعهة ويردهة عما يريدوةه ا  ترهيا 

 و فساد.
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 أوال: النتائج

ال رر السببببياسببببي ا سببببالاي ليشببببمل كل اروةات يتسببببع ا هوم املشبببباركة السببببياسببببية يف  -1
 احلرة، والوظاسر العااة واخلاصة، وكل اا يساهة يف بناهل اجملتمع وصال ه.

قد ترون املشببببببباركة السبببببببياسبببببببية  رادية  و ،ب  رادية،ولرنها يف كل األ وا، تنصبببببببا يف  -2
 قالا وا د ا   ي  املسانية يف بناهل اجملتمع ورقيه.

عديدة يف املشببباركة السبببياسبببية كتعيينه يف انصبببا  رواي  كان لإلاام االو اسبببانيات -3
رفيع املسبببببتوى كرقيا عل  الوالة والقضببببباة ا  ق ل اخللي ة  بو جع ر املنصبببببور، وكاا اسببببباعدته يف 

   ال، األا  يف ال الد والقضاهل عل  ال د.
مل ير  ا  انه  ا اام رمحه او السبببببببببببببببروت ع  ال اول، ولرنه كان يعمد    الرف   -4

 لت يف عملية التسيب وال ناهل.وال
كل اسانيات ا اام السياسية كاةت لسرض ا صالح و  داث التسيب، وحماربة ال ساد  -5

 ا داري، ولي  لر، ة السلطة واحلرة.
مل مينع علة االو ا  تقليدر اناصا سياسية  ن كان يف تلو املناصا اا يعود بالن ع  -6

 عل  اجملتمع.

 ثانيًا: التوصيات

النتاس  ا   نيية  اا اا مت  سبببقاوها عل  واقع اليوم، توصبببي ال ا  ة عل  ضبببوسها  تلولواع اا 
 باآل :

الدعوة    تعمية ا هوم املشاركة السياسية ليرون  قافة  تمعية، وتوعية اجملتمع به  ىت  -1
 يشارمث كل ا  فيه ب اعلية يف ع لة التنمية.

ل  عزوي عنها ملا اا ا  ا ار سبببببببيكة ع قافة ال عد ع  اراكز السبببببببلطة زهداا فيها جيا ال -2
اد عل   اور العااة، فالسبببببببببلطة  اجة لاك اهل  ياا  كاةوا ولو علماهل  ن كاةوا  اجملتمع، وتولية ال  سبببببببببو

 قادري  عليها.
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جيا عل  ال كات الدينية تشبببببريل   زار سبببببياسبببببية، وان مات  تمع ادين واملشببببباركة  -3
 السياسية، والتحر  ا  العمل السياسي. ب عالية يف خداة اجملتمع، وعدم ترمث السا ة

جيا عل  علماهل املسببلمت اراعاة جاةا املصببلحة وامل سببدة يف مجيع القضببايا العصببرية،  -4
 واخلرو  بر ية فقهية جديدة يف هاا األار.

القوة والسببببببلطة ا   كرب العواال يف اصببببببالح اجملتمع  ن ااتلرها ا  هو  هالا اا في ا  -5
 لشنصيات املم رة ليرون اا وقعاا ك باا يف ا صالح.تولية  صحار املمهالت وا

جيا عل  اجملتمع املسببببببلة ت ا  قافة احملاسبببببب ة، وعدم ترمث األاور تسببببببب كما يراد اا و ال  -6
 فإهنة ا  سيدفعون    الو التناا،.

 تا  اجملتمعات العربية وخاصبببببببة بعد ال ورات األخبة     قافة سبببببببياسبببببببية وتوعية دينية،  -7
 ا الرتكيز عل  التعلية يف ،رس تلو ال  افة ملا له ا  دور بارز يف مجيع  االت احلياة.وجيا هن
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 ببوت: عامل الرتا للط اعة والنشر والتوزيع  2 خ ار  يب  ني ة و صحابه، الصيمري. ط -
 م(.1976

احلرة،  اام ع دال تاح  اام.   القاهرة: اجملل   االخال  والسبببببببببياسبببببببببة دراسبببببببببة يف فلسببببببببب ة -
 م 2002االعل  لل قافة 

  در الشافعي واناق ه، الرازي.   ببوت، ارت ة اخلاجي د.ت(. -
لعلمية الرب.   ببوت، دار الرتا ا االةتقاهل يف فضببببببببببببببباسل ال ال ة األسمة ال قهاهل، اب  ع د -

 د.ت ( 
 م (.1977ل رر ال دايةوالنهاية، اب  ك ب   ببوت: دار ا -
 م (.1976  اصر: دار املعاري  2تاريم الرسل وامللومث، الطربي. ط -
ترتيا املدارمث وتقريا املسببببببببببالو ملعرفة  عالم ااها االو، القاضببببببببببي عياض.   ببوت:  -

 م(. 1976ارت ة املنار 
 اصبببببببببببببر: امسبببببببببببببسبببببببببببببة األهرام،  2الرت،يا والرتهيا ا  احلدي  الشبببببببببببببرير، املناري. ط -
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 د. ت (.  لية األولياهل، األص هاين.   ببوت: دار الرتار العريب -
 هب (.   1351ال حاات    اصر:1الدي ا  املاها، اب  فرجون. ط -
 سالاي  السرر دار   ببوت: 1الاخبة، دهار الدي  القرايف.  قي  حممد  بو خ زة، ط -

 م (.1994
-1418العلمية  الرتا الرسبببببببببببببببالة يف فقه ا اام االو،  بو زيد القبواين   ببوت: دار -

 هب (.   1998
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لعااة لل قافة، ا دارة ارفع ا صر ع  قضاة اصر، اب    ر العببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببسقالين.  القاهرة:  -
 م(.1957

 هب (.3831سرح العيون يف درح رسالة ابببب  خلبببببدون، اب  ة اتة. و عة القاهرة:  -
 هب( .1418العلمية  الرتا القبواين، الداين.   ببوت: دار زيد درح رسالة  يب -
ا الرت ب  احل ا  القشبببببببي النيسببببببابوري.   ببوت، دار   ياهلصببببببحيب اسببببببلة، اسببببببلة  -

 العربية د.ت (.
 الطر  احلرمية يف السياسة الشرعية، اب  قية ا وزية  ببوت: ارت ة دار ال يان د.ت(.  -
  ببوت: اركز دراسات  4العقل السياسي العريب حمدداته وجتلياته، حممد عابد ا ابري. ط -

    م(.2000الو دة العربية 
  ل نان،  1عرر صببببببببباصبببببببببيال. ط علة االجتماع السبببببببببياسبببببببببي، فيليا برو، ترمجة د. حممد -

 م(.   1998املمسسة ا ااعية للدراسات والنشر والتوزيع 
ه/ 1417الرببببببااببببببل يف التبببببباريم، عز الببببببدي  اب  األ ب   ببوت، دار الرتببببببار العريب  -

 م(.1997
 .م (2003لسان العرر، اب  ان ور.   ببوت: دارصادر  -
  القاهرة: ارت ة األجلو املصرية  2 بوزهرة. ط فقهه ، حممد ارا ر، عصرر،   ياته، االو: -

 م (.1952
ال رر  املبببدوةبببة الرربى، واعهبببا اقبببدابببات اب  ردببببببببببببببببببد، ابببالبببو ب   ة .   ببوت: دار -

 هب(.1406
  ، خالد ب  جدي.  ورو ة للدكتورار  السبببنة1997املشببباركة السبببياسبببية، ًوا  اةتنابات  -

 م (.2002/2003اعية ا ا
 الشعا د.ت (. املقداة، اب  خلدون.   القاهرة: دار -
 هب (.1325اخلبية  اناقا االو، عيس  الزواوي.   اصر، املط عة -

- amond. F. Hopkims, Political Development charge. 
New York, The Free Pros,1975 .  


