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 مقدمة : 
ية يرمع صػػػإلمن مػػػف يمثػػؿ بػػػتح ير بإليػػػإل يإلىػػبلم  أبػػػت  أىػػػـ يربإل ػػ   يإلىػػػبلم 

 ػػػ   أنػػػو ضػػػي  ػػػ  أطإلهب  ػػو إالىػػه هي ن أه أطإلهب  ػػػون  يػػه ماػػػتإل مػػػ ن بيػػة   هاي  ػػػو
 ػ   خ صػة ير ػ   خ مػ  يه ميػاي يثيػإل ير ثيػإل مػف ير ىػ ؤال  ن غيإل هيضي معض مني 

ن  اعػؿ مػف يرم بػ  أ  ػ إل يربػتحن هيف يرمبػ   ػ  مضػ ميف  ن قض  و يرف إليػة يرعتيػتم
ن ت علػ  يرطػ ما يرىػلم  رتعه ػو ه هاي  ػو يػه ماػتإل م يؤ ػ نينتىش رم  يطإلبو يربػتح

بلػػو  مػػ  هضػػعي  معػػض مضػػ ميف يرعنػػؼ  معػػ  رهضػػعو هر بايػػؽ مإلي   إنػػو أيضػػ  ي منػػ
 رنمي ن .يمؤىس يربتح  ا  يرتيف 

يخ لػػؼ يرمػػ بثهف  ػػ  حػػ ف يربإل ػػ   يإلىػػبلمية  ػػ   صػػنيؼ بػػتح ير بإليػػإل هقػػت  
معضػي    ب  ىاه يرخ نة أه  لؾ إال أنيـ م فاهف    قإليء يـ أل   إل بػتح ير بإليػإل إف

ياعػػؿ يرمبػػػ   ػػ  أصػػػهؿ يرعنػػؼ  ػػػ    ػػإل بػػػتح  ن هىػػه مػػػ  ب مػػو يع مػػ إلي  يرمإلبلػػػة
عػف ضػم مي ي   ن مني  عتـ هضهح أ  ػ إله   ضػبل   يثيإل صعهم   عتمر بإليإل يإلىبلمي

 .بهؿ مهقفة مف يرعنؼ
ينطلػػؽ يرمبػ  مػف  إلضػية أى ىػػية مف تىػ  : ا أف أ  ػ إل ه هاييػػ    فرضيية البثي: : 

 يؤ ت عل  يرعنؼ هيمإلإل يى ختيمو ا . همن ىج بتح ير بإليإل يإلىبلم    ضمف م 
  

. ه  مػو غنػ  مدتمي  ػو  يريرمب   ػ  مهضػهع بػتح ير بإليػإل يإلىػبلم منهجيه البث: :
 ػػػػ إله ي يا ضػػػػ  يىػػػػ ختيـ يرمػػػػنيج ير بليلػػػػ  الىػػػػ خإليي أصػػػػهؿ يرعنػػػػؼ مػػػػف مضػػػػ ميف 

ه طػػهإل بػػتح  ينػػو ىػػي ـ يالىػػ ع نة مػػ رمنيج ير ػػ إليخ   ػػ  معإل ػػة نحػػد  م إلضػػ  ة إرػػ 
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 ػػػػػ   بليػػػػػؿ  بليػػػػػؿ يرمضػػػػػمهف  مػػػػػنيجن م إلضػػػػػ  ة إرػػػػػ  يىػػػػػ ختيـ  ير بإليػػػػػإل يإلىػػػػػبلم
 .ميف يرعنؼ مف أتمي   بتح ير بإليإلهيى خإليي مض 
ح ير بإليػإل بػت مي ف ه هضيي أصهؿ يرعنؼ      إل  يىع  يرمب  إر  هدف البث: :

ن  مػػػػ  ييػػػػتؼ يرمبػػػػ  مػػػػف ايػػػػة ث نيػػػػة إرػػػػ   اػػػػتيـ مػػػػف خػػػػبلؿ  بليػػػػؿ مضػػػػ ميف أ  ػػػػ إله
تح ية همنيػػػ  بػػػيرما إلبػػ   يربلتمػػػة مػػػف خػػبلؿ يرمبػػػ   ػػػ  مهضػػػهع يربإل ػػ   يإلىػػػبلم

 .اهينح يراصهإل    مهقفي  مف يرعنؼر بل    ير بإليإل
مػػف أاػػؿ يإلب طػػة م رمهضػػهع محػػ ؿ عملػػ  هأ ػػ تيم   اػػت  ػػـ  اىػػيـ  هيكمييية البثيي: :
 ـ  ق ئمة م رمص تإل ير   ة هماتمة هخ  مة م إلض  ة إر مط رح إلئيىيرمب  إر  ثبلثة 

 يالى ع نة مي  خبلؿ يرمب  .
رمفػػػػػ ىيـ يرمبػػػػػ  هرنحػػػػػدم بػػػػػتح ير بإليػػػػػإل : أطػػػػػ إل نظػػػػػإل  عػػػػػإلض يرمطلػػػػػح يألهؿ 

يألهرػػ ن إلئيىػػة عإلضػػ  مفيػػـه يرعنػػؼ  ػػ   ناط ػػيفيإلىػػبلم  ه طػػهإلهن بيػػ  قىػػـ إرػػ  
 .يربتح ه طهإله عإلي عل  نحدم يرث نيةمينم     يرناطة 

يرثػػ ن  يألىػػس يرف إليػػة ربػػتح ير بإليػػإل يإلىػػبلم  بيػػ   طلػػح ػػ  بػػيف  نػػ هؿ يرم 
ن ه ػ  يةيألهرػ  يع مػ ت ب ػـ يرحػإليعة يإلىػبلمن عإلض  ػ  ثة  نا ط إلئيىةقىـ إر  ثبل
ق مة يرتهرة ين    بيف ىلط يرضهء    يرث رثة عل  يرنخمة يراي تية يرف إلية يرث نية أعتيت

ع تم يرخبل ة .  يإلىبلمية هي 
يرىػػلطة مػػ رعنؼ عنػػت  مم إلىػػة يرث رػػ  عبلقػػة ير غييػػإل همب هرػػة طلػػحمينمػ  نػػ قش يرم

 . بتح ير بإليإل يإلىبلم
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 األول المطلب

 إطار هظرً لمفاوىن البحث لهصأٌ حزب التحرىر اإلسالمي وتطوره

  ن ير ػ    ػتيهؿ  ثيػإلي مػيف ام نػ  ميػ ف مف ىيمػو يرنظإليػة يرمب  يأل  تيم  يا ض 
 يألهؿن ىياىػػػػـ إرػػػػ  ؿ أىػػػػتيؼ هغ يػػػػ   يرمبػػػػ   ػػػػ  يرمبػػػػهإل ن هالىػػػػ  مهتهييػػػػ  يرمبػػػػ 
ن  ىلط يرضهء عل  مينم     يرث نيةن ن يألهؿ   يم  ي علؽ  ممفيهـ يرعنؼناط يف إلئيىة

 نحدم ه طهإل بتح ير بإليإل يإلىبلم .
 أواًل:  العنف لغة واصطالثاً 

ن  اػػػت رمػػػتيخؿ رتإليىػػػ ون هيىػػػ  ما ارػػػؾ  عػػػتت  عإليف  ػػػو هيىنػػػ ؾ إلؤ  م نهعػػػة رلعنػػػؼ
راػػهءيك  ميػػإليك يه مػػتمإليك ضػػت يأل ػػإليت أه يألحػػي ء  يرعنػػؼ م هنػػو ا يرلاػػهء إرػػ  يراػػهم عػػإلؼ

ن مهايػػ  ألبػػتي   غييػػإلي   ػػ  هاػػهت يأل ػػإليت  هيرما مػػا قػػهم يبظإلىػػ  يراػػ نهف راػػهءيك إرػػ 
. هيم ػػف أف يىػػ تؿ مػػف ىػػاي ير عإليػػؼ م ق صػػ إله علػػ  (1)هإلممػػ   ػػ  ما معػػ   أخػػإل  ا

 تهف يرمظيإل يرمعنه  . نيرمظيإل يرم ت  رلعنؼ
اه  نم ف يرعنؼ ا ضغط اىت  أه معنػه (    بيف يحيإل)بىنيف  ه يؽ إمإليىيـ 

يهىػػػا مفيػػػـ يرعنػػػؼ   هىػػػه مػػػ (  2)ت  أه امػػػ ع ن ينترػػػو يإلنىػػػ ف م إلنىػػػ فا طػػػ ما  ػػػإل 
ريحػمؿ يرمظيػػإل يرمػػ ت  هيرمعنػه  منػػو .ه ػػارؾ ناػت مثػػؿ ىػػاي يرامػا عنػػت )نيمػػهإلغ(  ػػ  
 عإليفػػو يرعنػػؼ مدنػػوا أعمػػ ؿ ير متيػػؽ هير ػػتميإل هيإلضػػإليإل ير ػػ  ي ػػهف غإلضػػي  هيخ يػػ إل 

 نهينا تىػ  هأث إلىػ  اي  تالال  ىي ىػيةأىتي ي  أه ضػب ي ى  هيرظػإلهؼ  يرمبيطػة ميػ ن 
أ   نبػػػػػه إرػػػػػ   غييػػػػػإل ىػػػػػلهؾ ي خػػػػػإليف  ػػػػػ  مهقػػػػػؼ  ىػػػػػ هم  رػػػػػو أثػػػػػ إله علػػػػػ  يرنظػػػػػ ـ 

  ( 3)ا . يالا م ع 

                                                           

ىنػػإليش  يػػتن يرعنػػؼ يرىي ىػػ ن  لىػػف و يصػػهرو يمعػػ تهن  إلامػػة عمػػت ير ػػإليـ مبفػػهظن عيىػػ  طنػػهسن ( 1)
  . 78نص;=<6ت.فن ت.ـن

بىػػنيف  ه يػػؽ إمػػإليىيـن ظػػ ىإلم يرعنػػؼ يرىي ىػػ   ػػ  يرػػنظـ يرعإلميػػةن مإل ػػت تإليىػػ   يرهبػػتم يرعإلمػػ ن ( 2)
 . 98ن ص<<<6ن 7ميإله ن ط

ن 6<<796يالا م ع يرىي ى  أىىو هأمع تهن تيإل يرب مػةن مغػتيتن ط نابل عف: ص تؽ يألىهتن علـ( 3)
 . 5<:-<=:ص
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مينم  اىح آخإلهف    منب  أمعت مف ارػؾ إرػ  يراػهؿ مػ ف يرعنػؼ  مامهعػة مػف  
يالخػػػػػ بلال  هير ن قضػػػػػ   ير  منػػػػػة  ػػػػػ  يريي  ػػػػػؿ يالا م عيػػػػػة هيالق صػػػػػ تية هيرىي ىػػػػػية 

 رلما ما هي خا 
معػػػض يرام عػػػ   أحػػػ  ال عػػػتم منيػػػ  غيػػػ ح ير   مػػػؿ يرػػػهطن  تيخػػػؿ يرما مػػػا هىػػػع  

هبإلمػ ف قػهم معينػة  تيخػؿ يرما مػا  ة يالا م عيػةن هغيػ ح يرعتيرػربلنفصػ ؿ عػف يرتهرػة
اػ   يألى ىػػية هير معيػة علػػ  يرمىػػ ه   ن هعػتـ إحػػم ع يربمػف معػػض يرباػهؽ يرىي ىػػية

 ( 1).يرخ إلا 
ىي ىػػػػ ن هيرعنػػػػؼ يالا مػػػػ ع  هي خػػػا يرعنػػػػؼ أحػػػػ  ال عتيػػػػتم مػػػػف مينيػػػػ  يرعنػػػػؼ ير 
صػػإليع يرىي ىػػ  ن  مػػ  ي ػػتيخؿ مػػا يرعنػػؼ مفػػ ىيـ أخػػإل  مػػف قميػػؿ يالإلىػػ ح هيرهغيإلىػػ 

 (2) .هيراإليئـ يرىي ىية هيرثهإلم هيالنابلح هير مإلت هيالضطإليح هيرعصي ف يرمتن 
 : نشأة وتطور ثزب التثرير اإلسالمي ثانيا 

 ا  يرػػتيف يرنميػػ ن ( هىػػه  لىػػطين  ن علػػ  يػػت)1953ىػػنة  دىػػس بػػتح ير بإليػػإل  
مب مة يالى ئن ؼ    ايؾ    مف مهيريت قإلية ياـت ماض ء بيف  ه  ف يعمؿ ق ضي  هق 

ن هبػػتح ير بإليػػإل  مػػتيؿ عػػف يرػػتهؿ يرا ئمػػة ن هتعػػ   يػػو إرػػ  قيػػ ـ خبل ػػة إىػػبلميةيراػػتس
ة عملػػو هىػػه يعمػػؿ مػػيف ن   رىي ىػػ مػػ  يعػػإلؼ نفىػػو مدنػػو بػػتح ىي ىػػ  ممػػتؤه يإلىػػبلـ

هرياهتىػػ  إلعػػ تم يرخبل ػػة هيرب ػػـ ممػػ  ينػػتؿ ي   نيألمػػة همعيػػ  ر  خػػا يإلىػػبلـ قضػػية ريػػ 
ن هعػػػف أىػػػم ح قي مػػػو  ؤ ػػػت أتميػػػ   يربػػػتح مػػػ ف قيػػػ ـ بػػػتح ير بإليػػػإل  ػػػ ف تيرهاػػػه  إرػػػ 

                                                           

إلحػػيت عمػػ إلم  ي ىػػيفن يرعنػػؼ هيربإل ػػ   يإلىػػبلميةن تإليىػػة  ػػ  يألىػػم ح يرىي ىػػيةن مالػػة  قضػػ ي  ( 1)
. هرلمتيػػت مػػػف 668ن ص:755( إلميػػػا ن=ىي ىػػية )  ليػػة يرعلػػػـه يرىي ىػػيةن ا معػػػة يرنيػػإليفن يرعػػتت )

حػ  رية ير ىػلط ير إلمػه   ػ   يالطبلع  بهؿ  عإليف   يرعنػؼ ينظػإلن علػ  يىػعت هطغػون منيػو يرىػلطة هي 
 . ;67-677(ن ص<<<6يرهطف يرعإلم ن مإل ت تإليى   يرهبتم يرعإلميةن )ميإله ن

رلمتيػػت مػػف يالطػػبلع ينظػػإل: يبمػػت اػػبلؿ عػػت يرػػتيفن يإلإلىػػ ح هيرعنػػؼ يرىي ىػػ ن تيإل يربإليػػةن ت.ـن ( 2)
مع تىػػػ  يرنفىػػػيةن  .ه ػػػارؾ 5= -<6ن ص ص;=<696ط م اػػػت مػػػهإليس إمػػػإليىيـن يإلإلىػػػ ح يرظػػػ ىإلم هي 

. ه ػػػػػارؾ أىػػػػػ مة يرغتيرػػػػػ  بإلح)مبػػػػػإلإل(ن يرعنػػػػػؼ  85-78ن ص ص7555تيإل يرفػػػػػ إليم ن ميػػػػػإله ن
 .5>->6ن ص ص>=<6هيرىي ىة    يرهطف يرعإلم ن من ت  يرف إل يرعإلم ن عم ف
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يىػػػ ا مة راهرػػػو  عػػػ ر  : ) هرػػػ  ف مػػػن ـ يمػػػة يػػػتعهف إرػػػ  يرخيػػػإل هيػػػدمإلهف مػػػ رمعإلهؼ 
 (104عمإليف: ي ية  ؿآهينيهف عف يرمن إل هأهرئؾ ىـ يرمفلبهف ( ) 

ه بإليإلىػػ  ن يرػػا  هصػػل  رػػو نبػػتيإل يرحػػتيتمغيػػة إنيػػ ض يألمػػة يإلىػػبلمية مػػف يال 
أمػ   ػهف بػتح  نمف أ   إل ير فػإل هأنظم ػو هأب  مػو همػف ىػيطإلم يرػتهؿ ير ػ  إلم هنفهاىػ 

: ) هرػػ  ف مػػن ـ يمػػة (  يمػػإلإل يربػػتح ارػػؾ م إلحػػ إلم ير بإليػػإل  ػػ ف يىػػ ا مة راهرػػو  عػػ ر 
إرػػ  أف ي  ىػػمب نو ه عػػ ر  قػػػت أمػػإل يرمىػػلميف  ػػ  ىػػػاه ي يػػة أف   ػػهف مػػنيـ ام عػػػة 

: . هيرث ن  أ  يرتعهم إر  يإلىبلـيفن يألهؿ: يرتعهم إر  يرخيإل أثنم   لة   اهـ مدمإليف 
 ( 1).يألمإل م رمعإلهؼ هيرني  عف يرمن إل

ه   أط إل  فىػيإل بػتح ير بإليػإل رايػ ـ أبػتيح إىػبلمية  حػيإل أتميػ   يربػتح أف    
ي يػػػة  يرميمػػػة ير ػػػ  بػػػتت ي  ن الفبتيمػػػ  إىػػػبلميةي يػػػة بصػػػإل   يف   ػػػهف ير  ػػػ بل  أ

ه ػؽ أب ػ ـ  -هيألمإل م رمعإلهؼ هيرني  عػف يرمن ػإل نيرتعهم ير  يإلىبلـ - إليألنفة يرا
) ىػه     بل  هأبتيح إىبلميةن هعف  عإليفيـ رلبتح يإلىػبلميال  ياهـ مي  يإلىبلـ ال

هي منػػػ  يأل  ػػػ إل هيألب ػػػ ـ هيرمع راػػػ    نيربػػػتح يرػػػا  ياػػػـه  علػػػ  يرعايػػػتم يإلىػػػبلمية
  (  2).طإلياة  يرإلىهؿ ) صل  ي  عليو هىلـ(ن ه  هف طإلياة ىيإلم ى   يةيإلىبلم
هبمػػؿ يرػػتعهم يإلىػػبلمية إرػػ   نىػػ  يىػػ ئن ؼ يربيػػ م يإلىػػبلمية ة يربػػتحاأمػػ  غ يػػ 
هىاه يرغ ية  عن  أع تم يرمىلميف إرػ  يرعػيش عيحػ  إىػبلمي   ػ  تيإل يإلىػبلـن  نيرع رـ 

ب ػ ـ يرحػإلعية ه   ما ما إىبلم  مبي    هف اميا حؤهف يربي م  يو مىيإلم ه ؽ يأل
ير ػػ  ىػػ  تهرػػة  ه  ػػهف هايػػة يرنظػػإل  يػػو ىػػ  يربػػبلؿ هيربػػإليـ  ػػ  ظػػؿ تهرػػة إىػػبلمية

أمػػ  يرعضػػهية   ػػ  بػػتح ير بإليػػإل   ؤ ػػت أتميػػ   يربػػتح ا يضػػـ يربػػتح إرػػ   يرخبل ػػة ا
ماطػػا يرنظػػإل عػػف  ػػهنيـ عإلمػػ  يـ غيػػإل عػػإلح  نعضػػهي و يرإلاػػ ؿ هيرنىػػ ء مػػف يرمىػػلميف

   .(3)هيتعه اميا يرمىلميف ربمؿ يإلىبلـا نيرمىلميف  يه بتح راميا نميض  أـ ىهتيك 

                                                           

 .  7ن ص:=<6يرم  ح يإلعبلم  ربتح ير بإليإل يإلىبلم ن بتح ير بإليإلن ت.فنت.ـ  ( 1)
 . 8يرمصتإل نفىون ص ( 2)
 . ;يرمصتإل نفىون ص ( 3)
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ن   حيإل أتمي   يربتح إر ا ما أف يإلىبلـ ممػتأ هعف م  ف  عمؿ بتح ير بإليإل 
مػػؿ المػػت أف  نإال أنػػو رػػيس مػػف طإليا ػػو أف يعمػػؿ رػػو مػػف يرمػػتء محػػ ؿ عػػ رم  نعػػ رم 

ي مإل ػت  ييػػ  ن أه أقطػػ إل ب ػ  ؿ رػػو  ػ   قطػإلهيف ياعػػؿ ماػ ؿ يرعمػ نيػتع  رػو ع رميػ 
ن غيػػػإل أنػػػو رمػػػ  ية  اػػػـه يرتهرػػػة يإلىػػػبلمية أف يرعػػػ رـ  لػػػو م ػػػ ف صػػػ ري رلػػػتعهم يإلىػػػبلم

ن هرمػ    نػ   ػ ف المػت يف  مػتأ يرػتعهم  ييػ    ن  يرمبلت يإلىبلمية يتيف أىلي  م إلىػبلـ
ير ػ  ىػ  رغػة  نير   ى  اتء مف يرػمبلت يإلىػبلمية ه ػ  لـ يرلغػة يرعإلميػة نيرمبلت يرعإلمية

 إليف هيربتي  هير   ى  اتء  اهىإل  مف يإلىبلـ .يرا
بمؿ ر ية   ن  أهر  يرمبلت م ر صت هعنصإلي أى ى  مف عن صإل يرثا  ة يإلىبلم 

 (  1) .ىاه يرتعهم  ى  يرمبلت يرعإلمية
قػػػت ين حػػػإل   ػػػ  ملػػػتيف عإلميػػػة إل همػػػف يرن بيػػػة ير نظيميػػػة  ػػػ ف  ػػػإلهع بػػػتح ير بإليػػػ 

ىػػبلمية إليؽ همصػػإل ه ػػهنس أىػػـ ىػػاه يرملػػتيف  لىػػطيف هيألإلتف هىػػهإلي  هيرعػػ  ثيػػإلم مػػف هي 
ىػػػي  هيرم  ىػػػ  ف هاميهإليػػػ   ية  دىميػػػ  ينتهنه ن يمػػػ  يرملػػػتيف يإلىػػػبلمهيرىػػػهتيف هير هيػػػ 

آىػػي  يرهىػػط  يإلىػػبلمية ) ط ا ىػػ  ف هيهتم ىػػ  ف ه  تيخىػػ  ف هقيإلغىػػ  ف ( ه ػػارؾ 
مإلي ػ  مإليط ني  هأرم ني  ه ارؾ    أ إف رو ين ح إل هره مبتهت    يرا ري   يرمىلمة    

و يرػػتيخل ن ة  نظيميػػيرػػ  صػػإليم مصػػهإلم  ىػػإلية م إلضػػ  ة ه نػػتين هيعمػػؿ بػػتح ير بإليػػإل
 ( 2).إال    يراليؿ يرن تإلهرـ يعمؿ مح ؿ علن  

ربػػػػيف ه   ػػػػو  يرنميػػػػ ن  إلئ ىػػػػة يربػػػػتح( يم ػػػػتءيك  اػػػػ  يرػػػػتيف ه ػػػػهر  أمػػػػ إلم يربتح) 
ه ػػهر   نـ 2003ترػػـه ربػػيف ه   ػػو  ػػ  نيىػػ ف  ـ ثػػـ  ػػهر   معػػته عمػػت يراػػتيـ1977ىػػنة

 ن هىه م تيؿ    أم إلم يربتح ربت يريهـ .يرإلح  ه معته عط ء خليؿ أمه
  

                                                           

 . >يرمصتإل نفىون ص ( 1)
 قإليءم    بتح ير بإليإل يإلىبلم   دىيىو أىتي و ىي ى  و : منحهإل عل   يرمهقا : (2)

www.news.maktoob.com in 7-12-2009. 

إلن يرىي ىػػػ   ػػػ  يراػػػإليف يرم ػػػ ن يرن يػػػة رلتإليىػػػ   هيرنحػػػيإلىػػػبلـ هينظػػػإل  ػػػارؾ: إلىػػػهؿ مبمػػػت إلىػػػهؿن 
 . 5<-8>ن ص ص=755تمحؽن

http://www.news.maktoob.com/
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 المطلب الثاهي

 األسش الفكرىٍ لحزب التحرىر اإلسالمي

ر ؿ ام عة ىي ىية من ظم     إلية   اهـ عليي  هبتح ير بإليػإل رػيس معيػتيك عػف  
   ػؿ ىي ىػ   مهصػفو لتيو عتت مف يألىس هيرماهمػ   يرف إليػة ير ػ  ياػـه علييػ   نارؾ

إعػػػتيت يرنخمػػػة يراي تيػػػة  نإىػػػبلم  هأىػػػـ ىػػػاه يألىػػػس إع مػػػ ت ب ػػػـ يرحػػػإليعة يإلىػػػبلمية
ع تم يرخبل ة. نهير   ؿ يربتم   إق مة يرتهرة يإلىبلمية هي 

 عتماد ثكم الشريعة اإلسالميةأواًل: ا 
 مايػػػة يربإل ػػػ   إلىػػػبلمية يألخػػػإل     مػػػ ر بإليػػػإل يإلىػػػبلمبػػػتح ي مبػػػهإل أ  ػػػ إل   

 ال ت أتميػ   يربػتح علػ  أف ا يرتهرػة ب ػـ يرحػإليعة يإلىػبلمية بيػ   ؤ ػ بػهؿ يع مػ ت
ي هف رئلىػبلـ هاػهت إال إاي  ػ ف   ملؾ يرب ـ إال إاي   ن   ىيإل ه ؽ نظ ـ يإلىبلـ هال

ء منػػو هيرتهرػػة ىػػ  يرطإلياػػة بيػػ   ػػ  تهرػػة  نفػػا أب  مػػو   إلىػػبلـ تيػػف هممػػتأ هيرب ػػـ اػػت 
 هال  مػػو ه نفيػػاى   ػػ  يربيػػ م يرع مػػة يرحػػإلعية يرهبيػػتم ير ػػ  هضػػعي  يإلىػػبلـ ر طميػػؽ أب

 (1).يهات يإلىبلـ هاهتيك بي ك إال إاي   ن   رو تهرة  طماو    اميا يألصهؿ ا
ياػػهت أف ي ػػهف  هيع اػػت ) عمػػت يراػػتيـ ترػػـه ( عػػف يع مػػ ت ب ػػـ يرحػػإليعة مدنػػو ا ال 
يرتهرػػة يإلىػػبلمية  أ    ػػإل أه مفيػػـه يه ب ػػـ يه مايػػ س غيػػإل منمثػػؽ عػػف يرعايػػتم رػػت  

ن مػػؿ المػػت ينمغػػ  يف ياعػػؿ أىػػ س يرتهرػػة أىػػم  ىػػه يرعايػػتم يإلىػػبلمية يإلىػػبلمية  يا ال
 ػؿ أمػإل  ه ػ  نيألى س ممثبل     ؿ  ح ء ي علؽ مهاهتى  مف يف ي هف  هاهت ىاي 

هرػة أ  مفيػهـ عػف يربيػ م ن ي هف رت  يرتفأ ن  بل ياهتصغإل أه  مإل مف أمهإلى     ة
 (2).يال أاي   ف منمثا ك عف يرعايتم يإلىبلمية ا أه يرب ـ

ههاػػػػهح  ػػػػهف يرعايػػػػتم يإلىػػػػبلمية أىػػػػػ س يرتهرػػػػة يإلىػػػػبلمية يا ضػػػػ  أف ي ػػػػػهف  
تىػػػ هإلى  هىػػػ ئإل قهينينيػػػ  مػػػدخهام مػػػف   ػػػ ح ي   هىػػػنة إلىػػػهرو هقػػػت أمػػػإل ي  يرىػػػلط ف 

 ب ـ مغيإل م  أنتؿ ي     إليك يف  أنتؿ ي  عل  إلىهرو هاعؿ مف يهيرب  ـ  أف يب ـ مم
                                                           

 . ;<ن ص9<<6يرم  ح  يإلعبلم  ربتح ير بإليإل أ   إل ىي ىيةن ت.فنت.ـن( 1)
ن نظ ـ يرب ـ    يإل( 2) ىبلـ ) مهىا همناي ممن  عل     ح نظ ـ يرب ـ  ػ  يإلىػبلـ عمت يراتيـ ترـه

 . <6-=6ن ص ص97557;ر ا  يرتيف يرنمي ن ( ت.فنت.ـن ط
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ن هاعلػػو   ىػػا ك هع صػػي ك أه يع اػػت  معػػتـ صػػبلبية مػػ  أنػػتؿ ي  علػػ  إلىػػهرو نأع اػػت مػػو
ؿ رلمحإل    تهرة يإلىبلـ    هضػا أب ػ ـ ن هرياي ال ما يع اتهظ رم ك يف ب ـ مو هرـ 

ف  ػ  إامػ إل م ػ ف رلىػلط  ن هالقػهينيف إل أه    حػإليا تىػ ه  ر نظيـ عبلق    يرن س هال
 (1).أ م ع قهيعت هأب  ـ مف هضا يرمحإل     نظيـ عبلق  يـ يرن س يه  خييإلىـ عل 

  ألب  ـ    يرتهرة يإلىبلمية مبصهإلم    م  ينتؿ ي    اط ه ا  راهرو  عػ ر : ا  
أف يرىي تم رلحإلع ( ه 44   إلهف ا) يرم ئتم ي ية همف رـ يب ـ مم  ينتؿ ي   دهرئؾ ىـ ير

ن  م  ي  هنهيىيو   رمىلـ ب  م ك   ف أـ مب هم ك مطلهح أف يىيإل اميا أعم رو مدهيمإل
 ءح ) هأطيعهي ي  هأطيعهي يرإلىهؿ هأهر  يألمإل من ـ   ف  ن تع ـ       قهرو  ع ر  :

ه اػػ   ػػ  يف يرىػػلط ف رؤلمػػة أ  يرب ػػـ (   59ي يػػة ن يرنىػػ ء ) ػػإلتهه يرػػ  ي  هيرإلىػػهؿ(
: هعػػت ي  يرػػايف يمنػػهي مػػن ـ  هعملػػهي يرصػػ رب   ريىػػ خلفنيـ  ػػ  يألإلض( راهرػػو  عػػ ر 
ن هيرمىػلمهف  هىه يرا  يى خلؼ يرمػؤمنيف  يػو يرب ـ  أ  يف أصؿ (55 )يرنهإل ي ية

  (2).اميع   طميؽ أب  ـ يإلىبلـ عل  أنفىيـ متهف ب  ـ ييم نيـ يف يم إلىه  ال
يػػة ير ػػ   ميػػت رايػػػ ـ رلفػػإلت هيرما مػػا ثػػـ يرنخمػػة يراي ت ةأ  اعػػؿ يرعايػػتم يإلىػػبلمي 

 يرتهرة يإلىبلمية.
 

 ثانيًا: النخبة القيادية والتكتل الثزبي
يرف ػػإل هيف  حػيإل أتميػػ   يربػػتح إرػػ  أف يرػػتعهم إرػػ  يإلىػػبلـ ياػػح أف  اػػـه علػػ   

علػ  الف يرمى نيإل ىه يرا    إل ػت عليػو يربيػ م هيػنيض يإلنىػ ف  بملو  قي تم   إليةن 
اميػػا  ؽهن ياػػة إلخفػػ  نهىػػه يرػػا  يػػإل  باػػ ئؽ يألحػػي ء   ػػتإلؾ إتإلي ػػ  صػػبيب ك  نأى ىػػو

ه ػػػ ف  نيربإل ػػػ   يإلصػػػبلبية ير ػػػ  ق مػػػ  إلنيػػػ ض يرمىػػػلميف هإلعػػػ تم ماػػػت يإلىػػػبلـ

                                                           

 . 76-75يرمصتإل نفىون ص ص  ( 1)
. هينظػػػػإل  7;ن ص<<<6.فن عمػػػػ فنمبمػػػػت بىػػػػيف عمػػػػت ي ن تإليىػػػػ     ػػػػ  يرف ػػػػإل يإلىػػػػبلم ن ت( 2)

 . 76-75ير بإليإلن مصتإل ىمؽ ا إلهن ص ص: يرم  ح يالعبلم   ربتح ير بإليإلن بتح  ارؾ
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 يمي  رئلىبلـ  هيف   ن  بإل    إىبلمية ر ني    ن     ىهء طميعي  يف  خفؼ ألني 
 ( 1).يرما ما  عف يإلىبلـ متؿ  يف  عمؿ عل   طمياو تيت يرعاتم ه عات يرمح لة ه معت 

 دىػ س   ػإل  ربػتح  ىاي يرصتت يؤ ػت )يرنميػ ن ( علػ    ػإلم ير   ػؿ يربتمػ ه    
نم  ير   ؿ يرصبيي ىػه ر ييئة يرنخمة يراي تية  ماهرو  ير بإليإل هيرطإلياة يألمثؿ يرػا  ا هي 

هىػ   نن هى  نهي وبتح  هف يرف إلم ى  يرإلهح راىـ يرن ياهـ عل  أى س بتح ممتئ 
ب ػػ   نه  ػػهف خلي ػػو يألهرػػ  أنىػػ ن ك   اىػػت  يػػو   ػػإلم هطإلياػػة مػػف انىػػي  نىػػإل بي  ػػو
ن همثػؿ يرطإلياػة  ػ  هضػهبو هيىػ ا م و مف انس يرف إلم    نا ئو هصػف ئو ي هف إنى ن ك 

 يرناػػ  هم ػػ  هاػػت  ىػػاه يألحػػي ء يرثبلثػػة : يرف ػػإلم يرعمياػػة هيرطإلياػػة يرهيضػػبة هيإلنىػػ ف
   اػػت ثم ػػ قيػػ تم يربػػتح( هم ػ  هاػػت  يربلاػػة يألهرػػ رلبتح) يرخليػػة يألهرػػ   اػت هاػػت 

 امػػػػػا مػػػػػيف يألحػػػػػخ ص يرػػػػػايف يع ناػػػػػهف يرف ػػػػػإلم  إليمطػػػػػة بتميػػػػػو ير  لػػػػػة يربتميػػػػػة إرػػػػػ 
 ( 2).هيرطإلياة
ربػػػػتح ا ىػػػػاي ير   ػػػػؿ ىػػػػه ييحػػػػيإل)عمت يراػػػػتيـ ترػػػػهـ( علػػػػ  أف ه ػػػػ  نفػػػػس يإلطػػػػ إل 

أىػ س يإلىػبلـ ىه يربتح يرا  ياـه عل   م أخإل ن همعم إل يرممتئ  يرا  ياهـ    يألمة
يبملي     يألمػة رلػهع  علػ  يإلىػبلـن هيبمػؿ يرػتعهم رػو  نمف بي   هنو قي تم   إلية

 ( 3).    ؿ م  ف الع ن ؽ يرن س رو ا
عادة الخالفة    ثالثًا: إقامة الدولة اإلسالمية وا 

إق مػػة يرتهرػػة ر ػػ  ياػػهـ علييػػ    ػػإل بػػتح ير بإليػػإل أىػػـ يألىػػس يرف إليػػة يمػػف مػػيف  
اهيرتهرة يإلىبلمية أنم   اـه  ن بي  يؤ ت مؤىس يربتح) ا  يرتيف يرنمي ن (يإلىبلمية

ياػػػػهت حػػػػإلع  أف  ناػػػػؿ عنيػػػػ  مبػػػػ ؿ مػػػػف  هال نن  يػػػػ  أى ىػػػػي يةعلػػػػ  يرعايػػػػتم يإلىػػػػبلم
  يرمتينػػة ه ػػهر    رإلىػػهؿ ) صػػل  ي   عليػػو هىػػلـ ( بػػيف أقػػ ـ يرىػػلط ف  ػػ نيألبػػهيؿ

لػ  يرعايػتم يإلىػػبلمية مػف أهؿ  يػػـه ا ثػـ إنػو اعػػؿ يرمب  ظػة علػػ  ع يرب ػـ  ييػ  أق مػػو

                                                           

 . 68ن ص7556يرم  ح يالعبلم   ربتح ير بإليإلن مف ىيـ  بتح ير بإليإلن ت.فن ت.ـ ن( 1)
 .77ن ص7556ن 9ير بإليإلن ت.فنت.ـن ط ا  يرتيف يرنمي ن ن ير   ؿ يربتم ن مف منحهإلي  بتح ( 2)
ن نظ ـ يرب ـ     يإلىبلـن مصتإل ىمؽ ا ( 3)  . 8;7إلهن صعمت يراتيـ ترـه
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 لميفن هأمػإل مبمػؿ يرىػيؼ هيرا ػ ؿ إلضػ  علػ  يرمىػ  مإليإل هاهت يرعايتم أى ى  رلتهرػةيى
 (1).أ  إاي رـ   ف يرعايتم يإلىبلمية أى س يرب ـ هيرىلط ف نإاي ظيإل ير فإل يرمهيح

أق مػػة يرتهرػػة يإلىػػبلمية ا  ؿأتميػػ   يربػػتح علػػ  أف يعمػػؿ مػػف أاػػؾ  حػػيإل ه ػػار 
ن هقػػ ـ  يعمػػؿ الىػػ ئن ؼ يربيػػ م  يإلىػػبلمية أه هاػػت بػػتح ير بإليػػإل هعلػػ  ىػػاي يألىػػ س

يىػػػ ئن ؼ  –طميعيػػ ك  - ػػ  يرػػمبلت يرعإلميػػةن ينػػػ ج عنيػػ   يعمػػؿ الىػػ ئن ؼ بيػػ م إىػػػبلمية
 ػػػ  قطػػػإل أه أقطػػػ إل  يةيإلىػػػبلم  مإياػػػ ت يرتهرػػػة يربيػػػ م يإلىػػػبلمية  ػػػ  يرعػػػ رـ يإلىػػػبلم

 ن ناطة يإل   ت رئلىػبلـ هنػهيم يرتهرػة يإلىػبلمية ير مػإل  ير ػ   ىػ دنؼ يربيػ م يإلىػبلمية
 (2).هبمؿ يرتعهم يإلىبلمية إر  يرع رـ  لو

ية  ػإلض هياىح بتح ير بإليإل إرػ  يمعػت مػف ارػؾ بػيف عػت أق مػة يرتهرػة يإلىػبلم 
ن  ػ ف أق ميػ  لػ  يرمىػلميف اميعػ ية  إنيػ   ػإلض عا أق مة يرتهرة يإلىبلمعل  يرمىلميف

يىػػاط يالثػػـ عػػف  اصػػيإلىـ عػػف يرعمػػؿ علػػ  أق م يػػ  قمػػؿ  يرػػمعض ىػػاط   إلضػػي ي  هال
ظلػػ   إلضػػي ي  علػػ  اميػػا يرمىػػلمهف ب ػػ   بصػػؿ  قي ميػػ ن هيف  رػػـ ياميػػ  يرمىػػلمهف

 (3).ير ف ية مإق م ي  م رفعؿ ا
يػػة ر  يرحػػؤهف يراي تهيرتهرػػة يإلىػػبلمية يرمتمػػا قي ميػػ  ىػػ  تهرػػة خبل ػػة ير ػػ    ػػه   

عػف أق مػة خليفػة رلمىػلميف معصػية مػف ي مػإل رلتهرةن بي  يؤ ت ) يرنميػ ن ( ا هيراعػهت 
نيػػ   قعػػهت عػػف يرايػػ ـ مفػػإلض مػػف  ػػإلهض يإلىػػبلـ هي هقػػؼ عليػػو أب ػػ ـ  يرمع صػػ  ال

ن   رمىلمهف اميعػ  آثمػهف أثمػ     مع إلؾ يربي م مؿ ي هقؼ عليو هاهت يإلىبلـ نيرتيف
 (4).ق مة خليفة رلمىلميفايهتىـ عف  ميإليك    قع

                                                           

ن نظ ـ يرب ـ    يإلىبلـن مصتإل ىمؽ ا إلهن ص ص( 1)  . <6-=6عمت يراتيـ ترـه
هينظػػػإل  68يرم  ػػػح يالعبلمػػػ  ربػػػتح ير بإليػػػإلن مفػػػ ىيـ  بػػػتح ير بإليػػػإلن مصػػػتإل ىػػػمؽ ا ػػػإلهن ص (2)

- ػػارؾ : ىػػميي عػػ طؼ يرػػتيفن ع رميػػة يإلىػػبلـ هم تيػػة يرعهرمػػةن يرحػػإل ة يرع رميػػة رل  ػػ حن ميػػإله  
 . >76ن ص7557

 . 79ن ص=:<6مبمت  مبمت إىم عيؿن يرف إل يإلىبلم ن م  مة يرهع ن ت.ـن  ( 3)
 . < ا  يرتيف يرنمي ن ن يرخبل ةن يرمطمعة يرعصإليةن ير هي ن ت. ن ص( 4)
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ترهـ ( م ف يق مة يرخبل ة يإلىبلمية ى  قضية مصيإلية هى   هيؤ ت ) عمت يراتيـ 
قضػػػية  بهيػػػؿ يرػػػمبلت إرػػػ  تيإل أىػػػبلـ ه هبيػػػتى  مػػػا غيإلىػػػ  مػػػف مػػػبلت يإلىػػػبلـ ه هنيػػػ  

إرػػػ  تيإل يإلىػػػبلـ هيف أق م يػػػ  أنمػػػ    ػػػهف ريػػػتـ ينظمػػػة ير فػػػإل  طإلياػػػة رل بػػػهؿ مػػػف تيإل
 (1).ير فإل
 ية ير ػػػ  يب ميػػػ  يرخليفػػػة يرمؤىػػػؿمػػػ ف يق مػػػة يرتهرػػػة يإلىػػػبلم ني ضػػػي هممػػػ  ىػػػمؽ 

ف إليػة حػ ل  يمػإلت يألىػس ير نضمف يرنخمػة يراي تيػة هيرمع مػت رب ػـ يرحػإليعة يإلىػبلمية
 هضػػي أصػػهؿ  ربػػتح ير بإليػػإلن هىػػه مػػ  ياعػػؿ يرمبػػ  عػػف طإلياػػة همم إلىػػة يرىػػلطة

 و    يرمبهإل يرث ر  رمهضهع يرمب . هرنىن  يرعنؼ      إل ىاي يربتح هىه م 
 

 المطلب الثالث

 عالقٍ التغىىر وممارسٍ السلطٍ بالغهف عهد حزب التحرىر اإلسالمي

 حيإل أتمي   يربتح عل  أف يإلىبلـ عيف يرطإلياة ير   يصلي مي   ى ت يرما مػا 
 هىػػػ  يألمػػػإل مػػػ رمعإلهؼ هيرنيػػػ  عػػػف يرمن ػػػإل م رنىػػػمة رصػػػبلح يرما مػػػا نه ىػػػ ت يرتهرػػػة

 (2).همب ىمة يرب  ـ هيإلن  إل علييـ م رنىمة رفى ت يرتهرة
ا مػػنيج بػػتح أف يػػإل م إلحػػ إلم إرػػ يه ؤ ػػت يألتميػػ    ػػارؾ علػػ  مػػنيج هطإلياػػة ير غ

 و ه ػػ   يفيػػة بملػػو يرػػتعهم ر بايػػؽ  ىػػ   ػػ  ىػػيإل نمبإليػػإل  ػػ  ير غييػػإل هطإليا ػػو ير ػػ  ي ير 
ع تم يرب ـ مم  ينتؿ ي  هبمؿ يإلىػبلـ إلىػ رة يرػ  يرعػ رـ إق مة  ػإف يربػتح  نيرخبل ة هي 

     ؿ ارؾ يرب ـ يرحإلع  هير دى  م رإلىهؿ )صل  ي  عليػو هىػلـ(  ػ  ىػيإله قت ير ـت
ة يرم علاػة م رتهرػة هيرما مػا يعن ه    يفية هضعو ألب  ـ يرحػإل يرتهرة يإلىبلمية إلق مة

 (3).ه    يفية بملو يرتعهم امهضا ير طميؽ ير نفيا 

                                                           

ن  يػػػػػؼ ىػػػػػتم  يرخبل ػػػػػةن تيإل يألمػػػػػة رلطم عػػػػػة هيرنحػػػػػإلن ميػػػػػإله ن ط( 1) ن 5<<6ن 8عمػػػػػت يراػػػػػتيـ ترػػػػػـه
  .756ص

  . >;ح ير بإليإلن أ   إل ىي ىيةن مصتإل ىمؽ ا إلهن صيرم  ح يإلعبلم ن ربت ( 2)
يرم  ػح يإلعبلمػ  ربػػتح ير بإليػإلن مػنيج  بػػتح ير بإليػإل  ػ  ير غييػػإلن منحػهإلي  بػتح ير بإليػػإلن   ( 3)

 . 68ن ص<=<6ت.فن ت.ـنت.  ن
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بػػتح ير بإليػػإل علػػ   غييػػإل مفػػ ىيـ يإلنىػػ ف الف يرػػا  هينصػػح ير غييػػإل  ػػ    ػػإل  
ن إنمػػ  ىػػ  مف ىيمػػون هيرماصػػهت م رمفػػ ىيـ ىػػه بػػتت ىػػله و  اػػ ه يألحػػخ ص هيألحػػي ءي

يتعه رل هصؿ إر  يرباياة يرث م ة إال  هىه م  نيأل   إل ير   ط ما  يرهيقا عنت يإلنى ف
 ف  غييإل هيقا يإلنى ف مف ب ؿ منبط إر  بػ ؿ أإلقػ  أنمػ  يػ ـ مهيىػطة يرف ػإل الهى  ي

 (1).همف ىن   إف يرنيضة أنم  ى  يرإلق  يرف إل  –مهيىطة يرعلـه هيرصن عة هيألخبلؽ 
  ارؾ ين إل يربتح ي خ ا يراهم  دىلهح هطإلياة رل غييإل مثلم  هإلت    يبػت أتمي  ػو 

علػػػـ أف رمػػػا ي نمػػػ راهؿ ا همػػػنيـ مػػػف ي خػػػا يراػػػهم طإلياػػػة هيرنيػػػهض أ  يىػػػ ختيـ يرىػػػبلح
ن هبمػػؿ ارػػػؾ ىػػه يرعاػػػؿ يـ هماػػ ييس هقن عػػػ   يػػإليت  غييإلىػػػ يرمحػػ لة ىػػػ  محػػ لة مفػػػ ى

ن يب ػ ي يرػ  يرباػة فيػهـ معػيف همنػ ء مفيػـه آخػإل م  نػوغيإل يرعاؿ   بطيـ م ءالح ه 
يهاتيف مفيػـه  الف يرىبلح هيراهم يلتم ف ممفيـه هالهيرمإلى ف هير و يرعاؿ هريس يرىبلح 

أه قن عػػة أه مايػػ س هيرمحػػ لة ىػػ  محػػ لة إياػػ ت هرػػيس إرػػتيـن هىنػػ ؾ  ػػإلؽ مػػيف يإلرػػتيـ 
هيإليا تن أم  يى عم ؿ يرعاؿ أ  يرخط ح يرف إل    نو يهات قن عة أه مفيـه أه ماي س 

 (  2).هيف   ف يألمإل يب  ي إر  ماؿ ايت هعن ء ا

 (  3) تت بتح ير بإليإل طإلياة ىيإله    ير غييإل مثبلثة مإليبؿ هى :هقت ب 
إلياػػػ ت أحػػػخ ص مػػػؤمنيف مف ػػػإلم يربػػػتح هطإليا ػػػو  المرثمييية اىوليييل: مرثمييية التثقييييف

ر  ػػػهيف ير  لػػػة يربتميػػػة ه ييػػػ  هاػػػت  يرنػػػهيم ه  هنػػػ  يربلاػػػة يألهرػػػ  معػػػت يالى ػػػتيء إرػػػ  
م ال ص ؿ مد إليت يألمة ع إلضة علييـ يرف إلم هيرطإلياة همف ثـ متأ  ىاه  يربلاة يألهر  

ه ػػػ  ىػػػاه يرمإلبلػػػة يق صػػػإل عمػػػؿ يربػػػتح علػػػ  يرن بيػػػة  نيرف ػػػإلم هيرطإلياػػػة محػػػ ؿ  ػػػإلت 
 ير ثايفية أ  يرثا  ة  اط .

                                                           

ني ضػػػي ن تيإل ( 1) أبمػػػت عمػػػت عطيػػػ  ن يرطإليػػػؽ تإليىػػػة   إليػػػة  ػػػ   يفيػػػة يرعمػػػؿ ر غييػػػإل هيقػػػا يألمػػػة هي 
 .   =8-;8ن ص ص>=<6يرنيضة يإلىبلميةن ميإله ن

يرم  ػح يإلعبلمػػ  ربػػتح ير بإليػػإلن ير غييػإل مػػيف هيقػػا يألمػػة هيرطإلياػة يرحػػإلعية  ػػ  يإلىػػبلـن ىلىػػلة ( 2)
 .  ;6ن ص>755(  ت.فن ت.ـ ن68يرإليية )

يرم  ػػػح يإلعبلمػػػ  ربػػػتح ير بإليػػػإلن مػػػنيج بػػػتح ير بإليػػػإل  ػػػ  ير غييػػػإلن مصػػػتإل ىػػػمؽ  ا ػػػإلهن ص  (3)
 .  >6-69ص
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ن ر بميليػ  يإلىػبلـ ب ػ    خػاه قضػية ريػ  المرثمة الثانية : مرثمة التفاعيل ميا اىمية
 مػان أ  إياػ ت يرػإلأ  يرعػ ـ عنػػتى   ػ   عمػؿ علػ  إياػ ت  ػ  هيقػا يربيػ م هيرتهرػة هيرما

  خػاى  أ  ػػ إل ريػػ  . ه ػػ  ىػػاه  ير ػ   من ىػػ  يربػػتحن ب ػػ  علػ  أ  ػػ إل يإلىػػبلـ هأب  مػػو
يرمإلبلػػػػػة  إل ػػػػػت عمػػػػػؿ يربػػػػػتح  ػػػػػ  تإلهس يرمىػػػػػ ات هيرنػػػػػتهي  هيرمب ضػػػػػإلي  هأمػػػػػ  ف 

إلياػػػ ت يرػػػهع  عنػػػت يألمػػػة هير ف عػػػؿ  معيػػػ    امعػػػ   هم رصػػػبؼ هير  ػػػح هيرنحػػػإلي نير
هيرعمػػؿ علػػ   ن ػػارؾ ما إلعػػة يرب ػػ ـ  ػػ  يرػػمبلت يرعإلميػػة هيإلىػػبلمية نىػػبلـهصػػيإلى  م إل

 نػون ب ػـ يإلىػبلـ م إلق مػة  يـ يرا  ياهـ عل   طميؽ أب  ـ ير فػإل هأنظم ػومإتيرة ب 
ن إال ينػو يق صػإل علػ  هما يف يربتح ير ـت    ىيإله يف ي ػهف صػإليب  هىػ  إلي هم بػتي 

أه ضػػت  نهرػػـ ي ا هتىػػ  إرػػ  يألعمػػ ؿ يرم تيػػة ضػػت يرب ػػ ـ نيألعمػػ ؿ يرىي ىػػية  ػػ  ارػػؾ
يق ػتيء مإلىػهؿ ي  ) صػل  ي   نأا   ـ تعه ػون يه ضػت مػف ينػ ريـ  مػنيـمف يافػهف أمػ

عليػػو هىػػلـ(  مػػف يق صػػ إله  ػػ  م ػػة علػػ  يرػػتعهم هرػػـ ياػػـ مديػػة أعمػػ ؿ ب ػػ  ىػػ اإل يرػػ  
 ػػػػ  ىػػػػاه يرمإلبلػػػػة يىػػػػ تؿ منػػػػو يرطػػػػ ما يرىػػػػلم  رل بػػػػإلؾ يرىي ىػػػػ   هىػػػػه مػػػػ  نيرمتينػػػػة

 يرما صإلم عل  يرنهيب  ير ثايفية .
 ػارؾ  نالمرثمة الثالثة: مرثمة اسيتالم الثكيم وتطبييق اإلسيالم تطبيقييا عاميا وشيامال

 ق ـ يربتح مإض  ة طلح يرنصإلم إر  يألعم ؿ ير    ياـه مي  هيخا يطلمي  مف يرا تإليف
 عليي ن هقت طلمي  رغإلضيف يثنيف

 ربم ية ب   يى طيا يف يىيإل    ظؿ يرتعهم هىه أمف .: رغإلض طلح ياىول     
عػ تم الثاني ينػتؿ ي   ػ  يربيػ م  يرب ػـ ممػ : يرهصهؿ إرػ  يرب ػـ إلق مػة يرخبل ػة هي 

 يرما ما. ههيرتهؿ 
ه ػػ  ىػػاه يرمإلبلػػة  إنػػو بىػػح  د يػػت يربػػتح  ياػػح  طميػػؽ يإلىػػبلـ  ػػ مبل هت عػػو  
هؿ قهرػػو  عػػ ر  ) يريػػـه ي ملػػ  ر ػػـ هيبػػإـل ير ػػتإلي  ػػ   طميػػؽ أب  مػػو  معػػت نػػت  نهيبػػتم

 نف مط رميف م رعمػؿ ماميػا يألب ػ ـ يرحػإلعيةيرمىلمه  ( أصمي3يالية نتين ـ ( ) يرم ئتم
أه يرمعػػ مبل  أه   علػػؽ مػػ رب ـ  نىػػهيء   نػػ    علػػؽ م رعا ئػػت أه م رعمػػ تي  أه يألخػػبلؽ

ألمػػـ هيرػػتهؿ أه يالق صػػ ت أه يالا مػػ ع أه م رىي ىػػة يرخ إلايػػة  ػػ  يرعبلقػػة م رحػػعهح هي
ياػهت  ن هال لػو هيف يطمػؽ اميعػو هي هاػح يف ياػ ـ يإلىػبلـ ن   بػ ر   يرىػلـ هيربػإلح
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ف م طمياو  ػ مبل ه اػ  راهرػو  عػ ر  )همػ  ي ػ  ـ     طمياون الف يرمىلميف مط رمه  ير تإلي
(. ه ػػارؾ قهرػػو  عػػ ر  : )هيف 7ياليػػة ننيػػ  ـ عنػػو  ػػ ن يهي( )يربحػػإل يرإلىػػهؿ  خػػاهه همػػ 

(  يػػه أمػػإل  رلإلىػػهؿ هرمػػف معػػته  مػػف  49ي يػػة  نأب ػػـ ميػػنيـ ممػػ  ينػػتؿ ي ( )يرم ئػػتم 
عػػاإل  ػػ  عػػتـ  طميػػؽ  رػػارؾ ال نيرب ػػ ـ يف يب مػػهي  ماميػػا مػػ  ينػػتؿ ي  مػػف يألب ػػ ـ

اػػو يه هتهف ير ػػتإلي مباػػة عػػتـ يراػػتإلم علػػ   طمي نيب ػػ ـ يالىػػبلـ اميعيػػ  هت عػػة هيبػػتم
يه رعػػتـ  امػػؿ يرػػإلأ  يرعػػ ـ يرػػتهر  مػػارؾ يه رعػػتـ قمػػهؿ  نعػػتـ مبلئمػػة يرظػػإلهؼ رل طميػػؽ

يه غيإل ارػؾ مػف يرباػج يرهيىيػة ه ػؿ مػف يبػ ج ميػ  هي خػاى  عػاإلي  ػ   نيرتهؿ ير مإل 
 (1).عتـ  طميؽ يإلىبلـ   مبل  لف يامؿ ي  منو صإل   هال عتال

بؿ بتح ير بإليإل مف يرمم ػف  لمػس طإلبو مف أ   إل بهؿ مإلي ه عليا  عل  م   ـ
  يػػػه علػػػ  يرػػػإلغـ مػػػف عػػػتـ  دييػػػته يرايػػػ ـ م ألعمػػػ ؿ نمظػػػ ىإل يرعنػػػؼ  ػػػ    ػػػإل يربػػػتح

ن إال أنو مف اية أخإل  يطلػح يرنصػإلم مػف ايػ   مخ لفػة ممػ  يرمىلبة رغإلض ير غييإل
بيػػ  يػػإل ) ممػػتهح يرحػػيح ( مػػ ف بػػتح  ن ييػػ  يراػػيش هيف أت   إرػػ   يناػػبلح عىػػ إل 

هيؤ ػت مػ ف   ػإلم طلػح يرنصػإلم ىػ  ير ػ   نيرىلطة هين ظإل مف يبملو إريي ير بإليإل يإليت 
أت  إر  يى يتيؼ بتح ير بإليإل يخ إليؽ يرمؤىى   يرعىػ إلية  ػ  ملػتيف مخ لفػة ر اػـه 

 (2).م نابلح عى إل  يبملو رلىلطة
 ػػارؾ يم ػػف يالى حػػي ت علػػ   فضػػيؿ يربػػتح رطإلياػػة يالناػػبلح  هىػػيلة رلهصػػهؿ  
ا يف يربػػتح يظيػػإل يرعنػػؼ مصػػهإلم هيضػػبةن بيػػ    ػػح يرنميػػ ن  ن هىػػه مػػ يرىػػلطة إرػػ 

 نن هينفػػا يرممػػتأ ت عػػة هيبػػتمطإليػػؽ يألمػػةن هأعمػػ ؿ طلػػح يرنصػػإلم يصػػؿ إرػػ  يرب ػػـ عػػف
يالح إليؾ    يرب ـ ماتءي مؿ  يالنابلمية هىاه يرطإلياة ال  امؿيىم  م رطإلياة  هارؾ م 

 ه  خاه طإلياة ر طميؽ يرممتأ ه نفيا يرممتأ يإلىبلم   نفيػاي ينابلميػ  هال ن دخا يرب ـ  لو
 (3)ؿ طإلياة ير تإلي ميم    ن  يرظإلهؼا. ام

                                                           

    . 76-75ن ص ص<=<6يرم  ح يالعبلم   ربتح ير بإليإلن ميث ؽ يالمةن ت.ف .ت.ـن (1)
 www.alasr.wsin8.5.2002: ممتهح يرحيحن  ن قض    ( 2)

 . 9:صتإل ىمؽ ا إلهن ص ا  يرتيف يرنمي ن ن ير   ؿ يربتم ن م( 3)
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رػػـه ( من مػػام يرب ػػ ـ م رىػػيؼ  ػػ  ب رػػة  همػػف ايػػة أخػػإل   اػػت أمػػ ح )عمػػت يراػػتيـ ت    
 ـ أف نن مػػا يرب ػػ  ػػ     مػػو )  يػػؼ ىػػتم  يرخبل ػػة (ا أق مػػة ب ػػـ يإلىػػبلـ بيػػ  اػػ ء 

هيف ناػػ  ليـ إاي أقػػ مهي ب ػػـ  نهرػػـ يظيػػإلهي حػػع ئإله نم رىػػيؼ إاي رػػـ يايمػػهي ب ػػـ يإلىػػبلـ
ياػػ ت يرنػػتيع هرػػه أت  همنػػ تع يـ أ  ي  فػػإل مػػهيح ير فػػإل هيف ننػػ تع أهرػػ  يألمػػإل  إاي إلأينػػ 

اضػػػ ي  ا ا    نػػػ  قضػػػية هاػػػهح يرب ػػػـ م إلىػػػبلـ همنػػػا ب ػػػـ ير فػػػإل مػػػف يرإرػػػ  ق ػػػ ريـ 
 (1).يإلاإليء أاإليء بي م أه مه ا اعؿ يرمصيإليةن الف يرح إلع

ر ف يرف إلم يرى ماة ) رعمت يراتيـ ترهـ (  ن قضي     مػ   أخػإل  مػف تيخػؿ يربػتح  
 يرم تيػػػػةن ير ػػػػ   ؤ ػػػػت علػػػػ  ا أف يعػػػػ  يربػػػػتح علػػػػ  عػػػػتـ اػػػػهيت يىػػػػ ختيمو رؤلىػػػػ ريح

  إنػو –عػبلهم  هنػو رػـ ياػـ ميػ   -هنبهىمػ ن هارػؾ الف يرإلىػهؿ    الغ ي ال  هيإلإلىػ ح
  هأمإل م رصمإل عل  يألا  هيرعايح ا ه ارؾ إل ض يرعمؿ يرىي ىػ  يربػتي نني  عني 

ا أف يرىػػػع  إلياػػػ ت يإلىػػػبلـ  ػػػ  مع ػػػإلؾ يربيػػػ م عػػػف مػػػف خػػػبلؿ يرمإلرم نػػػ   هيرػػػهتيإلي  
ن   نػػو عػػبلهم علػػ   هنػػو  بإليمػػ  –طإليػػؽ يرمإلرم نػػ   هيرػػهتيإلي  هيرماػػ رس يرتيماإليطيػػة 

إل ػػض يف  –  رإلىػػهؿ عليػػو  يرىػػبلـ  ن(عليػػو هىػػلـياػػة يرإلىػػهؿ ) صػػل  ي  مخػػ رؼ رطإل 
ن عنػتم  أهض ع ير فإل هيألهثػ ف بل هينابلم  هرـ يإلض يرب ـ    ظؿيامؿ يرب ـ إال ح م

 (2).ن ما مؿ ير خفيؼ مف ىاهمو عل  عا ئتىـ هيري يـ اعإلض  عليو قإليش ارؾ
بيػػتإل إمػػإليىيـ علػػ (  مػػ ف هيبػػت مػػف يألىػػم ح ير ػػ  أت  إرػػ  منػػا بػػتح هيعػػته ) 

ير بإليإل مف يرعمؿ مصهإلم علنية هعتـ بصػهرو علػ   ػإلخيص إلىػم  الف يربػتح  ػ ف 
 طمػػؽ يرحػػإليعة  يرخبل ػػة يإلىػػبلمية ه  فيػػإل يرػػتهؿ يإلىػػبلمية ير ػػ  ال أق مػػةيػػتعه إرػػ  
 (3).   ميإله  بي   ه   ىن ؾ  ن  ىمم  رلاما  نهىاه يرمهيقؼ يرم طإل ة نيإلىبلمية

                                                           

ن  يؼ ىتم  يرخبل ةن مصتإل ىمؽ ا إلهن ص( 1)  .  <<6عمت يراتيـ ترـه
ني ضػػي ن مصػػتإل ( 2) يبمػػت عمػػت عطيػػ  ن يرطإليػػؽ تإليىػػة   إليػػة  ػػ   يفيػػة يرعمػػؿ ر غييػػإل هيقػػا يألمػػة هي 

 . 769ىمؽ ا إلهن ص
  يرهبتم يرعإلميةن ميػإله ن بيتإل إمإليىيـ عل ن ير ي إلي  يإلىبلمية هقضية يرتيماإليطيةن مإل ت تإليى ( 3)

 .   6=نص<<<6ن 7ط
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تيإل  نهي ضػػػي ير طػػػإلؼ  ػػػ    ػػػإل بػػػتح ير بإليػػػإل  ػػػ   اىػػػيمو رلعػػػ رـ إرػػػ  تيإليػػػف 
يإلىبلـ هتيإل يربإلح أه تيإل ير فإلن أم  تيإل يإلىبلـ ه ا  رف إل يربػتح ىػ  يرػمبلت ير ػ  

بتت ػو   طمؽ  يي  أب  ـ يإلىبلـ هي هف أم ني  مدم ف يإلىبلـ. هأف يرعػ رـ  لػو ه ػؽ مػ 
 (1).ث ر  ريم  يعة يإلىبلمية قىم ف اليرحإل 
ت  ب ػػػـ م إلىػػبلـن هأم نيػػػ  مدمػػ ف يإلىػػػبلـ   نػػ  تيإل يإلىػػػبلـن هرػػه  ػػػ ف ه ػػؿ ملػػ 

ن ه ػؿ مػػبلت  ب ػـ مغيػػإل يإلىػبلـ هأم نيػ  مغيػػإل أمػ ف يإلىػػبلـ نأىليػ  مػف غيػػإل يرمىػلميف
 ػػإف ن أه تيإل  فػػإلن هرػػه  ػ ف أىليػػ  مػػف يرمىػػلميف. هه اػ  رإلؤيػػة يربػػتح  يػ  تيإل بػػإلح

ضػػ   ي   ن لم ػػ  تيإل  فػػإل هتيإل إىػػبلـ يصػػطبلح حػػإلع  هىػػ  مضػػ  ة إرػػ  يإلىػػبلـن هي 
ير  يإلىبلـ ى  ير    ي ب ـ م رتهرة  يي  تيف يإلىبلـ. ه ب مػو  ػ  يرتهرػة أنمػ  يعنػ  

 (2).هأم  تيإل ير فإل نهىاي  لو تريؿ عل  أف يرع رـ أم  تيإل يإلىبلـ نيرىلط ف هيألم ف
هيػػػإل  ) إلحػػػيت عمػػػ إلم( مػػػ ف  تعػػػهم يربػػػتح ) بػػػتح ير بإليػػػإل(  يرػػػ   غييػػػإل أنظمػػػة  

يرب ػػـ عػػف طإليػػؽ يألمػػة علػػ  أىػػ س أف يرػػتيإل ير ػػ   يب ػػـ  ييػػ  ممػػ  ينػػتؿ ي   عػػت تيإل 
ن أمػ  يرػتيإل ير ػ   يب ػـ  ييػ  مغيػإل مػ    ف يغلػح أىليػ  مػف غيػإل يرمىػلميف إىبلـن هره

هعلػػ  أىػػ س ىػػاي يرفيػػـ  نأىليػػ  مػػف يرمىػػلميفأنػػتؿ ي   يػػ  تيإل  فػػإل هرػػه  ػػ ف أغلػػح 
نيػ   نضػه   مضإلهإلم يىػ ختيـ يرعنػؼ ر غييػإل يالنظمػة يرىي ىػية ال نأمف بتح ير بإليإل
 (3). ب  تيئإلم ير فإل

يراي ت  ضت تيإل ير فإلن هيراي ت      إل  هي هاح ه ا  رف إلم بتح ير بإليإل إعبلف
يرػتيإل ير ػ   ب ػـ  مدنظمػة ير فػإلن ن ىه مف أاؿ نحإل يرتعهم يإلىبلمية     لػؾ يربتح

يإل )عمػػت يرعتيػػت يرمػػتإل ( ا  ػػ ف يرايػػ ت مػػارؾ بإلمػػ  ىاهميػػة علػػ   ػػؿ مػػف ياػػؼ   بيػػ

                                                           

يرم  ح يإلعبلم  ربتح ير بإليإلن ب ـ مح إل ة يرمىلميف يرمهاهتيف    يرع رـ يرغإلمػ    ػ  يربيػ م  ( 1)
  . <:يرىي ىية  يون ت.فن ت.ـن ت. ن ص

 .  :7يرم  ح يإلعبلم  ربتح ير بإليإلن ميث ؽ يألمةن مصتإل ىمؽ ا إلهن ص(2)
 . <;6يرعنؼ هيربإل    يإلىبلميةن مصتإل ىمؽ ا إلهن ص ي ىيفنإلحيت عم إلم  ( 3)
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باإل عثإلم    ىميؿ نحػإل يإلىػبلـ  ػ  يرعػ رـن هعلػ   ػؿ مػف يبػهؿ تهف ىػي تم يرحػإلع 
 (1).يإلىبلم  يربنيؼ    يألإلضا

  يرػتعهم يإلىػبلمية ىػه بمػؿ نهقت   ف يراي ت ه  هب  و مػف أاػؿ حػ ء هيبػت  اػط 
ناػػػػ ا حػػػػعهح يرعػػػػ رـ خػػػػإليايـ مػػػػف يرظلػػػػـ هيرظلمػػػػ   ير ػػػػ  يعيحػػػػهني  مىػػػػمح  ىػػػػ ت  نهي  هي 

ن ايـ مػػف ارػػؾ  لػػو يرػػ  نػػهإل يإلىػػبلـيإل أ  ػػ إلىـن هخطػػد عايػػت يـن يخػػ أنظمػػ يـ هضػػبلؿ
مف  طميؽ نظ ـ يإلىػبلـ هنحػإل  نن هيرطمدنينة يرباوهضي ء يراإليفن هير  يرعم تم ير  ملة

 (2).ية يرنايةعايت و يرص  
هيىػػ فإليغ   ػػ  بػػيف يػػإل  ) ىحػػ ـ عمػػت ير ػػإليـ يرمػػتإلين ( أف يرايػػ ت ىػػه مػػاؿ يرهىػػا 

عػف طإليػؽ  نهاعػؿ  لمػة يرػايف  فػإلهي يرىػفل  نإعبلء  لمػة ي يرايت م رعمؿ    ىميؿ 
هارػؾ م رػتعهم الىػ ئن ؼ يربيػ م  نم رف إل هيرىي ىة هيرفطنػة نيرا  ؿ م ريت يه اي ت يرلى ف

ق مػػةيإلىػػبلمية ه  م راػػتؿ يرف ػػإل  هيرصػػإليع يرىي ىػػ  ه حػػؼ خطػػط يرخبل ػػة ث نيػػةن ثػػـ  ي 
 (3).يرمى عمإل ه ضي مؤيمإلي و هير بايإل مني 

همني  يرتعهم هيراي ت ر بهيؿ مبلت  ؿهيتعه بتح ير بإليإل إر  يى ختيـ    ة يرىم 
يهاػت  ه حيإل أتمي  و ا همبلت يرمىلميف يريـه ال نيرمىلميف مف تيإل   فإل إر  تيإل إىبلـ

هرػػارؾ  إنيػػ  ملػػت  نن هحػػؤهف يربيػػ م ػػ  يرب ػػـ ؽ أب ػػ ـ يإلىػػبلـ ييػػ  ملػػتن هال تهرػػة  طمػػ
هريػػاي  ػػإف يإلىػػبلـ يهاػػح علػػ   ن ليػػ   ع مػػإل تيإل  فػػإل هرػػه  ػػ ف أىليػػ  مػػف يرمىػػلميف

هارػػؾ مإق مػة تهرػػة  نيرمىػلميف    ػػة يرعمػؿ ر بهيػػؿ تيػ إلىـ مػػف تيإل  فػإل يرػػ  تيإل إىػبلـ
ه نصػػيح خليفػػة همم يع ػػو علػػ  يف  يب ػػـ  ػػييـ ممػػ   نيرخبل ػػةير ػػ  ىػػ  تهرػػة  نإىػبلمية

رملػت يرػا   اػ ـ  يػو تهرػة يرخبل ػةن ثػـ ينتؿ ي  أ  يف يطمؽ علييـ أب ػ ـ يإلىػبلـ  ػ  ي

                                                           

 . <;6ن ص7558عمت يرعتيت يرمتإل ن يإلىبلـ  ميف يرعلم ء هيرب  ـن مطمعة  أنهيإل تالةن مغتيتن ( 1)
 .  7>6يرمصتإل نفىون ص ( 2)
رمهصػػؿن ىحػػ ـ عمػػت ير ػػإليـ يرمػػتإلين ن يرنظػػ ـ يرىي ىػػ  معػػت ىػػتـ تهرػػة يرخبل ػػةن مطمعػػة يرتىػػإليءن ي( 3)

  5=ت. ن ص
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همػارؾ   بػهؿ إرػ  تيإل  نهف ما  تهرػة يرخبل ػة رضػـ مايػة يرملػتيف يإلىػبلمية  إرييػ لميع
 (1).إىبلـ
  أف يربػ ؽ يإلإلىػ ح م إلىػبلـ ىػه بملػة همف اية أخإل   إف بتح ير بإليإل يػإل   

  خإل هنمػػا يرايػػ ت هقمػػهؿ غإلميػػة هىػػت ي  ي مثػػؿ  ػػ  بمػػؿ يرمىػػلميف علػػ  يالع ػػإليؼ مػػ
هيرعمػػ تي  ييضػػ  ن أ  ممعنػػ  أخػػإل بمليػػـ علػػ  ير خلػػ  عػػف يإلىػػبلـ يرىي ىػػ  يرعلمنػػة

 ( 2)هيرا نح يرإلهب .
مليػة يىػ ختيـ يرعنػؼ  مدف طإلياة همػنيج ير غييػإل مإلبليػة  ػ  ع نيى ن ج نهمم   اتـ

 ف  يرمإلبل يف يألهر  هيرث نية  ي  تعهم اي  ط ما ىلم  أمػ   ػ  يرمإلبلػة يرث رثػة  ػ ف 
ـ مىػػلم  هيبيػػت   يربػػتح يايػػت يىػػ ختيـ يرعنػػؼ  ػػ  مىػػدر يف يألهرػػ  عنػػتم  ي ػػهف يربػػ

يناإل يرب  ـ معتى   ػإف  ن يف يطمؽ ب م ك غيإل ب ـ يإلىبلـنعف يإلىبلـ م ر فإل يرمهيح
 ي  يرهصهؿ إر  يرب ـ عف طإليؽ  نن هيرث نيةيخلا ب   يعهت أه ن بل هيال  يا  ؿع ت 

همتأ   تي ا عنو  إنو يىػ ختـ يرعنػؼ  نيألمة  إاي يب ضن  يألمة يربتح ه من  أ   إله
 .عل  عامي  إضإليم  متني  أه قلح يألمهإل ر غييإل يرنظ ـ   ف ي هف ينابلم  عى إلي  أه

يرممإلإلي    ارؾ يإل ض يربتح يى ختيـ يرعنؼ يرممإلإل م رهى ئؿ يرم تية ألنو يهات 
إلي  ير غييػإل  ػإف يربػتح يع اػت هيؤ ػت مدنيػ  مػف ياػؿ  بهيػػؿ رلاضػ ء عليػو. هعػف ضػإله 

ق مػػة يرتهرػػة يإلىػػبلمية م ع م إلىػػ   ػػإلض علػػ  يرمىػػلميف مػػف  تيإل  فػػإل إرػػ  تيإل إىػػبلـ هي 
 ياؿ  طميؽ أب  ـ يإلىبلـ.

يرتهرة يإلىبلمية همم إلىة يرىلطة  يي  مف قمؿ بتح ير بإليػإل  إق مةب رة أم      
يإلىبلم    نو يم ف  لمس مظ ىإل ه الي   يرعنؼ  ػ    ػإل بػتح ير بإليػإل  ػ  إلىػمة 

 .حؤهني   رلصهإلم يرمى املية رلتهرة يإلىبلمية ه يفية إتيإلم

                                                           

 . <7يرم  ح يالعبلم   ربتح ير بإليإلن بتح ير بإليإلن مصتإل ىمؽ ا إلهن ص ( 1)
(ن  حػإليف يألهؿن 779يبمػت يرخطيػحن يإلإلىػ ح يرػتهي ا هيألىػم حن مالػة يرػهع  ) رمنػ ف(ن يرعػتت ) ( 2)

 .  ;6ن ص:755
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نظػػػ ـ  هىػػػ   اػػػإل ػػػت علػػػ  إل ػػػض يرتيماإليطيػػػة هيربإليػػػة  دتميػػػ   بػػػتح ير بإليػػػإل  ؤ  
ن م إلضػ  ة إرػ  عمليػة ير بتيػت يرحػ ملة  يهرلعاهم    ي ا هت عل  يربإلي    هي مـ يال ه 

 م رعايتم يإلىبلمية. رؤلحي ء    يرتهرة يرمتما قي مي أه يرحمهرية 
اإليطية يرمعإله ة ي ـ ه ا  رآلري   يرتيم   رتهرة يإلىبلمية همم إلىة يرىلطة  يي  ال 

ة مدنيػ  ىػ  مػف ( يرا  يػإل   ػ  يرتيماإليطيػ)عمت يراتيـ ترهـ ه ا  ر د يت ألني  مإل هضةن
 ىػػ نت إرػػ  هبػػ  يرىػػم ء هيمػػإلإل إل ضػػو  ال هضػػا عاػػهؿ يرمحػػإلن هريىػػ  مػػف ي ن هىػػ 

  م  مصلة أل  تيف مف يألتي ف. م ف يرتيماإليطية ال ن ارؾ
يربيػػػ م ينمثاػػػ  عػػػف عايػػػتم   صػػػؿ يرػػػتيف عػػػف  ن هأنيػػػ ير ػػػ  أنتريػػػ  ي  علػػػ  إلىػػػلو 
هأنيػػػػ  ق مػػػػ  علػػػ  أىػػػػ س   ػػػإل  يرىػػػػي تم رلحػػػػعح  نر   صػػػػؿ يرػػػتيف عػػػػف يرتهرػػػةهم ر ػػػ 

هيرحعح مصػتإل يرىػلط   هم ر ػ ر   ػ ف يرتيماإليطيػة مػف أنظمػة ير فػإل هأنيػ  ريىػ  مػف 
 (1). م  رو مدية صلة هى  من قضة رئلىبلـ يإلىبلـ هال

هؿ م ربؿ ف يرتيماإليطية  اميف يرتيماإليطية هيإلىبلـ م راهؿ م هيا إلف)ب  ظ ص ري( 
 (.32ني يةيهنسنيرضػبلؿا)ايتيػة   اػهؿ ا مػ اي معػت يربػؽ يال أم  يرمىلم   يرع يرهىطن

هيرتيماإليطيػػة  اػػػهؿ أف يإلنىػػ ف بػػػإل رػػػيس البػػت عليػػػو ىػػػلط فن يمػػ  يإلىػػػبلـ  ياػػػهؿ يف 
أمػػػ   نيإلنىػػ ف عمػػت ي  . هيرتيماإليطيػػة  اػػػهؿ يف يإلنىػػ ف ي صػػإلؼ بىػػػح إلغم ػػو هىػػهيه

يإلىػػبلـ  ياػػهؿ يف يإلنىػػ ف مفػػإلهض عليػػو يف ي صػػإلؼ بىػػح أهيمػػإل ي . هيرتيماإليطيػػة 
يمػػػػػػ  يإلىػػػػػبلـ  يهاػػػػػح يالب  ػػػػػ ـ إرػػػػػ  يرحػػػػػػإلعن  ن  ـ إرػػػػػ  قػػػػػهينيف يضػػػػػعي  يرنػػػػػ سبػػػػػ 

ن ياػػحيمػػ  يإلىػبلـ  مصػػتإل ير حػإليا  يػػو يره  نهيرتيماإليطيػة مصػػتإل ير حػإليا  ييػػ  يرحػعح
يرعايػػتم يإلىػػبلمية مػػف أصػػهؿ  رفػػة رمػػ  اػػ ء  مػػويطيػػة من قضػػة همخ هم ر ػػ ر    رتيماإل 

 ن ل ا  مي  ه يػؼ يل اػ  مػف  ػ ف مصػتإله يرحػإلع مػا مػف  ػ ف مصػتإله يريػه  ه إلهع ال

                                                           

ن يرتيماإليطية نظ ـ  فإلن منحهإلي  بتح ير بإل ن ( 1)  68-67ن ص ص5<<6ت.فنت.ـنعمت يراتيـ ترـه
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 نمػػا مػػف يبػػ  ـ إرػػ  يإلنىػػ فن هأخيػػإلي   رمىػػلـ يفخػػإل ينػػو عمػػت ي  نمػػف يبػػ  ـ يرػػ  ي 
 (1).ءح هيرتيماإليط  يفخإل م نو بإل ريس مايتي م   

  حػػيإل أتميػػ   يربػػتح إرػػ  أنيػػ   ن إل ػػ  يرتيماإليطيػػة هيربإليػػةهعػػف غ يػػ   طػػإلح    
مب هرة رلمى عمإل رلعهتم مف اتيت ير  مبلت يرمىلميف هيراض ء عل  يرتهرة يإلىػبلميةن 
همػػف يرػػمبلء أف  اعػػؿ يربإليػػة أى ىػػ   اػػ س عليػػو يألعمػػ ؿن همصػػتإلي يىػػ نت يريػػو بػػيف 

طإل علمػ ء هىػيـن ممػ  يضػب ػ  م  ػ  ماتىػة  ػ  نفير حإليا هتعهم  حمؿ اميػا يألمػة 
هيبػػ هرهي صػػمس يإلىػػبلـ مصػػمغ ي ن هأخػػا يرغػػإلح يرمىػػ عمإل  نيرمىػػلميف يف ي بمىػػهي ميػػ 

ير ػػ  إل يعمػػؿ  ػػ  يرػػمبلت يإلىػػبلمية رغػػته أ  ػػ إل يرمىػػلميف م رنظػػ ـ يرػػتيماإليط ن  درفػػ  
  ػح  صػػؼ يإلىػػبلـ م نػػو تيػف يرتيماإليطيػػة هصػػ إل  يرتيماإليطيػػة  عطػ  علػػ  أنيػػ  مػػف 

هأقػ ـ تهال هب  مػ  اعػؿ  نيف بهؿ يرغإلح نظ ـ يى عم إله ير  يى عم إل اتيػتيإلىبلـ هب
 (2). ا م  تهؿ عتيتم عل  أى س يرنظ ـ يرتيماإليط  نيرنظ ـ يرتيماإليط  أى ى 

أب ػ ـ يإلىػبلـ  نػ قض ىػاه يربإليػة يه يربإليػػ    هعػف يربإليػ    يؤ ػت )ترػهـ( مػ ف 
بإليػػػة حخصػػػية  ػػػ   ىػػػهيء يرحخصػػػية منيػػػ  من قضػػػة   مػػػة هيمػػػإلإل إل ػػػض ارػػػؾ مدنػػػو ال

هيبػإـل عليػو يف  نيإلىبلـ هيرمىػلـ مايػت مػدهيمإل ي  هنهيىيػو  ػ  اميػا أ ع رػو ه صػإل   و
يرحػػػإلعية  ه ػػػاي يربػػػ ؿ مػػػا يربإليػػػة يرػػػإلأ   يػػػ  مايػػػتم م ألب ػػػ ـ نياػػػـه  مفعػػػؿ بإلمػػػو ي 

هيألترة يرحإلعية ير    ايت رو ماهؿ ىاي يرإلأ  أه منعو هينطمؽ يرب ـ  ارؾ عل  بإلية 
يف  ياػػػػهت رمع نػػػؽ تيػػػف يإلىػػػػبلـ  هاػػػت هال يرعايػػػتم يه يالع اػػػ ت   مثػػػؿ ىػػػػاه يربإليػػػة ال

بإلية    يإلىبلـ يال بإليػة  ق لو همب إلم و همف  ارؾ   نو ال ي بهؿ مف تينو  هي هاح
ف يرػإلؽ مػف تمػف معيػت هىػاه يربإليػ    نػ قض يإلىػبلـ هأب  مػو  ن قضػ   بإليإل يرعميت مػ
 (3).ء  م      ؿ ح 

                                                           

ن 7<<796ط –( بػػػ  ظ صػػػ رين يرتيماإليطيػػػة هب ػػػـ يإلىػػػبلـ  ييػػػ ن تيإل يرنيضػػػة يإلىػػػبلميةن ميػػػإله  1)
   . =9ص

ن ه ػػػارؾ بػػػ  ظ :66يرم  ػػػح يإلعبلمػػػ  ربػػػتح ير بإليػػػإلن أ  ػػػ إل ىي ىػػػيةن مصػػػتإل ىػػػمؽ ا ػػػإلهن ص( 2)
 .  6<ن مصتإل ىمؽ ا إلهن صيرتيماإليطية هب ـ يإلىبلـ  يي ص رين 

ن يرتيماإليطية  نظ ـ  فإلن مصتإل ىمؽ ا إلهن ص ص( 3)  . 5; -::عمت يراتيـ ترـه



 

 

232 

 مجلة تكريت للعلون السياسية

 مجلة علمية دورية محكمة 

 4العدد/ 2السهة/ 2المجلد/

 1437 ربيع االول– 2015 كاهون االول

ISSN:  2073 _ 1140 

 

                   2015لسنة  2077رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 

( ير  بإلمة أق مة يرتهرة يإلىبلمية اي تي رل اىس علػ  أ ػإليت    بيف يحيإل)ترهـ 
يػػػتم ير اىىػػػية علػػػ  يرإلعيػػػة مىػػػلميف هاميػػػيف هبإلمػػػة إيػػػايئيـ ههاػػػهح إق مػػػة ىػػػاه يألا

مط عػػة بػػ  ـ يرمىػػلميف ماهرػػو ا  ػػارؾ يط رػػح)ترهـ(  ن همعإل ػػة إخمػػ إلىـيألعػػتيء ير فػػ إل
ب مػػون   ػػ    يرمىػػلميف رلبػػ  ـ يرمىػػلـ يرػػا  يطمػػؽ  أب ػػ ـ يإلىػػبلـلػػيرط عػػة  ػػإلض ع

 (1).م رـ يظيإل ير فإل يرمهيح اه يدمإل ممعصية  هره ظلـ هره ي ؿ يرباهؽ م رـ
إل مدنػػو إاي  يػػـ يرعنػػؼ م نػػو يىػػ عم ؿ يرهىػػ ئؿ يرم تيػػة مػػف تمػػ  نمػػف ارػػؾ ي ضػػي 

ن  ػػ ف عنػػؼ بػػتح هيػػة مػػف ضػػغط نفىػػ  همب صػػإلم رلبإليػػ  ه خإليػػح هيرهىػػ ئؿ يرمعن
أه  يرعنػؼ يرمعنػه  ير بإليإل    مم إلىة يرىلطة    يرتهرػة يإلىػبلمية ياػا ضػمف أطػ إل

ن ػػ إل يربإليػػػ   ممخ لػػػؼ أحػػ  ري   ن  ػػػارؾ  إنػػو يم ػػػف  لمػػػس هصػػػهإلى يرإلمػػت  مػػػإل ض هي 
 نيإلىػػبلميةـ يرعاهمػػ    ػػ  يرتهرػػة بإليػػإل رنظػػ يرعنػػؼ يراتيئػػ   ػػ  أطػػ إل إلىػػـ بػػتح  ير 

يؤ ػت  ن  فػ  مهضػهع يألمػفرلعاهمػ   مػإلإل  يػو يىػ ختيـ يرعنػؼ  ات هضػا يربػتح نظػ ـ
 ب رػة مف ق ـ مدعم ؿ إإلى مية هن ج عني   ع يإل صػفه يألمػف أهنظ ـ يرعاهم   م ف  ؿ 

اعػػإل هيضػػطإليح مػػيف يرنػػ س أه عطلػػ  أعمػػ ؿ يرنػػ س يع قػػح م رىػػاف مػػف ىػػ ة أحػػيإل 
 ػ ف ىػاي يرنظػ ـ أحػ إل إرػ  أف  ػؿ    مػة أه  نب   خمػس ىػنهي  ه ػ  مهضػهع ير   مػة

خط مة مف حدني  ير ح يؾ    يألب  ـ يرحإلعية أه  ػ  صػبلبية نظػ ـ يإلىػبلـ  ػبل أه 
س عحػػإلم ىػػنة هياػػهت أف  صػػؿ  معضػػ  يع قػػح مإل  ميػػ  مػػ ربمس مػػف ىػػن يف ب ػػ  خمػػ

تعتعػػة ثاػػة يرمىػػلميف م رتهرػػة  ػػؿ ه ػػؿ    مػػة أه خط مػػة مػػف حػػ ني  يرعاهمػػة إرػػ  بػػت يرا
يإلىػػػبلمية أه تعتعػػػة ثاػػػ يـ م يػػػ ف يألمػػػة أه  بػػػإليض يرمىػػػلميف أه مػػػ رع س  يع قػػػح 

 (2).ىنة 15-5مإل  مي  م رىاف مف
رػة يإلىػبلمية  ػؿ مف اية أخإل    ربتح يبػإـل  ػ  نظػ ـ يرعاهمػ   يرخػ ص م رته  

ير   بل  يرىي ىية يرمخ رفة رئلىبلـ بي  يحيإلا م ف  ؿ    ؿ ياهـ عل  أى س  صػؿ 
يرتيف عف يرتهرة أه عل  أى س يرم تية أه عل  أى س غيإل يإلىبلـ يع قػح مػف مػو أه 

                                                           

 . >79-;79عمت يراتيـ ترـه ن نظ ـ يرب ـ    يإلىبلـن مصتإل ىمؽ ا إلهن ص ص ( 1)
 . 776-775عمت يرإلبمف يرم ر  ن نظ ـ يرعاهم  ن مط ما يرغنتهإلن ميإله ن ت. ن ص ص ( 2)
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ياػػـه علػػ  أىػػ س يرهطنيػػة أه يراهميػػة يه م را ػػؿ هيرصػػلحا ا ه ػػؿ    ػػؿ  مػػف ينىػػح إريػػو
ىنة هياهت أف  صؿ بت  15 خا يإلىبلـ نظ م  يع قح مإل  مة م رىاف يإلقليمية هره ي
 (1).يرا ؿ هيرصلح

 

 الخاتمٍ

 ى ن ج مػ  يؤ ػت ه يثمػ  صػبة يرفإلضػية ير ػ  إإل  ػت علييػ  يرمبػ  مػدفمم   اتـن ن
يمػػػػػإلإل  بإليػػػػػإل   ضػػػػػمف مػػػػػ  يؤ ػػػػػت علػػػػػ  يرعنػػػػػؼ ه منػػػػػ ىج بػػػػػتح يرأ  ػػػػػ إل ه هاييػػػػػ   ه 

 بػػػتح ير بإليػػػإل علػػػ  يرػػػإلغـ مػػػف نفيػػػو  ن   هايػػػن مػػػف خػػػبلؿ عػػػتم  أ  ػػػ إل ه يىػػػ ختيمو
يربػػتح ارػػؾ يرػػ  أف منياػػو  ألىػػ ريح يرم تيػػةن ر غيػػإل يرما مػػان هيعػػتهيىػػ ختيـ يراػػهم هي

ن     اىيمو اية أخإل   إف بتح ير بإليإل ر ف مف نييتؼ إر   غييإل مف ىيـ يرما ما
ن  طميؽ يإلىبلـهى  يى بلـ يرب ـ ه     يرمإلبلة يرث رثةن  ي هينال  يإل  دنوير غي رمإليبؿ

ىهؿ )صػل  يرإل   اإلمةن مف خبلؿ قإليءم مف يى ختيـ يرعنؼ. هيىهغ بتح ير بإليإل ارؾ
ي  عليو هىلـ(ن هعليو ياإليء يرما يىة هير م ثؿ مػيف ير اػإلم يف  ػ ف يربػتح  هصػؿ يرػ  

اػتيـ ترػـه يرػ  يرعنػؼ .  ػارؾ  اػت أمػ ح عمػت ير طلح يرنصإلمن هىه يفىإل أم  نيػة راهئػو
يؤ ػػت يربػػتح  ػػارؾ علػػ   ػػ  ب رػػة عػػتـ أق مػػة ب ػػـ يإلىػػبلـ . ه   ـ م رىػػيؼمن مػػام يرب ػػ

 أغلمي  مف يرمىلميف . ضإلهإلم  بميؿ تيإل ير فإل ير  تيإل يالىبلـن ب   هيف   ف 
مىػػػ امبلن   نػػػو مػػػإلإل يىػػػ ختيـ  يرتهرػػػة يإلىػػػبلمية مه ػػػ  إلىػػػـ بػػػتح ير بإليػػػإل رصػػػهإل 
بإلي   مية.  يه يب صإل يريرحإلعية يإلىبل  إلييرممإل يرعنؼ    ىاه يرتهرة  ب  غط ء 

يه ي منػ   رعايػتم يإلىػبلميةيرصلح     ؿ مػف يحػ ؾ م مصهإلم أب  ـ  صؿ بت يرا ؿ ه 
ممػػ  يعنػػ  يف بػػتح ير بإليػػإل يإلىػػـ  ن  ػػإلي هطنيػػ  أه قهميػػ  يه م تيػػ  يه يػػتعه رلعلم نيػػة

ه تيع  .  م  ينو يب  إل  ال مإلحت  بهؿ   يي  بتح ير بإليإل إر  ق ض صهإلم رتهرة ي
مة  منػػا أ   طػػهإل رلف ػػإل م  اػػ ه  طػػهيإل يرػػاي  صػػ إل تي  هيرىي ىػػة ضػػمف مبػػتيرف ػػإل 

 يإلنى نية .     

                                                           

 . 677عاهم  ن مصتإل ىمؽ ا إلهن صعمت يرإلبمف يرم ر  ن نظ ـ ير ( 1)



 

 

234 

 مجلة تكريت للعلون السياسية

 مجلة علمية دورية محكمة 

 4العدد/ 2السهة/ 2المجلد/

 1437 ربيع االول– 2015 كاهون االول

ISSN:  2073 _ 1140 

 

                   2015لسنة  2077رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 

 المصادر
 

 حػػإليف  ن(224يرعػػتت ) نمالػػة يرػػهع  ) رمنػػ ف( نيإلإلىػػ ح يرػػتهي ا هيألىػػم ح نيبمػػت يرخطيػػح .1
 .2005ن يألهؿ

 . 1986ن1ط نت.ـ نتيإل يربإلية نيبمت ابلؿ عت يرتيفن يإلإلى ح هيرعنؼ يرىي ى  .2
ني ضػي  نأبمت عمت عطي   .3 تيإل  نيرطإليؽ تإليىة   إلية     يفية يرعمؿ ر غييػإل هيقػا يألمػة هي 

 .   1987نميإله  نيرنيضة يإلىبلمية
 نمن ػػت  يرف ػػإل يرعإلمػػ  نيرعنػػؼ هيرىي ىػػة  ػػ  يرػػهطف يرعإلمػػ  نأىػػ مة يرغتيرػػ  بإلح)مبػػإلإل( .4

 . 1987عم ف
 . 2001 ن4ط نت.ـنبإليإلن ت.فير   ؿ يربتم ن مف منحهإلي  بتح ير  ن ا  يرتيف يرنمي ن  .5
 ت.  .  نير هي  نيرمطمعة يرعصإلية ن ا  يرتيف يرنمي ن ن يرخبل ة .6
 –ميػػػػػػإله   نتيإل يرنيضػػػػػػة يإلىػػػػػػبلمية نيرتيماإليطيػػػػػػة هب ػػػػػػـ يإلىػػػػػػبلـ  ييػػػػػػ  نبػػػػػػ  ظ صػػػػػػ ري .7

  .  1992ن2ط
مإل ػػت تإليىػػػ   يرهبػػػتم  نظػػػ ىإلم يرعنػػؼ يرىي ىػػػ   ػػػ  يرػػنظـ يرعإلميػػػة نبىػػنيف  ه يػػػؽ إمػػإليىيـ .8

 . 43ن ص1999 ن2ط نميإله  نيرعإلم 
 نمإل ػت تإليىػ   يرهبػتم يرعإلميػة نبيتإل إمإليىيـ عل ن ير يػ إلي  يإلىػبلمية هقضػية يرتيماإليطيػة .9

 .1999ن 2ط نميإله 
إلىػػػػػهؿ مبمػػػػػت إلىػػػػػهؿن يإلىػػػػػبلـ يرىي ىػػػػػ   ػػػػػ  يراػػػػػإليف يرم ػػػػػ ن يرن يػػػػػة رلتإليىػػػػػ   هيرنحػػػػػإلن  .10

 . 2008نتمحؽ
مالػػػة   نإليىػػػة  ػػػ  يألىػػػم ح يرىي ىػػػيةت نإلحػػػيت عمػػػ إلم  ي ىػػػيفن يرعنػػػؼ هيربإل ػػػ   يإلىػػػبلمية .11

 قضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  ىي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية
 .ن2005ن( إلميا 8يرعتت ) نا معة يرنيإليف ن)  لية يرعلـه يرىي ىية 
-ميػػإله   نيرحػػإل ة يرع رميػػة رل  ػػ ح نىػػميي عػػ طؼ يرػػتيفن ع رميػػة يإلىػػبلـ هم تيػػة يرعهرمػػة .12

2002 . 
 ن1991ن2ط نتيتمغػػ نتيإل يرب مػػة نصػػ تؽ يألىػػهتن علػػـ يالا مػػ ع يرىي ىػػ  أىىػػو هأمعػػ ته .13

 . 590-589ص
 ت.  . نميإله  نمط ما يرغنتهإل ننظ ـ يرعاهم   نعمت يرإلبمف يرم ر   .14
 . 2003 نمغتيت نمطمعة  أنهيإل تالة نعمت يرعتيت يرمتإل ن يإلىبلـ  ميف يرعلم ء هيرب  ـ .15
ن يرتيماإليطية نظ ـ  فإل .16  .  1990نت.ـنت.ف نمنحهإلي  بتح ير بإليإل نعمت يراتيـ ترـه
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  . 1990 ن3ط نميإله  نتيإل يألمة رلطم عة هيرنحإل ن يؼ ىتم  يرخبل ة نترـه عمت يراتيـ .17
نظ ـ يرب ـ    يإلىبلـ ) مهىػا همػناي ممنػ  علػ    ػ ح نظػ ـ يرب ػـ  ػ   نعمت يراتيـ ترـه .18

 . 2002ن6ط نت.ـنيإلىبلـ ر ا  يرتيف يرنمي ن ( ت.ف
حػ  رية ير ىػلط ير إلمػه   ػ  يرػهط نعل  يىعت هطغو .19 مإل ػت تإليىػ    نف يرعإلمػ منيو يرىلطة هي 

 . ن(1999ن)ميإله  نيرهبتم يرعإلمية
مع تى  يرنفىية نم ات مهإليس إمإليىيـ .20  .2000ميإله ن نتيإل يرف إليم  نيإلإلى ح يرظ ىإلم هي 
 . 1958 نت.ـ نم  مة يرهع  نيرف إل يإلىبلم  نمبمت  مبمت إىم عيؿ .21
 . 1999نعم ف نت.ف نتإليى       يرف إل يإلىبلم  نمبمت بىيف عمت ي  .22
 . 96ص ن1994نت.ـنت.ف نيرم  ح  يإلعبلم  ربتح ير بإليإل أ   إل ىي ىية .23
 . 2001نت.ـ  نت.ف نمف ىيـ  بتح ير بإليإل نيرم  ح يالعبلم   ربتح ير بإليإل .24
   .  1989نت.ف .ت.ـ نميث ؽ يالمة نيرم  ح يالعبلم   ربتح ير بإليإل .25
 .  2ص ن1985.ـ تنيرم  ح يإلعبلم  ربتح ير بإليإل يإلىبلم ن بتح ير بإليإلن ت.ف .26
 نيرم  ػػح يإلعبلمػػ  ربػػتح ير بإليػػإلن ير غييػػإل مػػيف هيقػػا يألمػػة هيرطإلياػػة يرحػػإلعية  ػػ  يإلىػػبلـ .27

 .  16ص ن2007ن(  ت.فن ت.ـ 13ىلىلة يرإليية )
يرم  ح يإلعبلم  ربتح ير بإليإلن ب ـ مح إل ة يرمىلميف يرمهاهتيف    يرع رـ يرغإلمػ    ػ   .28

  ت.  . نت.ـ نت.ف نيربي م  يرىي ىية  يو
مػػػنيج  بػػػتح ير بإليػػػإل  ػػػ  ير غييػػػإلن منحػػػهإلي  بػػػتح  نيرم  ػػػح يإلعبلمػػػ  ربػػػتح ير بإليػػػإل .29

 .  1989نت.  نت.ـ نت.ف نير بإليإل
ىحػػػػ ـ عمػػػػت ير ػػػػإليـ يرمػػػػتإلين ن يرنظػػػػ ـ يرىي ىػػػػ  معػػػػت ىػػػػتـ تهرػػػػة يرخبل ػػػػةن مطمعػػػػة يرتىػػػػإليءن  .30

 يرمهصؿن ت. .
مػػت ير ػػإليـ مبفػػهظن عيىػػ  ىنػػإليش  يػػتن يرعنػػؼ يرىي ىػػ ن  لىػػف و يصػػهرو يمعػػ تهن  إلامػػة ع .31

 1986 نطنهسن ت.فن ت.ـ
32.      www.alasr.wsin8    
33.      www.news.maktoob.com  

 

  

http://www.alasr.wsin8/
http://www.alasr.wsin8/
http://www.news.maktoob.com/


 

 

236 

 مجلة تكريت للعلون السياسية

 مجلة علمية دورية محكمة 

 4العدد/ 2السهة/ 2المجلد/

 1437 ربيع االول– 2015 كاهون االول

ISSN:  2073 _ 1140 

 

                   2015لسنة  2077رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 

Violence of Hizb ut-Tahrir Islamic party 
Abstract 
        Represents the Islamic Liberation Party one of the 
most important contemporary Islamic movements, in terms 
of orientations, or theses, he is as much as is evident in the 
theses but on the other hand, because it raises a lot of pri-
vate climbing that hide in many intellectual contradictions, 
and that the search in the content of the party's ideas, 
make researcher surprised posed to the party, he have 
peaceful nature of the call and guidance, it also adopts 
some of the implications of violence according to place and 
to achieve levels as developed by the founder of the party 
to  Taqi al-Din Nabhani. 
     Researchers have differed in Shan Islamic movements 
in the classification of Hizb ut-Tahrir under this box or that 
they agree in their reading ideas Hizb ut-Tahrir some are 
governed by phase considerations, which makes the 
search in the assets of violence in the thinking of the Islam-
ic Liberation Party raises several difficulties, including the 
lack of clarity of his ideas as well as too grainy about his 
position on violence. 

 
 


