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)١٠٤٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  التعددیة السیاسیة وضوابطها بین التأصیل الشرعي 

  والتحدیث الوضعي

  إیمان أحمد علي طه ریان

قسم القانون العام، شعبة الشریعة والقانون، كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة 

  .فرع البنات، جامعة األزهر، مدینة القاهرة، مصر

   e.r2008@azhar.edu.eg :البرید اإللیكتروني

ا :  
ا  فا :  

 .تأصيل التعددية السياسية يف الرشيعة اإلسالمية

 .بيان رضورة التعددية، وأهنا من رضورات استقرار الدولة

 .ضوابط للتعددية السياسيةوضع 

ا قيالتطبيو ،املقارنو ، املنهج االستداليل:ا. 

ا: 

 . الرشيعة اإلسالميةوضعي وتطبيقاهتا يفالتعددية كمصطلح ال تعارض بني 

 .  للتعددية السياسية رضورة كوهنا متثل نظرية سياسية الزمة للنظام السيايس

 . تعدد اجلامعات رضوري لوحدة الدولة، بل هي مما يساعد عىل استقرارها

 . هي وسيلة لتحقيق املصلحة العامةإن التعددية ليست مطلبا يف ذاهتا، وإنام

  :ات

يراعى يف تكوين اجلامعات، ضابط حتقيق املصلحة كونه من أهم مقاصـد 

 .وغايات الرشيعة اإلسالمية



 

)١٠٤٦(   ا ا وا ا وا ا اد

 وضع الضوابط املالئمة لتكوين اجلامعات ومراقبتهـا إىلتوجيه املرشعني 

ال بـام يـسمح مع إتاحة الفرصة هلا للتعبري عن الرأي دون اعتداء أو تـضييق، إ

 .به القانون لتحقيق مصلحة، أو ملنع مفسدة

ت االتعددية، السياسية، ضوابط، تأصيل، املصلحة: ا. 



  

)١٠٤٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  
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Abstract:        
 

The Objective of the Research: 

Political pluralism reference in Islamic law. 

Explaining the necessity of pluralism and that it is important 
for state's stability. 
Set regulations of political pluralism. 

Approach: The deductive, comparative, and applied approach. 

Results: 

There is no contradiction between pluralism as a statutory term 
and its application in Islamic Shari'a. 

Political pluralism is necessary as it represents a political 
theory that is important for the political system.  
Groups pluralism is necessary for the unity of the state, and 
this helps with its stability. 

Pluralism itself is not a requirement, but a manner to achieve 
public interest. 

Recommendations: 

It is taken into account, when forming a group, the regulation 
of achieving the interest as it is one of the most important aims 
and objectives of the Islamic Shari'a. 
Directing legislators to set regulations for the formation and 
monitoring of groups while giving them the opportunity to 



 

)١٠٤٨(   ا ا وا ا وا ا اد

express their opinion without aggression or restriction, except 
for what is permitted by law in order to achieve the interest or 
to prevent corruption. 

Keywords: Pluralism, Political, Regulations, Reference, 
Interest. 



  

)١٠٤٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  

 رسـول ملسو هيلع هللا ىلصبسم اهللا والصالة والسالم عـىل أرشف خلـق اهللا سـيدنا حممـد 

 الناس كافة بشريا ونذيرا، فلم يفرق يف رسـالته إىلاإلنسانية الذي أرسله اهللا 

  ،،،بني األمحر واألسود، والعريب واألعجمي إال بالتقوى أما بعد

إلســالمية فـإن املـساواة بـني النـاس هـي مــن أهـم مـا دعـت إليـه الـرشيعة ا

الغراء؛ إذ رغم اخـتالف مـشارهبم وألـواهنم، ومـا صـاحبه مـن تنـوع وتعـدد 

واختالف بينهم يف اآلراء واالجتاهات، إال أنه مل يكن هناك سبب للخالف 

 .والتنابذ بينهم، بل كان اإلسالم أساسا للتعارف والتعاون واملشاركة

إلســالمية يف لقــد عــرف التــاريخ اإلســالمي املــشاركة منــذ نــشأة الدولــة ا

ُاملدينة، بينام مل تعرفها النظم املعارصة إال بعد كفاح طويـل، فعرفـت بعـد 

ظهور الديمقراطية كإحـدى تطبيقاهتـا ووسـائل ممارسـتها، فاملـشاركة إذن 

هــي وســيلة إجيابيــة للتعبــري عــن األفكــار واآلراء، وقــد تــصدر عــن أفــراد أو 

يايس للدولـة، وتنظيمـه مجاعات، حيث باتت املسامهة يف بناء النظـام الـس

وإدارة شئونه، من خالل إبداء الرأي فـيام يعـرض مـن قـضايا ومـسائل، أمـرا 

ــأثري يف صــناعة القــرار  ــا، خاصــة إذا مــا ترتــب عــىل ذلــك ت ملحــا ورضوري

السيايس، مما ينعكس بشكل قد يكون مبارشا أو غري مبـارش عـىل الظـروف 

يس يامرس بشكل مجـاعي كان النشاط السيا فمتى. االجتامعية واالقتصادية

مــنظم، وكلــام زاد عــدد تلــك اجلامعــات، وكــان هــدفها حتقيــق املــصلحة 

العليا؛ صار النظام السيايس للدولة نظاما ديمقراطيا يأخذ بالتعددية السياسية، 

  . الشعب يف خمتلف القضايا السياسية التي يعرض هلاإىلوحيتكم 



 

)١٠٥٠(   ا ا وا ا وا ا اد

ا أ:  

عـىل سري عـادة  ال تـية والنظـام الـسيايس بني اجلامعـات الـسياس العالقةإن

وإنــام تــدور بــني رحــى الــشد واجلــذب والــضغط والرتهيــب  وتــرية واحــدة،

 وإن مل ،حتــاول احلكومــات غــري الديمقراطيــة ترويــضها حيــث والرتغيــب،

بيــنام خيتلــف الوضــع يف  .تقــوم بالتــضييق عليهــا ومالحقتهــا فإهنــا تــتمكن

الســـتفادة مـــن وجـــود تلـــك  اإىلاحلكومـــات الديمقراطيـــة حيـــث تـــسعى 

ــم  ــىل آرائه ــرف ع ــواطنني، يف التع ــن امل ــا م ــتغالل قرهب ــات، واس اجلامع

وطموحاهتم حول القضايا واملـسائل املطروحـة، فـاملواطن عنـدما يكـون 

ناخبا، قد ال جيد أن لـصوته تـأثريا عـىل جمريـات األحـداث، بيـنام خيتلـف 

 قوية، حيث يتولد األمر متى كان عضوا يف مجاعة سياسية، خاصة إذا كانت

 .لديه شعور بأن له تأثريا هاما، مما يولد لديه شعورا باملـسئولية اجتـاه وطنـه

لكــل هــذا ونظــرا ألمهيــة قــضية التعدديــة الــسياسية فقــد صــارت تعــد مــن )1(

القـضايا املعـارصة التـي اجتهـت إليهـا أنظـار البـاحثني يف الفقـه اإلسـالمي 

 .عات السياسيةوالوضعي، خاصة بعد ظهور احلركات واجلام

ا إ:  

وتتمحــور تلــك اإلشــكالية حــول مــدى التبــاين واالخــتالف بــني التعدديــة 

 .السياسية يف األنظمة السياسية املعارصة والتعددية السياسية يف اإلسالم

                                                        

 .١٢،١١مثل عليا سياسية، مرجع سابق، صـ: برتراند راسل )١(



  

)١٠٥١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا : 

 وذلــك بالتــدرج يف ، البحــث املــنهج االســتداليلتبعــت يف مــنهجاوقــد 

 جزئيـات وقواعـد إىلمات املسلم هبا وصـوال البحث من القواعد واملعلو

، مـنهج آخـر وهـو املـنهج املقـارنة، كام استعنت بها الباحثتأخرى استنتج

بني األنظمة الوضعية والرشيعة اإلسالمية، كام اتبعت املنهج التارخيي، من 

 والــصحابة رضــوان اهللا ملسو هيلع هللا ىلصخــالل عــرض تطبيقــات ملــا أثــر عــن رســول اهللا 

 .عليهم

ا و وا ا و ا م  :  

 . التعريف بالتعددية السياسية :املبحث األول

 .تعريف التعددية السياسية: املطلب األول

 . نشأة التعددية يف األنظمة السياسية املعارصة:املطلب الثاين

 .تأصيل التعددية السياسية: املبحث الثاين

 .اإلسالمأساس التعددية السياسية يف : املطلب األول

 .أساس التعددية السياسية يف األنظمة املعارصة: املطلب الثاين

 .أساس التعددية بني األنظمة املعارصة واإلسالم: املطلب الثالث

  .ضوابط التعددية السياسية: املبحث الثالث

 .حتقيق املصلحة العامة: املطلب األول

 .الف والتنوعضامن وحدة الدولة واستقرارها رغم االخت: املطلب الثاين

 .كفالة حرية الرأي والتعبري يف حدود الرشع والقانون: املطلب الثالث

  .نبذ التعصب: املطلب الرابع



 

)١٠٥٢(   ا ا وا ا وا ا اد

  ا اول
 ا د ا  

 املشاركة الـسياسية Samuel P. Huntingtonعرف صموئيل هنتنجتون 

ثري يف صنع القرار، وقد نشاط يقوم به املواطنون العاديون بقصد التأ": بأهنا

يكون هذا النشاط فرديـا أو مجاعيـا، مـنظام أو عفويـا، متواصـال أو متقطعـا، 

ــال ــري فع ــاال أو غ ــي، فع ــري رشع ــا أو غ ــا، رشعي ــلميا أو عنيف ــن  ) ١(  ".س وم

ممارسات هذه املشاركة التعددية السياسية، فهـي متثـل نوعـا مـن األنـشطة 

وفـيام يـيل تعريـف .  يف صـنع القـرارالسياسية التي جتمع املواطنني للتـأثري

وذلــك يف املطلبــني . بالتعدديــة، وأصــل نــشأهتا يف األنظمــة املعــارصة

 :اآلتيني

 .تعريف التعددية السياسية: املطلب األول

 . نشأة التعددية يف األنظمة السياسية املعارصة:املطلب الثاين

 

 

 

 

                                                        

علم االجتامع السيايس، اهليئـة املـرصية العامـة للكتـاب، : ومييصالح السيد ب/ د) ١(

النظم السياسية احلديثـة : وثامر كامل حممد اخلزرجي. ٦١، صـ٢٠١٥الطبعة األوىل، 

، ٢٠٠٤-هــ ١٤٢٥ األردن، الطبعة األوىل، -دالوي، عامنوالسياسات العامة، دار جم

 .١٨١صـ 



  

)١٠٥٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  ا اول
ا دا   

 دا :  

ُّالعد: عدد ُإحصاء: َ ْ َّعده ِاليشء، ِ ُّيعده َ ُ ًعدا َ ّ ًوتعدادا َ ْ ًوعـدة َ َّ َوعـدده َ : واالسـم. ََّ

ُالعدد ِقوله ِيف ََ ِ
ْ َتعاىل َ َ ْوأحىص﴿: َ َّكل ََ ٍيشء ُ

ْ ًعددا َ َ َصار ذا عـدد وهـم ) تعدد( )١( ﴾َ َ

َ يزيــدون أييتعــددون عــىل ألــف ُ وهــذه املعــاين هــي األقــرب ملــصطلح  ) ٢ (ِ

 .ية ففيها أيضا معنى العدد والكثرةالتعدد

ا ا دا:  

الـسلطة هـي توزيـع اإليامن بـالتنوع أو االختيـار، أو هي : التعدديةإن أصل 

   )٣ (.وبشكل متعادلنطاق واسع  عىل السياسية

وجود األحـزاب والفـصائل والتيـارات الـسياسية املتعـددة التـي ": وتعني

ن يف قوالبهـا آرائهـم ومـواقفهم الـسياسية، والتـي يصب الناشطون الـسياسيو

                                                        

 بــاب ، هــ١٤١٤ ،الثالثـة، الطبعـة بـريوت –دار صــادر ، لـسان العـرب البـن منظـور )١(

 .٢٨١، صـ٣الدال، فصل العني املهملة، ج

. ١٠٥٩، صــ٢٠٠٨القاموس املحـيط للفـريوز آبـادي، ط دار احلـديث بالقـاهرة، ) ٢(

ــيط،  ــصطفىواملعجــم الوس ــراهيم م ــاهرة، إب ــة بالق ــة العربي ــرونجممــع اللغ ، دار  وآخ

 .٥٨٧صـ ،٢باب العني، جبدون طبعة، الدعوة، 

 :، نقال عن٣٣٦: ١٩٩٨هيوود،  )٣(

 Axtmann, R. (Ed.) Understanding democratic politics: An introduction. 

"Pluralism – difference", Author, Judith Squires, SAGE Publications 

Ltd,٢٠٠٣, p.٧٢,https://www.doi.org/10.4135/9781446220962                    

                                 



 

)١٠٥٤(   ا ا وا ا وا ا اد

 دفـة احلكـم وتـسنم املراكـز إىلتتنافس ويسعى كـل حـزب منهـا للوصـول 

الرسمية للـسلطة؛ يف سـبيل إدارة الـشئون العامـة، عـىل أسـاس مـا تبنـاه مـن 

  )١("منهج وما اعتمده من برنامج سيايس

اهلـدف مـن  ددوهذا التعريف يتفق مع تعريف األحزاب، مـن حيـث إنـه حـ

 احلكم، إال أنه ليس تعريفا إىل املنافسة للوصول إىلوجودها، وهو السعي 

ــة  ــن التعددي ــزء م ــي ج ــة ه ــة احلزبي ــسياسية؛ إذ التعددي ــة ال ــام للتعددي حمك

السياسية، فهي ال تقترص عىل تعدد األحزاب فقط، بل إهنا تشتمل باإلضـافة 

ط ومجعيــات  ذلــك عــىل تعــدد مجاعــات املــصالح ومجاعــات الــضغإىل

ففي ظل وجود التعدديـة ال . حقوق اإلنسان وغريها من التكوينات اجلامعية

تكون السلطة حكرا عىل فئة معينـة، بـل هـي توزيـع للـسلطة بـني عـدة فئـات 

   )٢ ( .ومجاعات

ويرى البعض وهم أصحاب املدرسة الكالسيكية التجريبية وعىل رأسهم 

 مؤســيس التعدديــة يف  وهــو مــن أشــهر"Robert A. Dahl"روبــرت دال 

النظام املعارص، أن التعددية هي توزيـع للـسلطة الـسياسية بـني جمموعـات 

                                                        

األحكـام الـرشعية للنـوازل الـسياسية، أصـلها رسـالة دكتـوراه مـن : عطية عدالن/د) ١(

، ١هــــ، دار اليـــرس، ط١٤٢٩-م٢٠٠٨عــة األمريكيـــة املفتوحــة، نوقـــشت عــام اجلام

 .٢٢٩م، صـ٢٠١١-هـ١٤٣٢

بحـث التعدديـة الـسياسية وعالقتهـا بالتعدديـة احلزبيـة، جملـة : ربيع هادي مـشعان) ٢(

 بـاجلزائر ٢، جامعة وهـران ٢٠١٧، سنة ١، العدد ٦املجتمع والسلطة، جملد . القانون

 .١١٨صـ



  

)١٠٥٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

مــصالح سياســـية تتنـــافس فـــيام بينهــا، وأن ذلـــك حيقـــق ويـــضمن تطبيـــق 

الديمقراطيـة، بيــنام يــرى الــبعض اآلخــر وهــم أصــحاب املدرســة الليرباليــة 

ديـة فالتعدديـة إنـام  ضامن احلرية الفرإىلاملعارصة أن التعددية إنام هتدف 

 فإذا كانـت التعدديـة تـضمن تطبيـق الديمقراطيـة )١ (.أتت حلامية تلك احلرية

كام يقول الرأي األول، وإذا كان هدف التعددية كام يقـول الـرأي الثـاين هـو 

محاية احلرية، فإن كالمها جيمعهام العالقة القوية التي تـربط الديمقراطيـة 

فاحلرية هي بمثابة الـروح بالنـسبة "راطية، باحلرية، والتي هي أساس الديمق

 )٢ ("فإذا انعدمت احلرية انعدمت الديمقراطية... للديمقراطية

          م ح اا  ا دا    و 

وجود تيارات ومجاعات هتتم بالشئون الـسياسية، وتـسعى لتحقيـق أهـداف 

نا، تتمسك به، وحتكم عىل خمتلف مشرتكة، وتتبنى كل مجاعة اجتاها معي

  .القضايا واملسائل من خالله

فالتعدديــة إذن تـــشتمل عـــىل اجلامعــات الـــسياسية الرســـمية ممثلـــة يف 

األحزاب، كام تشتمل عىل غريهم من اجلامعات غـري الرسـمية كجامعـات 

 .املصالح، ممن هلم دور فاعل يف التأثري عىل احلياة السياسية

                                                        

  )١ ( Axtmann, R. (Ed.), Understanding democratic politics: An introduction, 

p74. 

حق املشاركة الـسياسية يف اختيـار رئـيس الدولـة :  حممود سامي عبد الفتاح هالل)٢(

-وعزله يف الفقه اإلسالمي والنظم الدستورية املعارصة، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق

 .٢٨،٢٧م، صـ٢٠١٧-هـ١٤٣٨جامعة بنها، 



 

)١٠٥٦(   ا ا وا ا وا ا اد

   ح اا  أ : فالتعددية السياسية تستلزم مزيدا مـن الـضوابط

إلحكام معنى هذا املصطلح بام يتفق مع أصول ومبادئ الرشيعة اإلسالمية، 

وجـود مجاعـات وحركـات : حيث يمكـن تعريـف التعدديـة الـسياسية بأهنـا

هتتم بالقضايا واملسائل السياسية، وتتبنى كل مجاعـة اجتاهـا ورأيـا حيقـق 

 . للدولة، بام ال خيالف ثوابت الرشيعة اإلسالميةاملصلحة العليا 

ويتضح مما سبق أن التعدديـة الـسياسية تقـوم أساسـا عـىل جتمـع إرادات 

عدد من األفراد، يكونـون مـن بيـنهم مجاعـات تتنـافس فـيام بينهـا مـن أجـل 

التأثري عىل الـسلطة، والتـأثري بالتـايل يف صـنع القـرار الـسيايس، إال أن ذلـك 

أن حتكمه ضوابط رشعية وأخالقية تنأى به عن التعصب وما التنافس جيب 

 .  يقود إليه من تشدد وعنف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

)١٠٥٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ما ا  
   مة اد  ام ا اة

 "الفــصائل" إىلُكــان ينظـر ومل تكـن التعدديـة معرتفــا هبـا قــديام، حيـث 

رية ومثرية لالنقـسام وهدامـة ًالسياسية والتنظيم احلزيب عموما عىل أهنا خط

ًولكـــن نظـــرا ألن . للنظــام واالســـتقرار الـــسياسيني وتـــرض بالــصالح العـــام

 فإهنــا اســتخدام القـوة واإلكــراه،اجلمعيـات الــسياسية ال يمكـن قمعهــا دون 

 إىل رسيـة استطاعت أن تنشأ يف شكل مجعياتكانت يف كثري من األحيان 

فتحولت تلـك اجلمعيـات . امل النور الكإىل حتى خرجت من الظل ،حد ما

أحزاب  إىلوقات  يف وقت من األfactions "فصائلبال"ما كانت تعرف  أو

 political parties.)١(  سياسية

وتعــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة هــي أول دولــة تأخــذ بنظــام التعدديــة 

خالل السنوات األخرية من القرن الثـامن عـرش يف اجلمهوريـة احلزبية، ففي 

توماس جيفرسون نائب الرئيس، مجع شكلت من الواليات املتحدة، التي ت

رس ملعارضـة نج الكوأتباعهم يفزعيم جملس النواب،  وجيمس ماديسون

. لكـسندر هـاملتونأ خزانتـهسياسات الرئيس االحتادي جون آدامـز، ووزيـر 

ولكــي ينجحــوا يف معارضــتهم، رسعــان مــا أدركــوا أنــه ســيتعني علــيهم أن 

 ، بـل معارضـة الفيـدراليني يف الكـونغرس وجملـس الـوزراءيفعلوا أكثر من

                                                        

 )١( Robert A. Dahl: What Political Institutions Does Large-Scale 

Democracy Require?,    The Journal of Public and International Affairs, 

Academy of Political Science, Political Science Quarterly, Volume١٢٠, 

Issue ٢, summer ٢٠٠٥, p. ١٨٩,١٩٠.    



 

)١٠٥٨(   ا ا وا ا وا ا اد

 كـان علـيهم الفـوز يف ؛ وهلـذا، عزل خصومهم مـن مناصـبهمإىلتاجون حي

وهو ما يعنـي كـسب الـدعم الـشعبي، وذلـك مـن خـالل االنتخابات الوطنية، 

يف أقل مـن عقـد مـن الزمـان، و ،تنظيم أتباعهم يف مجيع أنحاء البالدتعبئة و

ًمع آرائهم حزبا سياسيا تم تعاطف وماديسون وغريمها ممن أنشأ جيفرسون  ً

 أصـغر إىلً وصـوال مستوى الدولة كلها، بدءا من أكرب الوالياتتنظيمه عىل 

مقاطعات، وبلديات، وهي منظمة من شأهنا أن تعزز والء أتباعهم بني وأثناء 

ــة ــالت االنتخابي ــم ،احلم ــن أهن ــد م ــات والتأك ــازوا يف االنتخاب ــبح . ف وأص

ــز ــوري ح ــزب (هبم اجلمه ــم احل ــسميته باس ــدت ت ــذي أعي ــوري ال اجلمه

ويف مقابلـه . أول حزب انتخايب قائم عـىل الـشعبية يف العـامل) الديمقراطي

ن أحــد أهــم املؤســسات الــسياسية ظهــر احلــزب الفيــدرايل، وهبــذا يتبــني أ

 ما هو أبعـد مـن حـدودها يف إىل وهو احلزب السيايس، قد اندفع ،األساسية

ت واهليئات الترشيعية مـن أجـل تنظـيم املـواطنني أنفـسهم وتعبئـة الربملانا

 .مؤيدي األحزاب يف االنتخابات الوطنية

عنـدما زار املـؤرخ الـسيايس الفرنـيس يف ثالثينيات القرن التاسـع عـرش، و

 الواليات املتحدة مل يرتدد يف اإلشارة Tocquevilleألكسيس دي توكفييل 

ًجمتمعــا "إن الــشعب يف ذلــك البلــد كــان  :وقــال، ديمقراطيــةدولــة كيهــا إل

 أذهلـــه تعـــدد حيـــث. ُ وأن قـــوة األغلبيـــة ال حتكـــم"حيكـــم نفـــسه بنفـــسه

  )١ ( .اجلمعيات التي نظم فيها األمريكيون أنفسهم لكل غرض

                                                        

)١(  Robert A. Dahl: What Political Institutions Does Large-Scale 

Democracy Require? P190. 



  

)١٠٥٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

وهبـــذا ظهـــر التعـــدد الـــسيايس مـــن خـــالل ظهـــور األحـــزاب الـــسياسية، 

الدولة، بام ال يقل واالعرتاف باحلق يف تكوينها، بحيث تتعدد األحزاب يف 

ــزبني  ــة-عــن ح ــات املتحــدة األمريكي ــدأ يف الوالي ــام ب ــوىل -ك ــث يت  بحي

أحدمها احلكم ويشكل الوزارة املتجانسة التي يتآلف أعـضاؤها ويتوافقـوا 

 )١ (.عىل حتقيق رؤى واحدة، أما احلزب اآلخر فيتوىل مهمة املعارضة

 بدايــة القــرن وعــىل الــرغم مــن أن مــرص قــد عرفــت التعدديــة احلزبيــة يف

العرشين، إال أهنا عادت ورفـضتها منـذ نـشأة نظـام احلكـم اجلمهـوري هبـا 

ــام ثــورة  م، وعرفــت نظــام احلــزب الواحــد، حيــث ١٩٥٢ يوليــو ٢٣منــذ قي

ُعرف هذا احلزب بمسميات متعددة، فسمي هيئة التحرير تـارة، ثـم االحتـاد 

، وقـد كــان  االحتـاد االشــرتاكي العـريبإىلالقـومي، وأخـريا تغــري املـسمى 

وكــان مــن املحظــور وفقــا لقــانون . لكـل اســم مــا يــربره ويــدعوا إليــه آنــذاك

 يف املـادة الثالثـة منـه؛ ١٩٧٢ الـصادر سـنة ٣٤محاية الوحدة الوطنيـة رقـم 

إنــشاء أي مجعيــة، أو منظمــة، أو هيئــة، أو مجاعــة، أو إدارهتــا أو االنــضامم 

خـذ بالتعدديـة احلزبيـة، وعىل الرغم من أن مرص قبـل الثـورة كانـت تأ. إليها

 اتبــاع هنــج إىلإال أن الــبعض يــرى أن اجتــاه قيــادة الثــورة يف ذلــك الوقــت 

 رضورتـه يف ذلـك الوقـت للمحافظـة عـىل إىلاحلزب الواحـد؛ إنـام يعـود 

مكاسب الثورة وتعميق أسـسها وأهـدافها، وذلـك مـن خـالل تعبئـة صـفوف 

                                                        

الــنظم الــسياسية والقــانون الدســتوري، منــشأة املعــارف : ماجــد راغــب احللــو/  د)١(

  .٥٣٢،٥٣١، صـ٢٠٠٥باإلسكندرية، 



 

)١٠٦٠(   ا ا وا ا وا ا اد

هـر الواقـع خطـأه، حيـث وهو األمر الذي أظ)١ (.اجلامهري وتوحيد اجتاهاهتم

مل يكن لذلك احلزب دور إال تربير ترصفات السلطة، ومل يورث إال سـلبية 

املواطن اجتاه املشاركة الـسياسية، ناهيـك عـن الفـساد واالنحرافـات التـي 

 األخـذ بنظـام إىلوقـد عـادت مـرص . متخضت عـن هـذا التنظـيم الـشمويل

أحـزاب أو كـام سـميت التعددية مرة أخـرى، ولكنـه كـان قـارصا عـىل ثالثـة 

ــادئ مــستقلة عــن االحتــاد  ــديولوجيات، أو مب ــي مل يكــن هلــا أي ــابر، والت من

 القـول بأهنـا مل تكـن أحزابـا مـستقلة إىلاالشرتاكي آنذاك، مما دفع البعض 

باملعنى احلقيقي، ومؤداه أن يكون لكـل حـزب مبادئـه الـسياسية واجتاهاتـه 

ــستلزمه ذلــك  ــا ي مــن تــصارع ســيايس وشــد الفلــسفية يف نظــام احلكــم، وم

 )٢ (.وجذب، بحيث حيقق يف النهاية الصالح العام للدولة

ُ ونتيجة ملا شاب نظام املنـابر مـن عيـوب أمههـا؛ أهنـا أنـشئت بـأمر مـن 

ــة  ــشأ برغب ــو مفــروض يف األحــزاب أن تن ــيس كــام ه ــسلطة احلاكمــة، ول ال

الـشعب، وأن تتكــون مـن أعــضاء هلـم أفكــار ومبـادئ سياســية متنوعــة، وإن 

خالفت يف ذلك السلطة السياسية، لذا فقد صـدر قـانون األحـزاب الـسياسية 

م، وبموجبــه صـار للمـرصيني حــق تكـوين األحــزاب، ١٩٧٧ لـسنة ٤٠رقـم 

 . وحق االنتامء إليها

                                                        

 حتليل النظام الدستوري املرصي، منـشأة املعـارف: إبراهيم عبد العزيز شيحا/  د)١(

 .٢٠، صـ٢٠٠٣باإلسكندرية، ط 

 .٥٦٥،٥٦٤مرجع سابق، صـ: ماجد احللو/  راجع د)٢(



  

)١٠٦١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

م والتي كانت ١٩٧١وقد تم تعديل املادة اخلامسة من الدستور املرصي 

 الوحيد، فنص التعديل تقيض باعتبار االحتاد االشرتاكي هو التنظيم السيايس

يقوم النظـام الـسيايس يف مجهوريـة ": م عىل  أن١٩٨٠الذي صدر يف مايو 

مرص العربية عىل أساس تعدد األحزاب وذلك يف إطار املقومات واملبادئ 

 وهبــذا "األساســية للمجتمــع املــرصي املنــصوص عليهــا يف الدســتور

دســاتري أصــبحت حريــة الــرأي والتعبــري املنــصوص عليهــا يف مجيــع ال

املــرصية جتــد تطبيقــا هلــا، مــن خــالل حريــة تكــوين األحــزاب الــسياسية، 

وغريها من أشكال التنظيم السيايس، واالنضامم إليها، لتكون وسـيلة للتعبـري 

 .عن الرأي وممارسة النشاط السيايس

 أيضا ذكـر التعدديـة يف املـادة اخلامـسة ٢٠١٤كام أن الدستور املرصي 

ــىل أن ــص ع ــ": ون ــوم النظ ــىل اميق ــسيايس ع ــاس ال ــسياسية  أس ــة ال التعددي

 ،والفصل بني الـسلطات والتـوازن بينهـا ،واحلزبية والتداول السلمي للسلطة

عـىل الوجـه  ،واحرتام حقوق اإلنسان وحرياته ،وتالزم املسئولية مع السلطة

 حيث أراد املرشع من هـذا الـنص بيـان األسـس التـي ".املبني يف الدستور

التعدديــة "الــسيايس املــرصي فعــددها وذكــر مــن بينهــا يقــوم عليهــا النظــام 

، كام أن من يمعـن النظـر يف هـذا الـنص يالحـظ تفريـق املـرشع "السياسية

الدســتوري بــني التعدديــة الــسياسية والتعدديــة احلزبيــة، فالتعدديــة الــسياسية 

تشمل األحزاب وغريها من حركات أو مجاعـات تتبنـى آراء سياسـية معينـة 

ضايا يف الدولة، أو هلا اجتاه سيايس معني تشتهر بـه فيعـرف اجتاه قضية أو ق

 . من خالل هذا االجتاه رأهيا نحو القضية أو املسألة املثارة



 

)١٠٦٢(   ا ا وا ا وا ا اد

وهنــاك مــن الدســاتري مــن يــنص عــىل التعدديــة احلزبيــة فقــط، كالدســتور 

، حيث نص يف الفصل األول مـن البـاب األول ٢٠٠٥السوداين الصادر عام 

ــادة  ــىل أن) ١٢(امل ــسانية، ": ع ــة اإلن ــة الكرام ــاحرتام وترقي ــة ب ــزم الدول تلت

ُوتؤســس عــىل العدالــة واملــساواة واالرتقــاء بحقــوق اإلنــسان وحرياتــه 

ــيح ــية وتت ــة األساس ــة التعددي ــة )١("احلزبي ــا للدول ــسياسية وفق ــة ال  فالتعددي

السودانية هي تعدديـة حزبيـة فقـط، وإن كـان ذلـك ال يعنـي رفـضها ألشـكال 

 .ة األخرى من مجاعات ومنظامتالتعددية السياسي

ــل  ــسياسية، ب ــة ال ــىل االعــرتاف بالتعددي ــارصة ع ــة املع وحتــرص األنظم

: عىل أن) ٧٤( ةدلماا يف ٢٠١٤وتنظيم عملها، فقد نص الدستور املرصي 

وال . للمـواطنني حـق تكـوين األحـزاب الـسياسية، بإخطـار ينظمـه القـانون"

، أو يسياسية عىل أساس دين، أو قيام أحزاب  نشاط سيايسيجيوز مبارشة أ

،  أو جغرايفيبناء عىل التفرقة بسبب اجلنس أو األصل أو عىل أساس طائف

ذي طـــابع أو ممارســـة نـــشاط معـــاد ملبـــادئ الديمقراطيـــة، أو رسى، أو 

 ".يوال جيـوز حـل األحـزاب إال بحكـم قـضائ. يأو شبه عـسكر ،عسكري

ين األحـزاب ويالحظ عىل هـذا الـنص الدسـتوري أنـه وإن رصح بحـق تكـو

السياسية، إال أنه قيده بوجوب اإلخطار واحلصول عىل إذن لتكوينها، أيـضا 

ــتم  ــته ت ــت ممارس ــر مادام ــيايس آخ ــشاط س ــة أي ن ــنص ممارس ــع ال مل يمن

بالضوابط التي ذكرها الدستور، ويؤكد ذلك ما ذكره املرشع الدسـتوري يف 
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)١٠٦٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ت األهليـة للمواطنني حق تكوين اجلمعيات واملؤسـسا ": أن) ٧٥( ةدلماا

. ، وتكون هلـا الشخـصية االعتباريـة بمجـرد اإلخطـاريعىل أساس ديمقراط

 شئوهنا، أو ومتارس نشاطها بحرية، وال جيوز للجهات اإلدارية التدخل يف

وحيظـر . يحلها أو حل جمالس إداراهتا أو جمالس أمنائها إال بحكم قضائ

ً أو نشاطها رسيا إنشاء أو استمرار مجعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها

 ينظمـه ي، وذلـك كلـه عـىل النحـو الـذي أو شـبه عـسكريأو ذا طابع عسكر

 فالدسـتور مل يـضع مانعـا مـن إنـشاء اجلامعـات، كـام مل يقـرص ".القـانون

عمل تلك اجلمعيات األهلية عىل جمال معني، مما يعنـي ضـمنا أنـه جيـوز 

 بــام حظــره إنــشاء مجعيــة ملامرســة العمــل الــسيايس، طاملــا أهنــا التزمــت

النص، وهو أال متارس اجلمعية نشاطا ذو طابع عسكري أو شبه عسكري أو 

 .هلا أنشطة رسية إذ أن رسيتها دليل عىل كوهنا غري قانونية

وال شـك أن جمـرد تعـدد األحــزاب يف دولـة مـا ال يعــد دلـيال عـىل وجــود 

 يف التعددية الـسياسية احلقيقيـة، إال إذا كـان هلـذه األحـزاب دورهـا الفاعـل

املعارضة، وإبداء الرأي، واملشاركة يف الشئون السياسية، ويظهر ذلك مـن 

خالل تبادل األحزاب احلـصول عـىل األغلبيـة الربملانيـة، ومـن ثـم تـشكيل 

احلكومة، كـام هـو احلـال يف الـدول التـي تأخـذ بالنظـام الربملـاين، بـل إن 

 احلــاكم الــبعض يعتربهــا ســلطة واقعيــة يف الدولــة كوهنــا تــسهم يف توجيــه

وتؤثر يف العديد من الشئون السياسية، فإذا فشلت األحزاب يف القيـام بـدور 



 

)١٠٦٤(   ا ا وا ا وا ا اد

 نظـام احلـزب الواحـد، أو إىلاملعارضة، كان معنى ذلك أن الدولة حتولت 

 )١ (.احلزب املسيطر بشكل واقعي، وإن كثرت األحزاب بشكل رسمي

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                        

ــو/ د) ١( ــب احلل ــد راغ ــابق، : ماج ــع س ــتوري، مرج ــانون الدس ــسياسية والق ــنظم ال ال

 .١٢،١١صـ



  

)١٠٦٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ما ا  
ا دا   

 البعض أن التعددية السياسية هي فكرة غربية نـشأت يف أوروبـا نتيجـة يرى

 األمـة، وأن إىلظهور الديمقراطية، وإطالق احلريات الفردية، ونقل الـسيادة 

وهـذا الـرأي صـحيح  )١(التاريخ اإلسالمي مل يعرف معنى التعددية الـسياسية؛

عرفتــه متــى كــان مقــصود بــه التعدديــة كلفــظ ومــصطلح، أمــا مفهومهــا فقــد 

 :وبيان ذلك يف املطالب اآلتية. الرشيعة

 .أساس التعددية السياسية يف الرشيعة اإلسالمية: املطلب األول

 .أساس التعددية السياسية يف األنظمة املعارصة: املطلب الثاين

ــث ــب الثال ــرشيعة : املطل ــارصة وال ــة املع ــني األنظم ــة ب ــاس التعددي أس

 .اإلسالمية

 

  
  
  
  
  
  
  

                                                        

 .٢٢٩األحكام الرشعية للنوازل السياسية، مرجع سابق، صـ: عطية عدالن/د) ١(



 

)١٠٦٦(   ا ا وا ا وا ا اد

  ا اول
أا ا  ا دس ا  

لقد عرفت الرشيعة اإلسالمية تعـدد اآلراء وتنوعهـا، وأجـازت املعارضـة 

  : وأباحتها، كام أقرت األخذ برأي األغلبية واعرتفت به، ودليل ذلك ما ييل

ــا :أو ــالمية يف إىل إذا مــا رجعن ــة اإلس ــشأة الدول ــالمي، ون ــاريخ اإلس  الت

رة؛ يتبني أنه قد وجـد يف املدينـة جمتمـع متعـدد اجلامعـات، املدينة املنو

 اليهـود، ثـم إىلضم القبيلتني املعروفتني ومها األوس واخلزرج باإلضـافة 

ــشائر  ــل وع ــيعهم مــن قبائ ــك املــسلمون املهــاجرون ومج ســكنها بعــد ذل

 أن يبنــي جمتمعــا إســالميا مــدنيا ملسو هيلع هللا ىلصخمتلفــة، ومــع ذلــك اســتطاع الرســول 

 )١ (.جلامع اإلسالمي الواحد واألمة السياسية الواحدةمتميزا، يف إطار ا

ــا تتنازعــان الرياســة قبــل اإلســالم، ومل تكــن تقبــل  ــان كانت  فالقبيلتــان اللت

 إىلإحدامها وجود األخرى ومتيزها، وكـان النـزاع والتنـافس بيـنهام يـصل 

حد السيف، صارتا بعد أن عمـر اإلسـالم قلـوهبم ونـور أبـصارمها، قبيلتـني 

 وعــن الــدين اإلســالمي، بــل صــاروا ملسو هيلع هللا ىلصن يف الــزود عــن رســول اهللا تتنافــسا

يل ِسَمنا غ: افتخرت األوس واخلزرج فقالت األوس"يتفاخرون بذلك، فقد 

املالئكة حنظلة بن أيب عامر، ومنا الذي محته الدبر عاصم بن ثابت بن أبـى 

األفلح، ومنا الذي اهتز له عرش الرمحن سعد بن معـاذ، ومنـا الـذي جعلـت 

ادته شهادة رجلني خزيمة بـن ثابـت، فقالـت اخلـزرج منـا أربعـة مجعـوا شه

                                                        

يف "والتحـديات الغربيـة، سلـسلة .. التعدديـة الرؤيـة اإلسـالمية: حممد عامرة/ د) ١(

 .١١، صـ١٩٩٧، هنضة مرص، أكتوبر "٨التنوير اإلسالمي رقم 



  

)١٠٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 أيب، وزيد بن ثابـت، ومعـاذ، وأبـو زيـد ريض ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن عىل عهد رسول اهللا 

 وقد مجع كتاب التاريخ اإلسالمي العديد والعديد من )١("اهللا عنهم أمجعني

خـر، إال املواقف والقضايا التي كان لكل منهام فيها رأي واجتاه خيالف اآل

 ويرتــضيانه لــدينهم ملسو هيلع هللا ىلصأهنـام كانــا ينـزالن يف النهايــة عـىل حكــم رسـول اهللا 

ودنياهم، أو ما يتفق عليه إمجاع الـصحابة، ومـن أشـهر تلـك القـضايا قـضية 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاخلالفة بعد رسول اهللا 

م: فيام مل يرد فيه نـص ملسو هيلع هللا ىلص االجتهاد؛ وهو سنة حمكمة عن رسول اهللا ،

إذا حكم احلاكم فاجتهد، « النبوية، حث عليه بقولهمن القرآن الكريم والسنة 

وقـد أمـر  )٢ (»ثم أصـاب فلـه أجـران، وإذا حكـم فاجتهـد، ثـم أخطـأ فلـه أجـر

 الصحابة رضوان اهللا عليهم به حني كان يبعثهم ليفقهوا القوم يف ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

أن رسـول اهللا : عن أناس من أهل محص من أصحاب معاذ بن جبـلدينهم، ف

كيــف تقـيض إذا عـرض لــك «:  الـيمن، قـالإىل يبعـث معــاذا  ملـا أراد أنملسو هيلع هللا ىلص

:  قـال"فإن مل جتـد يف كتـاب اهللا؟ ": أقيض بكتاب اهللا، قال:  قال"قضاء؟ 

                                                        

 بن كثري القريش البرصي ثم الدمـشقي البداية والنهاية أليب الفداء إسامعيل بن عمر) ١(

 .٤٩، صـ٧م، ج١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧، دار الفكر)هـ٧٧٤: املتوىف(

: حتقيــق :؛ صــحيح البخــاريأخرجــه اإلمامــان البخــاري ومــسلم يف صــحيحيهام) ٢(

، وصــحيح ٧٣٥٢: حــديث رقـم بـريوت، -حممـد فــؤاد عبـد البــاقي، دار طـوق النجــاة 

فيـصل عيـسى : دار إحياء الكتب العربية: النارش ،حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق: مسلم

بـاب أجـر احلـاكم إذا اجتهـد ، ١٣٤٢، صــ٣، بـدون طبعـة، جالقـاهرة –البايب احللبـي 

 .فأصاب أو أخطأ



 

)١٠٦٨(   ا ا وا ا وا ا اد

فـإن مل جتـد يف سـنة رسـول اهللا وال يف كتـاب ": ، قـالملسو هيلع هللا ىلصفبسنة رسول اهللا 

احلمد هللا :  صدره وقالملسو هيلع هللا ىلصأجتهد رأي وال آلو، فرضب رسول اهللا : اهللا؟ قال

 فاالجتهـاد يف أمـور )١( » اهللا ملـا يـرىض رسـول اهللاِ رسـولَفـق رسـولالذي و

الفقـه والـدين أمـر حممــود، بـل مطلـوب، فيكــون يف أمـور الـدنيا والــسياسة 

 .أوىل

 التجديد كونه إىليظهر مما سبق أمهية االجتهاد ودوره، فاالجتهاد يؤدي 

نـا مـا مل يواكب املتغريات يف الواقع املعارص، ذلك أنه قـد حـدث يف زمان

 ومـن تبعـه، فكـان فـتح بـاب االجتهـاد رمحـة ملسو هيلع هللا ىلصحيدث يف زمن رسول اهللا 

 البحـث عـن حـل ملـا إىلباملسلمني، وحفظا لإلسالم، فال يضطر املـسلم 

يعضله خارج إطار دينه، بل جيد يف ثوابت الرشيعة مع اجتهاد العلـامء حـل 

وم به مجاعة واالجتهاد قد يكون فرديا أو مجاعيا، تق. جلميع ما أشكل عليه

ــؤالء  ــنهج يف اجتهــاده، وجيمــع ه ــامء، ولكــل مــنهم م مــن الفقهــاء أو العل

املجتهدون مجيعا وحدة األصل اإلسالمي واتفـاقهم عـىل أصـول الـرشيعة 

 . اإلسالمية، وإن اختلفوا يف الفروع

ومتثل التعددية جانبا من االجتهاد اجلامعي الذي حيقـق معنـى الـشورى، 

كار وتبادل لـآلراء والرتجـيح بينهـا واختيـار مـا فيـه ملا فيه من متحيص لألف

                                                        

َشـعيب : أخرجه أبو داوود يف سننه، وإسناده ضعيف إلهبام أصحاب معاذ، حتقيـق) ١(

 - هــ ١٤٣٠، الطبعـة األوىل، د كامل قـره بلـل، دار الرسـالة العامليـةم حم-األرنؤوط 

 )٥/٤٤٤( م، ٢٠٠٩



  

)١٠٦٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ومع ظهور املستجدات يف خمتلـف املجـاالت، ومنهـا أمـور )١(املصلحة،

ــرأي،  ــوه ال ــب وج ــشاورهم، وتقلي ــراد وت ــتامع األف ــل اج ــا جع ــسياسة، م ال

 أصوب الـرأي وأكثـره حتقيقـا للمـصلحة، أمـرا ال إىلواجتهادهم للوصول 

ا فيه من دفع مرضة االنفراد بالرأي واالسـتبداد غنى عنه، بل صار رضوريا مل

ــوادث  ــدد احل ــاة لتج ــى، دون مراع ــد األعم ــود أو التقلي ــرضة اجلم ــه، أو م ب

. واملشكالت، واختالف ظروف الزمان واملكـان بـل واألشـخاص أنفـسهم

 مـن كـان مـا الـسياسة"وقد ذكر ابن القيم رأي ابـن عقيـل يف الـسياسة فقـال 

 وإن الفـساد، عـن وأبعـد الـصالح إىل أقرب معه سالنا يكون بحيث األفعال

 )٢("وحي به نزل  والملسو هيلع هللا ىلص الرسول يرشعه مل

: الشورى؛ وهي من املبـادئ األساسـية يف اإلسـالم، وهـي مـن بـاب 

ال غنـى لـويل " -رمحه اهللا-النصيحة للحاكم، وكام يقول الشيخ ابن تيمية 

 ُعـفٱ ف﴿  فقـال تعـاىلملسو هيلع هللا ىلصاألمر عن املشاورة، فإن اهللا تعـاىل أمـر هبـا نبيـه 

َهم وَعن  ِستغفرٱُ ِ هلم وشاورهم يف َ ُ َِ َ ِألمـرٱَُ َ فـإذا عزمـت فتوكـل عـىل َ َ َ ََّ َ َ ََ ََ َّإن  هللاَِّٱِ  هللاََّٱِ

                                                        

االجتهــاد اجلامعــي يف التــرشيع اإلســالمي، : عبــد املجيــد الــسوسوه الــرشيف/ د) ١(

، ذو ٦٢سلسلة كتـب األمـة تـصدرها وزارة األوقـاف والـشئون اإلسـالمية بقطـر، العـدد 

 ، ١٧هـ، السنة ١٤١٨القعدة 

ن أيب بكر بن أيـوب بـن سـعد شـمس ملحمد ب: إعالم املوقعني عن رب العاملني )٢(

حممـد عبـد الـسالم إبـراهيم، دار : ، حتقيـق)هــ٧٥١: املتوىف(الدين ابن قيم اجلوزية 

 .٢٨٣، صـ٤ ج،م١٩٩١ -هـ ١٤١١ريوت، الطبعة األوىل، ب –الكتب العلمية 



 

)١٠٧٠(   ا ا وا ا وا ا اد

ُّحيب 
ِ َملتوكلنيٱُ

ِ ِّ َ َ والنـصيحة واجبـة وهـي مـن بـاب األمـر بـاملعروف  )٢(" )١(﴾ُ

ــ ــة احلــاكم، وال تك ــل العامــة يف مواجه ــر، مــن قب ون إال والنهــي عــن املنك

باللــسان عــن طريــق تقــديم النــصيحة واملوعظــة احلــسنة، ومــن األحاديــث 

 أنـه ملسو هيلع هللا ىلص النبـي عن ريض اهللا عنه الداري متيم املشهورة يف هذا الباب ما رواه

 املسلمني وألئمة ولرسوله ولكتابه هللا :ملن؟ قال: النصيحة، قلنا الدين «قال

تكــون هللا ولكتابــه  أن النــصيحة تكــون لكــل أحــد فملسو هيلع هللا ىلصفقــد بــني  )٣(»وعــامتهم

  .الكريم ولرسوله األمني وألئمة املسلمني وعامتهم

مل يكن أحد أكثر مـشورة ":  قال أنهوقد روي عن أيب هريرة ريض اهللا عنه

 يـشاور أصـحابه يف أمـور احلـرب ملسو هيلع هللا ىلصفكان  )٤(" ملسو هيلع هللا ىلصألصحابه من رسول اهللا 

ــد اهللا هبــا، فلــام انتقــل  ــزول الــوحي مــن عن   الرفيــقإىل ملسو هيلع هللا ىلصدون األحكــام لن

األعىل، صار الصحابة يتشاورون يف األحكام وغريها مما مل يرد به نص يف 

كتاب أو سنة، ولقد طلب بعضهم رضوان اهللا عليهم املـشورة والـرأي، ولنـا 

فـيام أثـر عـنهم أســوة وعـربة، فقـد روي أن أبـا بكــر ريض اهللا عنـه ملـا تــوىل 

                                                        

   .١٥٩سورة آل عمران، آية ) ١(

زارة الـشئون اإلسـالمية السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعيـة البـن تيميـة، و) ٢(

هــ ١٤١٨ اململكـة العربيـة الـسعودية، الطبعـة األوىل، -واألوقاف والدعوة واإلرشـاد 

 .١٢٦صـ

 .٥٥حديث رقم ) ١/٧٤( أخرجه مسلم يف صحيحه، باب بيان الدين النصيحة،) ٣(

بـشار عـواد معـروف، النـارش دار الغـرب :  سنن الرتمـذي، حتقيـق-اجلامع الكبري ) ٤(

 .٢٦٥، صـ ٣ م، ج١٩٩٨ :بريوت، سنة النرش – اإلسالمي



  

)١٠٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ليكم ولست  قد وليت عأهيا الناس فإين"اخلالفة كان مما خطب الناس به 

: قال ابن العريب)١(  "...بخريكم، فإن أحسنت فأعينونى، وإن أسأت فقومونى

 الـصواب، ومـا تـشاور إىل وسـبب ، ومسبار للعقـول،الشورى ألفة للجامعة

فالشورى واملناصحة ألويل األمر مها مـن لـوازم التعدديـة )٢ ("قوم إال هدوا

اإلســالمية، دعــت وآليــات عملهــا، وكالمهــا مــن املــسلامت يف الــرشيعة 

إليهام، وحثت احلكام عىل األخذ هبام، وطلبهام، وحثت املحكومني عىل 

 .تقديمها

ــام، :را ــىل احلك ــة األمــة ع ــالمية مــرشوعية رقاب ــرت الــرشيعة اإلس  أق

وأجازت معارضـة احلـاكم بـل ووجوهبـا بـضوابطها الـرشعية، فهـي ليـست 

ي واجـب عـىل خروجا عىل احلاكم، بـل هـي مـن بـاب تقـديم النـصيحة وهـ

املحكومني، فقد اعرتض املسلمون عىل الصلح مع الكفار، بعـد تـوجههم 

ُ مكــة ليفتحوهــا فــيام عــرف بــصلح احلديبيــة، وكــان إىل ملسو هيلع هللا ىلصمــع رســول اهللا 

                                                        

 ٩١١ - ٨٤٩(جلالل الدين الـسيوطي ) اجلامع الكبري(مجع اجلوامع املعروف بـ )١(

 حـسن عيـسى عبـد - عبـد احلميـد حممـد نـدا -خمتار إبـراهيم اهلـائج : ، املحقق)هـ

 م، ٢٠٠٥- هــ ١٤٢٦: مرص، الطبعة الثانية –األزهر الرشيف، القاهرة : الظاهر، النارش

 .٢٢٧، صـ١٤ج

القايض حممد بن عبد اهللا أبو بكر بن العريب املعـافري : أحكام القرآن البن العريب) ٢(

حممد : َّ، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه)هـ٥٤٣: املتوىف(اإلشبييل املالكي 

 ٢٠٠٣ - هــ ١٤٢٤لبنان، الطبعة الثالثـة،  –عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت 

 .٩١، صـ٤م، ج 



 

)١٠٧٢(   ا ا وا ا وا ا اد

 صـلحه معهـم، ملسو هيلع هللا ىلصرأهيم رفض الصلح مع قريش، وأنكروا عـىل رسـول اهللا 

ِ ما كان ملؤم ﴿إال أهنم رضخوا ألمر اهللا ورسوله، قال تعاىل ِ ُ َ َ ُ وال مؤنَ َ َمنـة إذا َ ِ ٍ َِ

َقــىض  ُ ورســولههللاَُّٱَ َُ ُ ً أمــرا  ٓۥَ َيكــون  َأن  َ ُ ُهلــم  َ ُخلــريةٱ َُ َ َ
ِ مــن أمــرهم ومــن يعــص ِ َ َ َ

ِ ِِ  هللاََّٱَ

ُورسوله ََ ُ َٰ فقد ضل ضلالۥَ َّ ََ َ    )١(﴾اِبينُّ مَ

 احلـاكم إلبـداء إىلونتيجة لتعقد احلياة واتساع الدولة وصعوبة الوصـول 

 تكوين مجاعـات تتـوىل هـذا إىلبارش، فقد دعت احلاجة الرأي له بشكل م

األمر تكون ممثلة لألفراد، وتتشكل فيام يـسمى مجعيـة أو مركـز أو منظمـة، 

وقد تتشكل تلك اجلامعة كحـزب سـيايس، بحيـث يـصبح لكـل مجاعـة أو 

حزب رأي يف املسألة فتعمل وتتنافس فيام بينها لتحقيـق املـصلحة العامـة 

  )٢(. عة اإلسالمية ومقاصدهابام ال خيالف الرشي

 : أقـرت الـرشيعة اإلسـالمية األخـذ بـرأي األغلبيـة، وعرفتـه قبــل أن 

 وقــد أخــذ هبــا اإلســالم بطريقــة )٣(تعرفــه األنظمــة الــسياسية قــديام وحــديثا،

وفلسفة يتحقق هبا يف النهاية املصلحة، ففي حال االختالف عىل أمـر، فإنـه 

بادئ الترشيعية يف نـصوص القـرآن والـسنة، ُيعرض عىل القواعد العامة وامل

ــة أو  ــه يؤخــذ بــرأي األكثري فــإن مل يكــن فيهــا مــا يــرجح رأي عــىل آخــر فإن

                                                        

 .٣٦سورة األحزاب، آية ) ١(

 .٢٤٠األحكام الرشعية للنوازل السياسية، مرجع سابق، صـ: عطية عدالن/د) ٢(

إن الغرب قد عرف األخذ باألغلبيـة قبـل : راجع يف تفصيل ذلك والرد عىل من قال) ٣(

المية، مكتبـة النظريات السياسية اإلس: حممد ضياء الدين الريس/ أن يعرفها اإلسالم، د

 .٣٦٨، صـ٧دار الرتاث، ط 



  

)١٠٧٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

واألخذ برأي األغلبية هـو . األغلبية، خاصة من اشتهر منهم بالعلم واحلكمة

ُمما عرف أيضا يف األنظمة املعارصة، إال أن اإلسالم لـه فلـسفة إضـافية يف 

أخذ برأي األقلية ويرتك ما توافقت عليـه األغلبيـة، لرجحـان هذا األمر؛ فقد ي

 )١ (.رأي األقلية إما لدليل أوضح، أو ألنه حيقق مصلحة أوىل

إن ما سبق ال يعد تأصيال وتأسيسا للتعددية يف اإلسالم فقـط، بـل إنـه ممـا 

ُصـــار مطبقـــا كـــذلك يف النظـــام الـــسيايس الوضـــعي والـــذي بـــات يعـــرف 

 يعرفها ذلك النظـام إال بعـد كفـاح طويـل، أكـده ونـص بالديمقراطية التي مل

عليه بعد ذلك إعالنات حقوق اإلنـسان، فحـق املعارضـة مبـاح ومنـصوص 

عليه، والرقابة عىل احلاكم كـذلك منـصوص عليهـا يف الدسـاتري الوضـعية، 

وكذلك اإلقرار برأي األغلبية مأخوذ به يف نتائج االنتخابات واالستفتاءات، 

 )٢ (. القانون هي أيضا من لوازم التعدديةواملساواة أمام

 

  
  
  
  
  
  

                                                        

،  دمشق-ية سور-، دار الفكر الفقه اإلسالمي وأدلته: الزحييلبن مصطفى وهبة / د) ١(

 .٦١٣٦، صـ٨الطبعة الرابعة املنقحة، ج

التعددية السياسية وعالقتهـا بالتعدديـة احلزبيـة، مرجـع سـابق، : ربيع هادي مشعان) ٢(

 .١٠٩صـ



 

)١٠٧٤(   ا ا وا ا وا ا اد

ما ا  
  أس اد ا  ام اة

لقد مـر النظـام الـسيايس العـاملي بالعديـد مـن التطـورات والتغـريات التـي 

 فقـد كـان النظـام الـسيايس ، من دول العامل قـديام وحـديثاا كبرياشملت عدد

ثم تطور ذلك النظام وأصبح احلكـم ألقليـة لتقليدي، االفردي يسوده احلكم 

أو فئـــة قليلـــة مـــن النـــاس هـــي طبقـــة النخبـــة، فظهـــرت بـــذلك احلكومـــة 

ويف نــوعي  )١(األوليجارشــية والتــي تتكــون غالبــا مــن الطبقــة األرســتقراطية،

كـن ألي قــوى سياســية يكــن للـشعب ســيادة، كــام مل يمل احلكـم الــسابقني 

هيك عن الوجود واالعرتاف هبـا مـن األسـاس، كأحزاب وغريها أي دور، نا

تغـري هـذا والتي تعني أن حيكم الشعب نفـسه بنفـسه، بظهور الديمقراطية ثم 

 النظام السيايس الـذي أصـبحت الـسيادة إىلالنظام التقليدي وتطور تدرجييا 

ومن خالله يامرس الـشعب بنفـسه شـئون الـسياسة واحلكـم، )٢ ( .فيه للشعب

ئل من ورائه إن اختذ أشكاال فردية، كـان البـد أن تظهـر وملا كان ذلك ال طا

كام سبق بيانه يف نشأة التعددية -تلك املامرسة من خالل تنظيامت سياسية 

 وهبذا ارتـبط مفهـوم الديمقراطيـة ارتباطـا وثيقـا بقـضية -احلزبية يف أمريكا

                                                        

 مـرص، –القانون الدستوري، املطبعة العـرصية : ايت إبراهيمو/وحيد رأفت ود/ د)١(

 .٩٧، صـ١٩٣٧نوفمرب 

 فلوعبـود، سـمية: ترمجـة متغـرية، ملجتمعـات السيايس النظام: هانتنتون  صاموئيل)٢(

 .١٣٥،١٣ صـ م،١٩٩٣ ،١ ط لبنان،- بريوت الساقي، دار



  

)١٠٧٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ثـم ُ والتي تطورت تدرجييا فعرفت التعددية احلزبية، )١(.التنظيامت السياسية

تطورت وظهرت اجلامعات غري احلكومية يف شكل نقابات مهنية وحرفية، 

ومجعيات أهلية، فكان نتاج كل ذلك أن ظهـرت التعدديـة الـسياسية، ولكـن 

ظلــت األحــزاب الــسياسية هــي حلقــة الوصــل الــرشعية يف مجيــع األنظمــة 

املعارصة بني احلكام واملحكومني، فاألحزاب من التطبيقات الديمقراطية 

ــسيايس ال ــوعي ال ــقل ال ــىل ص ــل ع ــث تعم ــسياسية، حي ــاة ال ــري احلي ــي تث ُت

 )٢ (.للمواطن، وختلق لديه الشعور باملسئولية الوطنية

وتظهر التعددية كأحـد ممارسـات الديمقراطيـة بأنواعهـا املعروفـة؛ وهـي 

الديمقراطية املبارشة أو شبه املبارشة أو الديمقراطيـة النيابيـة، حيـث تعنـي 

لذي تنتهي إليه األغلبية، وعند األخذ بنظام التعدديـة احلزبيـة، األخذ بالرأي ا

يظهر دور األحزاب يف التأثري عىل رأي األفراد واستاملتهم لتحقيق األغلبيـة 

ــىل  ــأثري ع ــسياسية، أو الت ــب ال ــىل املكاس ــصول ع ــن احل ــنهم م ــي متك الت

توجهات الدولة بام حيقق املصلحة، وإن كانت تلـك املـصلحة يف بعـض 

ن تكون أمرا نسبيا، فام يعد مـصلحة جلامعـة ال يعـد كـذلك جلامعـة األحيا

أخرى، لذا فإنه يؤخذ عىل األغلبية وفق النظرة الوضـعية أهنـا ليـست وسـيلة 

                                                        

ي، منـشأة املعـارف حتليل النظام الدستوري املرص: إبراهيم عبد العزيز شيحا/  د)١(

 .٢٠، صـ٢٠٠٣باإلسكندرية، 

حق املشاركة السياسية يف اختيـار رئـيس الدولـة وعزلـه، : حممود سامي هالل/  د)٢(

 .٢٢٢مرجع سابق، صـ



 

)١٠٧٦(   ا ا وا ا وا ا اد

لتحقيق مصلحة الدولة، وهي يف بعض األحيـان ليـست أغلبيـة الـشعب، بـل 

 . أغلبية املشاركني يف اإلدالء برأهيم ممن هلم مصالح يسعون لتحقيقها

ام أن مما تـستلزمه التعدديـة الـسياسية، ومـا يـضمن حـسن قيـام الـشعب ك

بمامرستها، من خالل املشاركة يف الشئون السياسية؛ القيام بواجب الرقابـة 

 اجلامعات أو األحزاب الـسياسية، إىلالسياسية من جانب األفراد املنتمني 

ــشفا ــزام بال ــب االلت ــسياسية واج ــسلطة ال ــاتق ال ــىل ع ــي ع ــر يلق ــو أم فية وه

ــصحيحة  ــة وال ــات الالزم ــة املعلوم ــزام بإتاح ــالل االلت ــن خ ــضباط، م واالن

ــداول  ــة ت ــام بــدورها، حيــث أصــبحت حري ملــساعدة اجلامعــات عــىل القي

املعلومات من احلقوق األساسية التي اهتمت هبا املواثيق الدولية منذ عـام 

 يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وكذلك تعـد جـزءا مـن العهـد ١٩٤٩

، كـام أنــه يعتــرب ١٩٦١لـدويل اخلــاص بـاحلقوق الــسياسية واملدنيـة عــام ا

جزءا أساسيا من حرية التعبري ورشطا هاما ملكافحة الفـساد وفـق مـا نـصت 

، ذلك أن توافر املعلومات واإلفصاح ٢٠٠٣عليه اتفاقية األمم املتحدة عام 

  كـامعنها يمنع وجود االستنتاجات والتخمينات التي قد ال تكـون صـحيحة،

يقيض عىل تناقل الشائعات والتي قد تساعد وسائل اإلعالم عىل نرشها، كام 

يساعد عىل تفعيل دور الرقابة ومن ثم تقرير املسئولية واملحاسبة، وهـو مـا 

  )١ (.يساعد تلك اجلامعات عىل أداء عملها وحتقيق دورها الرقايب

                                                        

الديمقراطية ودور القوى النشطة يف الساحات السياسية : حممد أمحد إسامعيل/د) ١(

 .١٠٠٢،١٠٠١م، هامش صـ ٢٠١٠املختلفة، املكتب اجلامعي احلديث،



  

)١٠٧٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 عــىل  أهنــا تركــز عملهــايف األنظمــة املعــارصةمــن خــصائص التعدديــة و

جمال أو جماالت حمددة أو توجه اهتاممها لقضية معينة وتعمل عليها وفقـا 

، ويرتتــب عــىل هــذه الفلــسفة الوضــعية ملفهــوم التعدديــة الجتــاه اجلامعــة

السياسية أن كل جمموعة حرة يف حتقيق مصاحلها، ويف التأثري عىل صـناع 

األعـامل القرار يف احلكومة أو داخل األحزاب، فنجد أن جمموعات رجال 

قد تتمتع بتأثري قوي لتحقيق مصالح قد تطغى عـىل مـصالح مجعيـة األطبـاء 

فتتنوع اجلامعات واجتاهاهتا وفقا لذلك، ويظهـر ذلـك التطبيـق هلـذا . مثال

املعنــى يف املجتمــع الغــريب بــشكل واضــح؛ ملــا يــشتمل عليــه مــن تنــوع 

 نظرهم أمر واختالف، فتصبح التعددية هي نتاج ذلك التنوع، وهذا التنوع يف

حممود يفتحون النوافذ له، وليس عيبا خيجلون منه ويبنون اجلدران أمامـه، 

كام يقول عيل خان رئيس جملس إدارة املركـز العـاملي للتعدديـة، والـذي 

أنشئ للتقريب بني وجهات نظر اجلامعات املتعـددة الثقافـات واهلويـات، 

سهم مـن مـساوئ وبني املجتمع الذي يعيشون فيه، وهم بـذلك حيمـون أنفـ

 . نبذهم واضطهادهم يف املجتمعإىلالتعددية، كوهنا أدت 

“diversity is not a reason to put up walls, but rather to 

open windows. It is not a burden; it is a blessing”) ١(   

                                                        

)١( https://www.akdn.org/ar/video/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%

D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-

%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%

A9     



 

)١٠٧٨(   ا ا وا ا وا ا اد

 قالب حمدد وقواعد إىليتبني مما سبق أن التعددية ال حتتاج يف صياغتها 

ينة، بل يرتك للتجمعات حرية تنظيم قواعـد تـشغيلها الـداخيل، بـام تنظيم مع

يتناسب مع تكوينها، وبام حيقق مصاحلها، ويـضمن وجـود نـوع معـني مـن 

القيادة والـسلوك اجلامعـي املنـضبط، ويعـرب بالتـايل عـن خمتلـف أهـداف 

  )١ (.اجلامعات السياسية

  
  
  
  
  
  
  

                                                        

 آليات التعددية السياسية وعالقتها بالديمقراطية، :أسعد عبد الوهاب عبد الكريم.  م)١(

، ١٩ العــدد -٥ الــسنة -١جملـة جامعــة تكريـت للعلــوم القانونيـة والــسياسية، املجلـد 

 بحث منشور - ٤٣٦،٤٣٥ كلية العلوم السياسية، صـ، جامعة تكريت،٢٠١٣ –سبتمرب 

 .االنرتنتعىل 



  

)١٠٧٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا ا  
  ة وا اأس اد  ام ا

ومن خالل ما سبق بيانه يظهر وجود فـارق بـني أسـاس التعدديـة يف الـنظم 

 :املعارصة وأساسها يف اإلسالم من عدة نواحي تتمثل يف

 إىل كانـت مرفوضـة، تبعـا لنظـرهتم Pluralismإن التعددية املعارصة -١

ــان  ــذان يؤدي ــتالف الل ــه التنــوع واالخ ــدد بأن ــل واضــطهاد ، النبــذإىلالتع  ب

 أو امللــة، أو اللــون، أو اجلــنس، وتــشهد عــىل ذلــك ،املختلــف يف الــدين

املــذابح واإلبــادات اجلامعيــة التــي ارتكبهــا الغــرب داخــل أوطــاهنم أو يف 

ثـم ملـا اعرتفـوا بالتعدديـة صـارت تعنـي )١ (.املستعمرات التي استولوا عليها

 مواجهـة غريهـا أو يف عندهم االستقاللية التي تتمتع هبا مجاعات معينـة يف

 الـدول الغربيـة إىلمواجهة الدولة، وقد أدى هلذا املعنـى كثـرة املهـاجرين 

 ةمــــع اخــــتالف ديانــــاهتم ومعتقــــداهتم ولغــــاهتم وخلفيــــاهتم الــــسياسي

واالجتامعية، كـل ذلـك كـان لـه تـأثري عـىل مفهـوم التعدديـة الـسياسية، كـام 

عــدد األعــراق والــديانات أصــبح للتعدديــة االجتامعيــة تــأثري كبــري عليهــا، فت

 . والطوائف، كان له تأثري يف تعدد الرؤى اجتاه القضايا السياسية

يظهــر الفــارق أيــضا بــني التعدديــة يف اإلســالم والتعدديــة يف األنظمــة -٢

ــد  ــني تع ــي ح ــري؛ فف ــرأي والتعب ــة ال ــة حري ــالل  ممارس ــن خ ــارصة، م املع

 تقليـل إىلدف الديمقراطية أفضل املـذاهب الـسياسية الوضـعية، والتـي هتـ

                                                        

ــامرة/ د)  ١( ــن : حممــد ع ــطهاد م ــيص هــذا االض ــر تلخ ــابق، انظ ــة، مرجــع س التعددي

 .٢٦-٢٣صـ



 

)١٠٨٠(   ا ا وا ا وا ا اد

تدخل احلكومات، وتضمن حرية األفراد، وسيطرة األغلبية عـىل األقليـة، إذ 

ال يمكن إقرار أمر يف الدولة متى عارض ذلك أغلبية الشعب وهـم مـن هلـم 

حق استعامل حقوقهم السياسية؛ إال أن هذا األمر ال يضمن حتقيـق مـصلحة 

هيـتم هبـا األغلبيـة، وهنـا الدولة دائام، خاصة متى تعلقت املسألة بقـضية ال 

يظهر الفـارق بـني الديمقراطيـة الوضـعية ونظـام الـشورى يف اإلسـالم، ففـي 

ــا  ــان خمالف ــو ك ــة، ول ــة لألغلبي ــة الديمقراطي ــرأي يف األنظم ــون ال ــني يك ح

ملصلحة الدولة، فإن الرأي يف اإلسالم ليس دائام لألغلبيـة، بـل ملـا حيقـق 

 .مصلحة اإلسالم واملسلمني

دية يف أساسها الفلسفي بني األنظمـة الوضـعية والـرشيعة ختتلف التعد-٣

 الديمقراطيـة واحلريـة الوضـعية يفاإلسالمية؛ فبينام يتمثل أساس التعدديـة 

املطلقة، وما حيتويـه املجتمـع مـن تعـدد للثقافـات واألعـراف بـل تباينهـا، 

 العصبية بـسبب اجلـنس أو اللـون، دون وجـود إىلاألمر الذي يؤدي بالتايل 

امع أو نقطة مشرتكة لذلك التنوع، مما يكون سببا للتصادم واملواجهة أي ج

ــا أدى  ــو م ــف، وه ــدعوات يف الغــرب إىلبعن ــشار ال ــر إىل انت ــواء اآلخ  احت

ــات،  ــز واجلمعي ــرض املراك ــذا الغ ــشئت هل ــع، وأن ــدماج يف املجتم واالن

 The Global Centre for"ومنهـا؛ املركـز العـاملي للتعدديـة يف كنـدا 

Pluralism" . فإن التعددية يف الرشيعة اإلسـالمية منـشؤها وأساسـها يتمثـل

ــدة مــع تعــدد الــرؤى واألفكــار، الــذي يــستند   األســاس إىليف وحــدة العقي

الديني، ممثال يف القرآن الكريم والـسنة النبويـة املطهـرة، اللـذين ال خـالف 

ـــالمية،  ـــرشيعة اإلس ـــيني لل ـــصدرين أساس ـــا م ـــوهتام واعتبارمه ـــول ثب ح



  

)١٠٨١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 املبادئ اإلسالمية الراقية من مساواة وعدالة وإخاء، وكلها تعـد وبجوارمها

قـانون التنـوع "دستورا ربانيا للتعايش مع اآلخر، فالتعددية يف اإلسـالم هـي 

 )١( ".اإلسالمي يف إطار الوحدة اإلسالمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

الرؤية اإلسـالمية والتحـديات الغربيـة، مرجـع سـابق، ..التعددية: حممد عامرة/ د)  ١(

 .٥صـ



 

)١٠٨٢(   ا ا وا ا وا ا اد

ا ا  
 ا دا ا 

 تستند عليه يف التـرشيع الوضـعي بعد تأصيل التعددية وبيان األساس الذي

والرشيعة اإلسالمية، وبيان أهنـا ال تتعـارض مـع الـرشيعة اإلسـالمية، بـل إن 

اإلسالم يعـرتف هبـا وجيـدها ظـاهرة طبيعيـة، ال تتعـارض مـع وحـدة الـدين 

فإن تطبيق التعددية يستلزم وجود ضوابط يف األخذ . اإلسالمي ووحدة األمة

وال خيالف أصول الرشيعة اإلسالمية، وهو مـا هبا بام حيقق مصلحة الدولة 

 :نستعرضه يف املطالب اآلتية

 .حتقيق املصلحة العامة: املطلب األول

 .ضامن وحدة الدولة واستقرارها رغم االختالف والتنوع: املطلب الثاين

 .كفالة حرية الرأي والتعبري يف حدود الرشع والقانون: املطلب الثالث

  .عصبنبذ الت: املطلب الرابع

  
  
  
  
  
  
  
  



  

)١٠٨٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  ا اول
ا ا   

وهذا الضابط يقع عىل عاتق السلطة واجلامعات السياسية عىل حد سـواء 

االلتــزام بــه، وهــو ضــابط بــدهيي ملــرشوعية عمــل الــسلطة الــسياسية، ومــا 

وجودها عىل رأس الدولة إال لتحقيـق املـصلحة العامـة، ومل يـرشع التعـدد 

 . ف اآلراء وتعددها إال لنفس الغرضوما يتبعه من اختال

وملــا كانــت الــسياسة الــرشعية تقــوم عــىل حتقيــق مــصالح العبــاد وتــدبري 

أمــورهم، بجلــب النفــع هلــم ودفــع املــرضة عــنهم، ومــا اخــتالف اآلراء إال 

صورة تطبيقية للتعددية السياسية، لذا فإهنا تدخل يف هذا الباب؛ مادامت يف 

 .لتزم بحدودها الرشعيةإطار الرشيعة اإلسالمية، وت

 ألمته جيد أنه كان يقرن األحكام مع ملسو هيلع هللا ىلصإن الناظر فيام كان يبلغه رسول اهللا 

عللها، حتى يبني وجه املصلحة من احلكم أو العمـل، فيلفـت بـذلك النظـر 

 أن الغاية من العمل هو جلب املنافع ودرء املفاسد، وهذا هو ديدن كل إىل

 يـرد هبـا نـص يف كتـاب أو سـنة، ولقـد ُمن يعمل رأيه وجيتهد يف مـسألة مل

، وكان رأي أحدهم خيـالف رأي صـاحبه، ومل ملسو هيلع هللا ىلصاجتهد صحابة رسول اهللا 

يتهم أحدهم اآلخر يف اجتهاده، كام يف قصة أرسى بدر واخـتالف رأي أيب 

بكر عن رأي عمر ريض اهللا عنهام فيهم، فكل منهام إنـام ابتغـى برأيـه مـا فيـه 

 فاملـصلحة العامـة للدولـة ينبغـي أن تكـون املصلحة لإلسالم واملـسلمني،

هي القاسم املشرتك ونقطة االلتقاء بني اجلامعات الـسياسية فيهـا، وهـو مـا 

 .يوجب عىل هذه اجلامعات السعي نحو حتقيقها



 

)١٠٨٤(   ا ا وا ا وا ا اد

وهذا ما ينبغي أن يكون عليـه األمـر إذا خـالف رأي اجلامعـة رأي الـسلطة 

لطة الـسياسية اتبـاع السياسية، وكـان احلـق مـع اجلامعـة، فوجـب عـىل الـس

رأهيا مادام حيقق املصلحة، أو كان له أصل ثابت يف الكتاب والسنة، يؤيـد 

 فـإن بـني لـه )يعنـي احلـاكم(، وإذا استـشارهم"ذلك ما قاله اإلمام ابن تيمية 

 أو سـنة رسـوله أو إمجـاع املـسلمني  اهللابعضهم ما جيب اتباعـه مـن كتـاب

ــ ــالف ذل ــة يف خ ــك وال طاع ــاع ذل ــه اتب ــدين فعلي ــيام يف ال ــان عظ ك، وإن ك

   )١( ".والدنيا

إن رئيس الدولة كغريه من األفراد قد يصدر اجتهاده عن أسباب يراها، وقد 

ال يراها غريه موجبـا لقراراتـه، ولكـن إذا كانـت تلـك األسـباب غـري خمالفـة 

للرشيعة، وإذا كانت الغاية منهـا حتقيـق مـصلحة املـسلمني، فيجـب طاعتـه 

لقد شاور أبـو بكـر الـصديق الـصحابة رضـوان اهللا علـيهم وحترم خمالفته، ف

 قد جهزه قبل ملسو هيلع هللا ىلصأمجعني يف إنفاذ جيش أسامة بن زيد الذي كان رسول اهللا 

وفاتــه، وكــان رأهيــم عــدم إنفــاذ اجلــيش لــصغر ســن أســامة، إال أن أبــا بكــر 

باعتباره خليفة املسلمني قرر خالف ما انتهوا إليه، ومل ينكـر عليـه أحـد مـن 

 )٢(. ملسو هيلع هللا ىلص ذلك ألن قراره مل خيالف كتابا وال سنة أثرت عن رسول اهللا الصحابة

                                                        

 .١٢٦لرعية البن تيمية، مرجع سابق، صـ السياسة الرشعية يف إصالح الراعي وا) ١(

الكامل يف التاريخ البن األثري، لإلمـام أيب احلـسن عـيل بـن أيب الكـرم حممـد بـن ) ٢(

 اجلــزري "بـابن األثـري"حممـد بـن عبـد الكـريم بـن عبـد الواحـد الـشيباين املعـروف 

 املجلـد أيب الفداء عبد اهللا القـايض،: هـ، حتقيق٦٣٠امللقب بعز الدين، املتوىف سنة 



  

)١٠٨٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

فــإذا كانــت املــصلحة العامــة مــن الناحيــة الــرشعية جتــد ضــابطا ومعيــارا 

؛ فإهنـا يف ملسو هيلع هللا ىلصحيكمها كـام سـبق بيانـه، متمـثال يف كتـاب اهللا وسـنة رسـوله 

 فمصلحة الفـرد يف الغـرب تغلـب عـىل الترشيع الوضعي هلا شأن خمتلف؛

حة العامة، وهي نظرة قديمـة وال تـزال سـائدة لـدى الغـربيني فربترانـد املصل

راسل يرى أن هدف السياسة هو أن حييا الفرد حياة فاضلة سعيدة، وأنه لكي 

ُتعـرف الــصالت بـني املوجــودات البــرشية؛ فإنـه جيــب البحـث عــن اخلــري 

 )١(. املطلوب حلياة الفرد أوال

ث منحــت اجلميــع حريــة ويف ظــل الديمقراطيــة ظهــرت التعدديــة حيــ

املـــشاركة الـــسياسية، إال أن مـــصالح املجموعـــات فيهـــا ممـــن يملكـــون 

األغلبيـة، هـي التـي تغلـب، حتـى لــو طغـت عـىل مـصالح الفئـات األضــعف 

فاملحرك الرئيـيس للمـصلحة هـو حتقيـق غـرض مجاعـة )٢ (.واألكثر ترضرا

 .معينة غالبة، وليس هدفها حتقيق الصالح والنفع أو دفع املرضة

                                                                                                                                        

، ٢م، املجلــد ١٩٨٧- هـــ١٤٠٧ ،١لبنــان، ط–الثــاين، دار الكتــب العلميــة بــريوت 

  .١٩٩صـ

فـؤاد كامـل عبـد العزيـز، سلـسلة كتـب : مثل عليـا سياسـية، تعريـب: برتراند راسل) ١(

سياسـية، املؤســسة املــرصية العامــة لألنبــاء والنـرش والتوزيــع، الــدار القوميــة للطباعــة 

 .٣القاهرة، بدون طبعة، صـ روض الفرج ب-والنرش

/ د.أ:  العربيـةإىلأساسيات علم السياسة، نقلـه : تانيس وناجيل جاكسون.ستيفن د) ٢(

 .٢٥٠، صـ٢٠١٦ سورية، ط-حمي الدين محيدي، دار الفرقد للطباعة، دمشق



 

)١٠٨٦(   ا ا وا ا وا ا اد

وإذا ما كانت الغلبة للمصلحة العامة فليس هلا معيـار حمكـم تـصدر عـىل 

أساسـه القــرارات واألحكــام، ومـن دالئــل عــدم وجـود معيــار حمــدد لتقريــر 

املصلحة العامة أن من يقرر أمرا يف الديمقراطيات الغربية هـم عـادة األقليـة 

وال مـصلحة ال األغلبية، ذلك أن العديد من املـسائل ال هيـتم النـاخبون هبـا 

هلم فيها، وهم من يمثلون األغلبية، بينام نجد اهتامم األقلية منصبا عىل تلك 

املسائل كوهنا متس حياهتم أو جمتمعهم، ويف حقيقة األمر ليست األقليـة 

هي من تصدر القرارات بل األغلبية، وذلك بعدم اهتاممهم بموضوع النقاش 

املفكــرون بتطبيــق نظــام كونــه ال يمــس مــصاحلهم؛ هلــذا نــادى الفالســفة و

ــشئوهنا  ــستقلة ب ــصبح م ــة ت ــل مقاطع ــات، فك ــام املقاطع ــة أو نظ الالمركزي

  )١ (.  حتقيق مصلحتها اخلاصة بعيدا عن الدولةإىلالداخلية وتسعى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                        

 .٣٦،٣٥مثل عليا سياسية، مرجع سابق، صـ: برتراند راسل) ١(



  

)١٠٨٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ما ا  
  ن وة او واار ر اف واع

لقد كان من أهم أسباب رفض التعددية هـو مظنـة الـبعض أن فيهـا مـساس 

ــوة  ــة ودع ــا إىلبوحــدة الدول ــن إذا نظرن ــك، ولك ــرشذم والتفك ــام إىل الت  نظ

احلكـم يف خمتلـف الـدول نجــده يقـوم عـىل مبـدأ أســايس وهـو مبـدأ تعــدد 

السلطات والفـصل بينهـا، فـسلطات الدولـة تتعـدد بـني التـرشيعية والتنفيذيـة 

ضائية، وكل منهم لـه وظيفتـه التـي يتميـز هبـا، وقـد يـشرتك مـع غـريه يف والق

أدائها، ورغم ذلك مل يقل أحد بأن تعدد السلطات فيه تفكيك لوحدة الدولة، 

 . بل كام هو ملموس فيه تكامل بينهم رغم اختالف التكوين والوظيفة

وكذلك األمر يف تعدد اجلامعات واألحزاب السياسية فهـي رغـم تنوعهـا 

واختالفها يف الرؤى وتبنيها اجتاهات خمتلفة، إال أهنا جتـد وسـيلة للتعبـري 

 إىلعن هذا االختالف يف شكل حوار وجدال باحلجة والربهان، ثم االنتهاء 

ــــوع، مؤســــس عــــىل ". مــــا حيقــــق املــــصلحة ــــة تن ــــز "إن التعددي متي

 بل وال حتى تتـصور -ولذلك فهي ال يمكن أن توجد وتتأتى.. "وخصوصية

ــة إال – ــة-يف مقابل ــع - وباملقارن ــدة " م ــامع... الوح ــذلك ال .. "واجل ول

يمكن إطالقهـا عـىل التـرشذم والقطيعـة التـي ال جـامع آلحادمهـا، وال عـىل 

 )١ ("...التمزق الذي انعدمت العالقة بني وحداته

                                                        

والتحـديات الغربيـة، مرجـع سـابق، .. اإلسـالميةالتعددية الرؤية : حممد عامرة/ د) ١(

 .٣صـ



 

)١٠٨٨(   ا ا وا ا وا ا اد

ولكـن لــبعض الــسياسيني رأي آخــر يف الفـرق بــني التعدديــة واالخــتالف؛ 

عىل تنوع املـصالح، أمـا االخـتالف فهـو تنـوع حيث يرون أن التعددية تركز 

 فئات اجتامعية وكـال منهـا إىلللهوية من ثم فهو يقوم عىل تقسيم املجتمع 

 وهـم هبـذا الـرأي والتفرقـة بـني التعدديـة )١ (.هلا مطالـب ومتثيـل خـاص هبـا

 مدح التعددية، وذم االختالف، ألنه وفق فهمهم إىلواالختالف إنام هيدفون 

 العنرصية نظرا ملا يف معناه من تفضيل فئة عىل فئـة إىلالدعوة  إىلله يؤدي 

 .تبعا لالنتامء االجتامعي فقط

 مــا ارتــبط لــدهيم عــن إىل االخــتالف إىلوترجــع نظــرة الــسياسيني تلــك 

الديمقراطية من أهنا مقرتنة بفكرة القومية، وهو ما خيتلف عن نظرة اإلسالم 

 رغــم التنــوع، إذ الــرابط بــني لالخــتالف الــذي أقرتــه الــرشيعة اإلســالمية

-فكل مـن اعتنـق اإلسـالم "املسلمني هو وحدة الفكر والعقيدة والوجدان 

 فمبدأ اإلسالم )٢(" فهو عضو يف دولة اإلسالم-من أي جنس أو لون أو وطن

 وتنـوع  املـشارب واألهـواءنتيجـة تعـدد عىل االختالف  قد جبلتالناسأن 

 اة للـرفض والنبـذ، إذ االخـتالفوليس ذلك كله مدع، املصالح واحلاجات

ورد الـنص عليهـا يف  )٣(بل هي إحدى آيات اهللا ومعجزاتـه، ،سنة اهللا يف خلقه

                                                        

 )١ ( Axtmann, R. (Ed.) (٢٠٠٣). Understanding democratic politics: An 

introduction, p. ٧٧,٧٨.  

 .٣٨٢مرجع سابق، ص: ضياء الدين الريسحممد / د) ٢(

جع الـسابق، راملوالتحديات الغربية، .. حممد عامرة التعددية الرؤية اإلسالمية/ د) ٣(

 .٦صـ



  

)١٠٨٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ِ﴿ومن ءايته تعاىلقوله  ِ ِ
َٰ َ ُ خلق ۦَ َلسموت وٱَ َٰ

ِ
َٰ ِألرض ٱَّ ُختلف ٱَو َ َٰ ُألسنتكم وألونكم  ِ ُِ ِ ِ

َٰ ََ ََ

َإن يف ذلك أليت للعلمني﴾
ِ ِ ِ

َٰ ِّ َٰ ٓ َ َ َٰ ِ َّ َ ﴿ولو شآء ربك  وقال تعاىل)١(ِ ُّ ََ َ َ َجلعل  َ َ َّلناس أمة ٱ ََ ُ َ َّ

َواحــدة وال يزالــون ُخمتلفــني﴾
ِ ِ َِ َ ََ ُ َ َ َ الــصحابة أنفــسهم، وأقــرهم ولقــد اختلــف )٢ (َٰ

قـال : قـال ريض اهللا عـنهام ن ابن عمرالرسول عىل ذلك، من ذلك ما روي ع

ال يــصلني أحــد العــرص إال يف بنــي «: لنــا ملــا رجــع مــن األحــزاب ملسو هيلع هللا ىلصالنبــي 

ال نــصيل حتــى : فــأدرك بعــضهم العــرص يف الطريــق، فقــال بعــضهم» قريظــة

 فلـم )٣(،ملسو هيلع هللا ىلصبـل نـصيل، مل يـرد منـا ذلـك، فـذكر للنبـي : نأتيها، وقال بعـضهم

مـا  فمنشأ االختالف هنا تباين الفهـم مـن شـخص آلخـر، ،يعنف واحدا منهم

 . اختالف وجهات النظرإىلأدى 

عرتاف بوجوده، كـام جيـب إذن فاالختالف سنة من سنن احلياة جيب اال

 التعبري عنـه، فـإذا كـان االخـتالف قـد إىلاحتوائه والتعامل معه، بل والدعوة 

ــؤدي  ــة إىلي ــت مظل ــك اآلراء حت ــإن صــدور تل ــذاهب واآلراء، ف ــدد امل  تع

 . الرشعية، هو دليل عىل وحدة الدولة وليس ترشذمها

 غيـاب االعـرتاف وإذا كان االختالف والتعدد والتنوع واقع ال مفر منه، فإن

بالتعددية السياسية؛ يعني ظهور االستبداد بـالرأي وتفـيش التعـسف والظلـم، 

 إىلوما يـؤدي إليـه كـل ذلـك مـن ظهـور مجاعـات وحركـات رسيـة تـسعى 

                                                        

 .٢٢سورة الروم، آية ) ١(

 .١١٨سورة هود، آية ) ٢(

مـن األحـزاب،  ملسو هيلع هللا ىلص، باب مرجع النبي ١١٢، صـ٥أخرجه البخاري يف صحيحه، ج ) ٣(

 .٤١١٩: رقم احلديث ، بني قريظة وحمارصته إياهمإىلوخمرجه 



 

)١٠٩٠(   ا ا وا ا وا ا اد

 اخلـروج عـىل إىلحتقيق مطالبها ومآرهبا بالعنف، بـل قـد يـؤدي هبـا ذلـك 

لـة وتفـصم احلاكم، وما يـستتبعه كـل ذلـك مـن رشور ومفاسـد حتيـق بالدو

 .عرى وحدهتا

 التعدديـة الــسياسية أمــرا رضوريـا فيــه مــن حتقيــق إىللـذا كانــت احلاجــة 

مصلحة الدولة وأفرادها بمنع فتنة حمتملة، أكثر مما فيه من مفسدة حمتملة، 

فـاالختالف وإن كـان بدهيـة يف . كالتشتت واالختالف وتفرق وحدة الدولـة

ــاك يف كــل أمــر، ذلــكال يكــون االخــتالف كــل املجتمعــات؛ إال أن   أن هن

ا؛ إمـا ألهنـا مـسلامت كاملبـادئ قضايا وأمـور جيتمـع عليهـا النـاس مجيعـ

األخالقية، أو أهنا مما علم من الـدين بالـرضورة، أو أن مـصدرها ثابـت مـن 

ِالكتاب والسنة، ال يرد عليها الرأي والرأي اآلخـر، فـال خـالف حـول أحكـام 

لـسنة، ال جـدال فيهـا، كـام ال خـالف املرياث مثال فهـي ثابتـة يف الكتـاب وا

حول وجوب احلجاب وإن اختلفت تفاصيله، وهكذا يف العديد من القضايا 

فاألمور الثابتة يف أصول الـرشيعة الـواردة يف الكتـاب والـسنة ال . واملسائل

 .اختالف حوهلا، وإنام يرد االختالف يف التفاصيل والفروع

 لــيس سـببا للتفــرق، فكــام ســبق وإذا كـان االخــتالف ســببا للتعدديـة، فإنــه

وأوضحنا؛ إن التعددية يف رشيعتنا هلا جامع يوحد أطرافها وال يفرقـه؛ وهـو 

يقـول .  اإلسالم، ومتى وجد هذا اجلامع فإنه ال يكون سـببا للتفرقـة والعـداء

يعــرتف اإلســالم بالتعدديــة " -رمحــه اهللا-الــدكتور عبــدالوهاب املــسريي 

ن مجيـع الفقهـاء يعتـربون االخـتالف والتعـدد  بـل إ،وحتميتها، وينطلق منها

 واإلسـالم ال جيعـل جمـرد ،سنة إهليـة تركـت بـصمتها عـىل مجيـع اخللـق



  

)١٠٩١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

املخالفــة يف الــدين ســببا حيمــل عــىل التقــاطع بالتفرقــة وســلب احلريــات 

ــدو  ــواالة الع ــا مــن م ــببا مانع ــداء س ــل الع ــام جع ــديار، وإن ــن ال ــراج م واإلخ

ام يـذهب ابـن كثـري والقرطبـي وغـريهم يف كـ(واالمتزاج به واالعـتامد عليـه 

َال ينهـاكم اهللاَُّ عـن الـذين ﴿وذلك يف قوله تعاىل  )١(".)تفسري سورة املمتحنة َ
ِ َّ ِ ُ َُ ْ َ

ْمل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم  ْ ْ ْ ْ ْ ُِ ََ ْ ُِ ُ ِ ِ ِ ُِ َ َِّ ُ َ ْ ُ َُّ ْ ُ ُ ُ ُِ ِ ْ ْ َْ َِ ِ

ــب امل ُْإن اهللاََّ حي ُّ
ِ ُ َّ ــسطني﴾ ِ َق

ِ ِ ــن اهللا للمــؤمنني ")٨(ْ ــصة م ــة رخ ــت اآلي  فنزل

فـإذا كانـت  )٢(.ليكونوا عىل صلة بمـن مل يعـادوهم يف ديـنهم ولـو خـالفوهم

 الترشذم والفرقة، فاملخالفة واالختالف يف إىلاملخالفة يف الدين ال تؤدي 

 .غريها هي األوىل هبذه النتيجة

ة الغربيـة قـديام وحـديثا، إال أن وإذا كان هـذا الـضابط معرتفـا بـه يف النظـر

تطبيقه يف الواقع خيالف هذا األمـر، فـاالختالف والتعـدد كانـا سـببا للفرقـة 

واخلالف بني اجلامعات السياسية، بل والدينية، ليس فقط بـني ديـانتني، بـل 

بني طائفتني تتبعان دينا واحدا، وليس أدل عىل ذلك من املذابح واالضطهاد 

 كــل مــن طــائفتي الربوتــستانت والكاثوليــك عــىل يــد الــذي عــانى منــه أتبــاع

                                                        

موســوعة اليهــود واليهوديـة والــصهيونية، دار الــرشوق، :  عبـد الوهــاب املـسريي/د) ١(

 . ٢٣٨، صـ٤م، املجلد ١٩٩٩الطبعة األوىل، 

 بكـر بـن فـرح أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بـن أيب: اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي) ٢(

ــي  ــدين القرطب ــمس ال ــي ش ــصاري اخلزرج ــوىف(األن ـــ٦٧١: املت ــق)ه ــد : ، حتقي أمح

 -هــ ١٣٨٤القـاهرة، الطبعـة الثانيـة،  –الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املرصية 

 .٥٩، صـ١٨م، ج١٩٦٤



 

)١٠٩٢(   ا ا وا ا وا ا اد

 يـرى أن اخلـالف الـديني هـو خـالف ظـاهري، )١ (وإن كـان الـبعض. األخرى

خيفي خالفا آخر بني فئات قومية تتنافس حول الرغبة يف احلكم أو السيطرة 

أو االستيالء عىل األرض واملـوارد، كـام حيـدث يف فلـسطني بـني العـرب 

وبالطبع يعرف املسلمون ويؤمنون بـأن اخلـالف . نياملسلمني واإلرسائيلي

ليس دينيا، بل هذا مـا يـصوره اإلرسائيليـون وخيـدعون بـه أنفـسهم والعـامل 

 .الغريب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

أساســيات علــم الــسياسة، مرجــع ســابق، صـــ : تانــيس وناجيــل جاكــسون.ســتيفن د) ١(

١٥٧. 



  

)١٠٩٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا ا  
    اأي وا  ود اع وامن

ــه ويــسعى  ــل حريت ــن أج ــصارع م ــرب ي ــرد يف الغ ــان الف ــني ك  إىليف ح

ا، ويناضـل مـن أجـل احلفـاظ عليهـا، كـان الفـرد يف ظـل الـرشيعة اسـرتداده

وباسـتقراء نـصوص اإلسالمية أكثـر حظـا، إذ احلريـة مـن مقاصـد اإلسـالم، 

 .يتبني مدى حرصها عليها، وترسيخ التمسك هبا يف نفوس األفرادالرشيعة 

من أكرب مقاصد السياسة اإلسالمية إيقاف غلواء األمم الظاملة الطاغية، إن 

ــضعفاءوا ــاء لل ــن األقوي ــصاف م ــه النت ــك حلريت ــي املال ــسلم احلقيق ، وامل

 إبطـال املعتقـدات الـضالة إىلما يـدعوه حرية االعتقاد املؤمن هبا لديه من 

كره دعاة الضاللة أتباعهم ومريدهيم عىل اعتقادها دون فهـم وال هـدى ُالتي ي

 الرباهـني عـىل  بإقامـةفيسمح إكراه يف الدين،  كام أنه يعلم أنه الوال كتاب،

  جـادةإىلردهم ، ألنه يعلم أن  جمادلة املخالفنيكام حيسنالعقيدة احلق، 

، كـام أن ذلـك املـسلم يعلـم باحلكمة واملوعظة احلسنةال يكون إال احلق 

 وشـاهد هـذا قولـه ؛حريـة األقـوال يف التـرصيح بـالرأيأن اإلسالم قد منحـه 

َّولتكن منكم أمة﴿: تعاىل ُِّ ُ ُ َ َعون َيد ٞ َ َإىل  ُ ِخلـريٱ ِ ِ ويـأمرون بَ َ ُ ُ َ ِملعـروفٱَ
ُ َ وينهـون َ َ َ َ

ِعن  ِملنكرٱَ َ ُ وأولـٰٓئك هم ُ ُ ْ ََ ِ َ َملفلحونٱُ ُ
ِ مـن رأى مـنكم  «ملسو هيلع هللا ىلصوقول رسول اهللا ، )١(﴾ُ

                                                        

 .١٠٤ آل عمران، آية سورة) ١(



 

)١٠٩٤(   ا ا وا ا وا ا اد

منكرا فليغريه بيـده، فـإن مل يـستطع فبلـسانه، فـإن مل يـستطع فبقلبـه، وذلـك 

  )٢( .)١(»أضعف اإليامن

 العرص احلديث عىل حريات األفراد، وتنص الدساتري يف معظم الدول يف

ــة الــرأي والفكــر والتعبــري، فدســتور   ٢٠١٤ومــن أهــم تلــك احلريــات حري

.  مكفولــةوالــرأيحريــة الفكــر  " :عــىل أن) ٦٥(ة دلماااملــرصي يــنص يف 

عن رأيـه بـالقول، أو بالكتابـة، أو بالتـصوير، أو غـري  ولكل إنسان حق التعبري

 وال شك أن كفالة حرية التفكري مع اعرتافنا ".ذلك من وسائل التعبري والنرش

بأن الناس خمتلفون يف مشارهبم وأفكـارهم، ومـا يـستلزمه ذلـك مـن كفالـة 

 تعــدد اآلراء جتــاه قــضية مــا، ومــن ثــم تعــدد إىلالتعبــري عــن الــرأي، يــؤدي 

االجتاهات التي تكون سبيال لنشأة مجاعة أو حركة أو أيـا مـا كـان مـسامها، 

ركة تلك القضية من وجهة نظرها فتدافع عنها، وتـربهن حيث تتبنى تلك احل

عــىل صــحة مــا تبنتــه، بــل وتفنــد وتنتقــد رأي غريهــا ممــن خيالفهــا االجتــاه 

 .والرأي

وعـىل الــرغم مـن أن احلريــة يف التعبــري عـن الــرأي ثابتـة يف اإلســالم منــذ 

، تشهد بذلك العديـد ملسو هيلع هللا ىلصظهوره، وتعدد اآلراء معرتف به منذ عهد رسول اهللا 

                                                        

أخرجـه مـسلم يف صـحيحه، بـاب بيـان كـون النهـي عـن املنكـر مـن اإليــامن، وأن ) ١(

 .٤٩اإليامن يزيد وينقص، وأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجبان، رقم 

مقاصـد الـرشيعة : حممد الطاهر بن حممد بن حممـد الطـاهر بـن عاشـور التونـيس )٢(

 احلبيب ابن اخلوجة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية، حممد: املحقق، اإلسالمية

 .١٣٢،١٣١، صـ٢ م، ج٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥قطر، 



  

)١٠٩٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

إال أن األنظمـة الوضـعية مل تعـرتف هبـا . املواقف واألحداث التارخييةمن 

، وقـد سـبق هـذا ١٩٤٩إال من خالل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان عـام 

ــوقهم  ــىل حق ــصول ع ــا باحل ــالبون فيه ــشعوب يط ــن ال ــورات م ــالن؛ ث اإلع

وحريتهم يف التعبري، بينام كان الـسائد لـدى األنظمـة الـسياسية اخلـوف مـن 

ِاء اجلديدة واملخالفة ملا اعتادوا عليه، ربام خوفا ملا قد تؤدي إليه مـن اآلر

التفرق بـني أعـضاء املجتمـع والـشعور بعـدم االسـتقرار اجتـاه مـا قـد يثـريه 

الــشك يف املعتقـــدات الراســخة، والقـــوة احلاكمــة للمعتقـــدات القديمـــة 

 احليــاة وهيمنتهــا، ثــم ملــا ثــاروا، بــاتوا ينــادون باحلريــة  املطلقــة، فأســاس

والقاعدة القانونية التي يؤمن هبا كل مفكر حر، هـو عـدم وضـع أي عقبـة يف 

َإن عـامل التفكـري وإبـداء "طريق الفكر أو التعبـري عنـه، يقـول برترانـد راسـل 

جيـب أن يتحـرر ":  ويقـول أيـضا"اآلراء ال تقوم له قائمـة مـع التقييـد العـام

قيـد العـام كـي يظـل سـليام اجلانب اإلبداعي يف كل فرد حتررا مطلقا من ال

 إن تقييد احلريـة ال يكـون إال يف حالـة اسـتعامل القـوة فقـط )١ (".قويا عظيام

ملا قد يؤدي إليه من الفوىض والظلم، أمـا يف احلـاالت اإلبداعيـة فـال تقييـد 

هلـا، لــذا يقــع عـىل عــاتق الدولــة واجــب مـساعدة األفــراد ومــنحهم الفــرص 

 . الالزمة للتفكري واإلبداع

حيـث تـساعد عـىل  ،حرية التعبريهر ذلك اجلانب اإلبداعي من خالل ويظ

ــسياسيةأن ــاة ال ــة يف احلي ــون بفعالي ــشارك املواطن ــا ي ــن خالهل ــن ، فم  يمك

ــيهم غــريهم مــن املــواطنني و ويقنعــواآرائهــم أن يــرشحوا للمــواطنني  ممثل

                                                        

 .٥٣، ٤٧-٤٥ُمثل عليا سياسية، مرجع سابق، صـ : برتراند راسل) ١(



 

)١٠٩٦(   ا ا وا ا وا ا اد

 وإذا كــان هلــم أن يأخــذوا آراء  ممــا قــد يغــري مــن ســلوك احلكومــة،بتبنيهــا

ــري ــا يقولــه اآلخ ــامع م ــىل س ــوا قــادرين ع ــب أن يكون ــار، فيج ن يف االعتب

، ُحرية التعبري تعني ليس فقط أن لك احلق يف أن يسمع صوتك، إن اآلخرون

 كام أن اكتساب فهم مستنري لألعـامل ، احلق يف سامع ما يقوله اآلخرونبل

حيتـاج ، كـذلك ًوالسياسات احلكومية املحتملة يتطلب أيضا حرية التعبـري

 فــرص للتعبــري عــن آرائهــم إىلالكتــساب الكفــاءة املدنيــة،  واطنــونامل

 املــشاركة يف النقــاش والتــداول؛ ، وتعلــم ذلــك يكــون مــن خــاللاخلاصــة

اخلــرباء واملرشــحني الــسياسيني  يف تــشكيك القــراءة، واالســتامع، ووال

ًواألشخاص الذين يثقون يف أحكامهم؛ وأخريا، فبدون حرية التعبري، سيفقد 

ــ ــأثري عــىل أعــامل املواطن ــرارات احلكومــةوون رسعــتهم للت  ويــصبح. ق

رعايــا حلــاكم اســتبدادي؛ بــل قــد خيــضعون بالتــايل املواطنــون الــصامتون 

   )١ (.حلكم سلطوي

وال أدل عىل حرية الرأي والتفكري التي منحها اإلسالم للمسلمني من منحه 

ان أمـا حق االجتهاد لكل من توافرت له رشوطه، بل وأثاب من أصـاب بـأجر

من أخطأ فله أجر عىل اجتهاده وسعيه، فلم يعاقبه عىل خطئـه يف التفكـري أو 

 . ما انتهى إليه رأيه

كام يدل عىل تشجيع اإلسالم الفرد عىل ممارسة حريته يف الرأي والتعبري 

إن أحــسن النـاس أحــسنا، وإن : ال تكونـوا إمعــة، تقولـون« ملسو هيلع هللا ىلصقـول الرســول 

                                                        

)١(  Robert A. Dahl: What Political Institutions Does Large-Scale 

Democracy Require? P. ١٩٥,١٩٦    .  



  

)١٠٩٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ــوا أنفــسك ــا، ولكــن وطن م، إن أحــسن النــاس أن حتــسنوا، وإن ظلمــوا ظلمن

ينفــر اإلســالم مـن التقليــد األعمــى، والتبعيــة  حيـث .)١( »أسـاءوا فــال تظلمــوا

املطلقة بدون وعي أو تقويم، بل حيث اإلسالم عىل حرية الفكـر يف شـئون 

ويبحـث جوانبهـا املختلفـة،  احلياة املختلفة، يدرسها دراسة واعية ودقيقة،

ًين يف آرائهم، وال يكون تابعـا لغـريه يف فكـره ورأيـه وال يكتفي بتقليد اآلخر

عىل إطالقه، بل يكون له موقف من هذا، هيتـدي إليـه بعقلـه بإثبـات الـدليل، 

ــري واملواز ــشارة الغ ــواست ــي ن ــى ينته ــة حت ــني اآلراء املختلف ــرأي إىلة ب  ال

الصحيح، الذي يتجرد فيه من التقليد والتبعية املطلقة، لذلك حذر احلديث 

ف من اإلمعة، الذي يقلد الناس بدون وعـي يف إحـساهنم وإسـاءهتم، الرشي

َوإذا قيـل ﴿: ًمستمدا هذا التحذير من القرآن الكريم، الذي يذم ذلك قال تعاىل ِ َ ِ َ

ُهلم  ْتبعواٱَُ ُ ِ َ مآ أنزل َّ َ َ ُ قالوا بل نتبع هللاَُّٱَ َِ َّ َ ْ ُ َفينا َأل َمآ  َ َعلي َ َه ءابآءنآ أولو كان ءاَ َ ََ َ َ َ ََ َ َبـآؤهم ال ِ ُ َُ

َيعقلون شيـٔ َ ُ ِ
َا وال هيَ َ َتدون َ ُ ُ ومثل ۞َ َ َ َلذينٱَ

ِ ِ كفروا كمثل َّ َ َْ َُ ِلذيٱََ ُ ينعق بام ال يسمع َّ َ َ ََ َ ِ ُ ِ

َإال دعآء ُ َّ ِ ونِ
ُ صم بكَدآءَ ُم عميُُّ ُ فهمٌٞ َ ال يعقلونَ ُ ِ

َ احلديث الرشيف يدعو كام  )٢( ﴾َ

 مــل الــصائب والرويــة والتثبــت،ب يف التأِغــَرُ حريــة التفكــري الــسديد، ويإىل

د آرائهــم، فيتتبــع مــا حيــسنه النــاس، ويطــرح مــا يــوباستــشارة اآلخــرين وتفن

 )٣ (.خيطئون فيه فال يتبعهم يف مساوئهم وفسادهم وغيهم وضالهلم

                                                        

 .هذا حديث حسن غريب: ، وقال٢٠٠٧رقم مرجع سابق، واه الرتمذي يف سننه، ر) ١(

 .١٧١،١٧٠سورة البقرة، آية ) ٢(

التصوير النبوي للقيم اخللقية والترشيعية يف احلـديث الـرشيف، : عيل عيل صبح ) ٣(

 .١٧٨-١٧٧م، صـ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣: املكتبة األزهرية للرتاث، الطبعة األوىل



 

)١٠٩٨(   ا ا وا ا وا ا اد

إن حرية الرأي والتفكري منبثقة من احلرية الفردية التي كانـت وال تـزال مـن 

التعددية وحرية الفـرد، بـل هـي مـن أهم متطلبات الشعوب، وال تعارض بني 

ــداء الــرأي هــي الــسبب يف  ــة إب ــة ورضوراهتــا، فكــام أن حري لــوازم التعددي

التعددية، فإن التعددية كذلك هي السبيل لكفالة تلك احلرية واحلفاظ عليها 

: الــشيخ ابــن عاشــوريقــول . ومحايتهــا مــن عــسف الــسلطة وتعــدهيا عليهــا

ــشأ ع. احلريــة مــن الفطــرة" ــه البــرش، وهبــا تــرصفوا يف أول وهــي ممــا ن ّلي

 وهــذا "وجـودهم عــىل األرض حتــى حــدثت املزامحـة، فحــدث التحجــري

حرية املرء ليست : ّاملعنى هو الذي ردده املحدثون يف هذا العرص بقوهلم

 )١("مطلقة ولكنها تقف بل تنتهي عند وجود حق للغري ليس هلا أن تتجاوزه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

 .٦٩٣- ٦٩٠ صـ١مقاصد الرشيعة اإلسالمية، مرجع سابق، ج : اشورالشيخ ابن ع) ١(



  

)١٠٩٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

اا ا  
 ا م  

ال شك أن وجود التعددية السياسية واالعرتاف برشعيتها بات أمرا مطلوبا، 

فكثــرة وتعــدد املــشارب واالجتاهــات واألفكــار وتنوعهــا واختالفهــا صــار 

حقيقة ال مهرب منها، بل جيب التعايش معها وقبوهلا، بل وصار لزاما تقنني 

 ذلك بوضـع ضـوابط وآليـات تـضمن حـسن اسـتغالل مثـل ذلـك االخـتالف

 . واالستفادة منه

واالستفادة من االختالف يكون بحسن التعامل مع التعددية فهي كام سـبق 

توضيحه نتيجة مرتتبة عىل اختالف اآلراء واالجتاهات حول مسألة أو قضية 

معينة، وقد يكون هذا االخـتالف بـني اجلامعـات فـيام بينهـا أو بـني مجاعـة 

 يف تلـك املـسألة ويـسوق مـن والنظام احلاكم يف الدولة، فيـديل كـل برأيـه

احلجج والرباهني ما يؤيد به وجه احلق من قوله، آمـال بـذلك إقنـاع الطـرف 

وكل هذا مرشوع بل ومطلـوب إذا كـان يف . اآلخر وجذبه ليتبنى وجهة نظره

أمر ال يتعلق بأمور مقطـوع بحكمهـا يف األصـول الثابتـة يف الكتـاب والـسنة 

ب االجتهــاد وإعــامل العقــل، ولكــن واإلمجــاع، إذ أن ذلــك كلــه هــو مــن بــا

يـــشرتط لـــذلك أال يتعـــصب ويتمـــسك كـــل ذي رأي برأيـــه، فينبغـــي عـــىل 

ــول  ــن أص ــذا م ــريهم، وه ــه غ ــوا ب ــم أو يلزم ــوا رأهي ــدون أال يفرض املجته

االجتهاد وآداب املناقشة واحلوار، فليس كل أحد أعلم مـن غـريه، تـصديقا 

َٰنرفع درجت ﴿لقول اهللا تعاىل  َ َُ َ َ من نشَ َّ َوفوُ آء َّ ِّكل  َق َ ِم عليمِعل ِذي  ُ
َ ٍٞ﴾)1(  

                                                        

 .٧٦سورة يوسف، آية ) ١(



 

)١١٠٠(   ا ا وا ا وا ا اد

إن املجتهد احلق يعلم متام العلم أنه مل يؤت مفاتيح العلم كله، وأنه مـع 

كثرة حفظه وإتقان ضبطه ووجاهة تفكريه واستقالل رأيه؛ فإنه يوجد مـن هـو 

فاحلق ليس حمصورا يف رأي أحـد قطعـا إال النبـي ". أعلم منه وأرجح رأيا

وما أحسن ما ورد عن اإلمام أيب حنيفـة مـن قولـه عنـد اإلفتـاء  ملسو هيلع هللا ىلصاملعصوم 

هذا رأي النعامن بن ثابت يعني نفسه وهو أحسن مـا قـدرت عليـه فمـن جـاء 

 ونقل عن اإلمام الشافعي أنه قال ما نـاظرت ،بأحسن منه فهو أوىل بالصواب

ي أحدا إال قلت اللهم أجر احلق عىل قلبه ولسانه فإن كـان احلـق معـي اتبعنـ

 انطالقا مـن هـذا املبـدأ العـادل مـن حريـة التفكـري ،وإن كان احلق معه اتبعته

ــف  ــول واختل ــنهم يف األص ــيام بي ــة ف ــت األئم ــرين اختلف ــدير رأي اآلخ وتق

   )١("أصحاهبم معهم أيضا يف األصول كام اختلفوا معهم يف الفروع

إن االختالف ودفـاع كـل فريـق عـن رأي اجلامعـة التـي ينتمـي إليهـا، أمـر 

 املفـسدة، إىل ارتكاب اإلثم، وأال يـؤدي إىلحممود ولكن رشط أال يؤدي 

 ولكن قد يشتد )٢( »خريكم املدافع عن عشريته ما مل يأثم« ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا قال 

 مدافعة وتعصب للرأي وهو امليل عن جانب احلق رغم إىلالدفاع فيتحول 

                                                        

 تيسري االجتهاد ملحمد بن إسامعيل بن صالح بن حممد احلـسني إىلإرشاد النقاد ) ١(

: املتـوىف(الكحالين ثم الصنعاين، أبو إبراهيم، عز الدين، املعروف كأسالفه بـاألمري 

الكويـت، الطبعــة  –ح الـدين مقبــول أمحـد، الـدار الــسلفية صــال: ، املحقـق)هــ١١٨٢

 .١٤، صـ١٤٠٥األوىل، 

أخرجه أبو داود يف سننه، وإسناده ضعيف لوجود أيـوب بـن سـويد، مرجـع سـابق، ) ٢(

)٤٤٠/ ٧( 



  

)١١٠١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

لح وضــوح الــدليل وقــوة الربهــان، فيكــون ذلــك دلــيال عــىل تغليــب املــصا

الشخصية للفرد أو للجامعة، حيث االنتصار للجامعـة املنتمـي إليهـا أقـوى 

ــا يــؤدي   تفكيــك املجتمــع وفــصم عــرى إىلمــن االنتــصار للحــق، وهــو م

وحدته، نتيجة ظهور الفتن ومثريي الشغب وما ينتج عـن ذلـك مـن اسـتخدام 

 وإذا كانت املصلحة العامة هي ما تـسعى. للعنف ما هيدد استقرار املجتمع

إليه اجلامعات الـسياسية، فـإن ذلـك يـضع عليهـا التزامـا بوجـوب التواصـل 

والتقارب فكريا فيام بينهم، فيسمع كل مـنهم لآلخـر، ويعـي وجهـات النظـر 

 . املختلفة للقضية حمل املناقشة، دون حتيز أو تعصب لرأيه

وإذا كانت التعددية السياسية بضوابطها هي سـبيل الوحـدة، فـإن التعـصب 

 ينشأ عن ممارسات بعض اجلامعات هـي سـبيل الفرقـة والتـرشذم، الذي قد

 أمن العصبية أن :حني سئل ملسو هيلع هللا ىلصوال عصبية يف اإلسالم كام أخربنا رسول اهللا 

ال، ولكن من العصبية أن يعني الرجـل قومـه عـىل «: حيب الرجل قومه؟ قال

تعـصب فاالنتامء والوالء ال أثم فيهام، إذا كان االنتصار للحق دون  )١(»الظلم

لقبيلة أو مجاعة أو جنس أو لون أو غري ذلك فذلك كله مـن اجلاهليـة، كـام 

                                                        

حممـد فــؤاد عبــد البـاقي، دار إحيــاء الكتــب : أخرجـه ابــن ماجـه يف ســننه، حتقيــق) ١(

 .٣٩٤٩، رقم احلديث ١٣٠٢، صـ٢بي، ج  فيصل عيسى البايب احلل-العربية 



 

)١١٠٢(   ا ا وا ا وا ا اد

مـن قتـل حتـت رايـة عميـة، يـدعو عـصبية، أو ينـرص «: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا أخربنا

 . فالعصبية هي املحاباة واملدافعة ولو عن باطل)١(»تلة جاهليةِعصبية، فق

                                                        

 إىلصحيح مسلم، بـاب األمـر بلـزوم اجلامعـة عنـد ظهـور الفـتن وحتـذير الـدعاة ) ١(

 .١٤٧٨، صـ٣، ج١٨٥٠الكفر، حديث رقم 



  

)١١٠٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا   

ني التأصيل الـرشعي والتحـديث بعد االنتهاء من بحث التعددية السياسية ب

 : عدد من النتائج، وذلك عىل النحو التايلإىلالوضعي، انتهيت 

ال غنى لنظام سيايس ديمقراطي عن التعددية؛ بل إن وجودها وفاعليتهـا  -١

يف دولة ما مؤرش هام عـىل وجـود الديمقراطيـة احلقيقيـة، فهـي تعـد وبحـق 

تتمثـل مبـادئ التعدديـة يف أحد العنارص املكونة للبناء الـديمقراطي، حيـث 

 اإلقـرار بحـق التنظـيم -١: النظم الديمقراطيـة يف أربعـة مبـادئ أساسـية وهـي

.  التعدد املتكافئ لألحزاب واملنافسة املتكافئة بينهـا-٢. السيايس املستقل

ــزاب-٣ ــتورية لألح ــة الدس ــسلطة-٤.  احلامي ــداول ال ــة   )١ (. ت ــد األنظم ــذا نج ل

 السياسية يف ترشيعاهتا، كام تنص عىل تعـدد املعارصة تنص عىل التعددية

     .األحزاب واجلامعات السياسية، وتنظم وجودها

ال مراء أن يف تطبيق رشيعة اإلسـالم حـصنا حقيقيـا حلريـات األفـراد،  -٢

وحق األفـراد يف املـشاركة الـسياسية وجـدت هلـا تأصـيال وتطبيقـا حقيقـي 

يف حـق املعارضـة  ذلـك وواقعي فيهـا منـذ نـشأة الدولـة اإلسـالمية، ويظهـر

والشورى وتقديم النصيحة للحاكم وكل ذلك من دعائم الرشيعة اإلسالمية، 

والتــي نــص عليهـــا الكتــاب والــسنة، وإن جـــاء ذكرهــا جممــال دون بيـــان 

لتفــصيالت مــن رشوط وضــوابط وغريهــا، وإنــام تــرك ذلــك لكــل أمــة وفــق 

                                                        

األحـزاب الـسياسية وأزمـة التعدديـة يف مـرص، الطبعـة : عبد الغفار شـكر وآخـرون) ١(

 .٢١٩،٢١٨صـ ، القاهرة، مكتبة جزيرة الورد، ٢٠١٠األويل، 



 

)١١٠٤(   ا ا وا ا وا ا اد

ــستجدات عــرصها وزماهنــا، بــام ال خيــالف أحكــام الــ رشع أحواهلــا وم

  .احلنيف

إن التعددية ليـست مطلبـا يف ذاتـه، وإنـام هـي وسـيلة لتحقيـق مـصالح  -٣

العبــاد، وبيــنام اســتقرت الــرشيعة اإلســالمية عــىل أن أســاس املــصلحة هــو 

حتقيق مقصود الشارع من حفظ النفس والدين واملـال والعـرض والنـسب؛ 

التـي فإن الغرب كان وال يزال خمتلفا حوهلا، ويبحث عن ضابط للمـصلحة 

 .ينبغي عىل اجلامعة أن تسعى لتحقيقها

 

  



  

)١١٠٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  ات

 وضع الـضوابط املالئمـة لتكـوين اجلامعـات إىلتوجيه املرشعني  -١

ومتابعة عملها مع إتاحة الفرصة هلا للتعبري عن الرأي دون اعتـداء أو تـضييق 

إال بام يسمح به القانون ولتحقيق مـصلحة الدولـة أو ملنـع مفـسدة االعتـداء 

 .ا وسالمتهاعىل أمنه

أن يراعى يف تكوين اجلامعات وضـوابط عملهـا ظـروف كـل عـرص  -٢

وتغري الزمان واملكـان مـع التأكيـد عـىل حتقيـق املـصلحة كوهنـا مـن أهـم 

 .مقاصد وغايات الرشيعة اإلسالمية

إن تطبيق التعددية بشكل صحيح، هبدف حتقيق نتائجها ومردودهـا،  -٣

 وجود حريـة إىليات، حيتاج باعتبارها أحد مظاهر ممارسة احلقوق واحلر

يف تــشكيل األحــزاب واملــنظامت واجلمعيــات الــسياسية دون قيــود، وهــي 

بذلك تعكس صورة مصالح املجتمع املتعددة، حتى ال يؤدي عكـس ذلـك 

 . الصمت الذي تعقبه الثورةإىل

 

 

 

 

 

 

 



 

)١١٠٦(   ا ا وا ا وا ا اد

اا  
أو :آن اا  

م :ا  :  

لقـايض حممـد بـن عبـد اهللا أبـو بكـر بــن ا: أحكـام القـرآن البـن العـريب - 

، راجــع أصــوله )هـــ٥٤٣: املتــوىف(العــريب املعــافري اإلشــبييل املــالكي 

حممـد عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، : َّوخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤لبنان، الطبعة الثالثة،  –بريوت 

مد بـن أمحـد بـن أيب أبو عبد اهللا حم: اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي - 

ــي  ــدين القرطب ــمس ال ــي ش ــصاري اخلزرج ــرح األن ــن ف ــر ب ــوىف(بك : املت

 –أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املـرصية : ، حتقيق)هـ٦٧١

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤القاهرة، الطبعة الثانية، 

 :وو ا ا :  

واد معـروف، النـارش بـشار عـ:  سنن الرتمذي، حتقيـق-اجلامع الكبري  - 

 . م١٩٩٨: بريوت، سنة النرش –دار الغرب اإلسالمي 

جلـالل الـدين الـسيوطي ) اجلـامع الكبـري(مجع اجلوامع املعروف بـ  - 

ـــ٩١١ - ٨٤٩( ــق) ه ــائج: ، املحق ــراهيم اهل ــار إب ــارش وآخــرونخمت : ، الن

 . م٢٠٠٥- هـ ١٤٢٦: مرص، الطبعة الثانية –األزهر الرشيف، القاهرة 

حممـد فـؤاد عبــد البـاقي، دار إحيـاء الكتــب :  حتقيــق:ماجـةسـنن ابـن  - 

 .، بدون طبعة فيصل عيسى البايب احللبي-العربية 

حممد كامل قره بلـل، دار وَشعيب األرنؤوط : حتقيق: يب داوودأسنن  - 

 . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الرسالة العاملية، الطبعة األوىل، 



  

)١١٠٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 –طـوق النجـاة حممد فؤاد عبد البـاقي، دار : حتقيق: صحيح البخاري - 

 .، بدون طبعةبريوت

دار إحيــاء : حممـد فــؤاد عبـد البـاقي، النـارش: حتقيـق: صـحيح مـسلم - 

 . بدون طبعةالقاهرة، –فيصل عيسى البايب احللبي : الكتب العربية

را :  اا:  

 .٢٠٠٨القاموس املحيط للفريوز آبادي، ط دار احلديث بالقاهرة،  - 

 . هـ١٤١٤ ،الثالثة، الطبعة  بريوت–ار صادر د، لسان العرب البن منظور - 

/ إبـراهيم مـصطفى (املعجم الوسيط، جممع اللغة العربيـة بالقـاهرة،  -

 .، بدون طبعة، دار الدعوة)حممد النجار/ حامد عبد القادر/ أمحد الزيات 

 :ا  را:  

لبـرصي البداية والنهاية أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القـريش ا - 

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧، دار الفكر)هـ٧٧٤: املتوىف(ثم الدمشقي 

 التاريخ البن األثري لإلمـام أيب احلـسن عـيل بـن أيب الكـرم الكامل يف - 

بـابن "حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحـد الـشيباين املعـروف 

أيب  :حتقيـق هــ،٦٣٠املتـوىف سـنة   اجلـزري امللقـب بعـز الـدين،"األثري

، لبنـان–دار الكتـب العلميـة بـريوت  املجلد الثـاين، اهللا القايض، ء عبدالفدا

 .م١٩٨٧-هـ ١٤٠٧ ،١ط

 .، بدون طبعةمقدمة ابن خلدون، طبعـة دار الشعب - 



 

)١١٠٨(   ا ا وا ا وا ا اد

د  : ا: 

 تيسري االجتهاد ملحمـد بـن إسـامعيل بـن صـالح بـن إىلإرشاد النقاد  -

م، عز الـدين، املعـروف حممد احلسني الكحالين ثم الصنعاين، أبو إبراهي

ــاألمري  ــالفه ب ــوىف(كأس ـــ١١٨٢: املت ــق)ه ــول : ، املحق ــدين مقب ــالح ال ص

  .١٤٠٥الكويت، الطبعة األوىل،  –أمحد، الدار السلفية 

ملحمد بن أيب بكـر بـن أيـوب بـن : إعالم املوقعني عن رب العاملني - 

حممد عبد : ، حتقيق)هـ٧٥١: املتوىف(سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية 

 -هــ ١٤١١يـريوت، الطبعـة األوىل،  –لسالم إبـراهيم، دار الكتـب العلميـة ا

 .م١٩٩١

السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية البن تيميـة، وزارة الـشئون  - 

 اململكة العربية السعودية، الطبعـة -اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

 .هـ ١٤١٨األوىل، 

االجتهــاد اجلامعــي يف التــرشيع : عبــد املجيــد الــسوسوه الــرشيف/ د - 

 األمة تصدرها وزارة األوقـاف والـشئون اإلسـالمية اباإلسالمي، سلسلة كت

 .١٧هـ، السنة ١٤١٨، ذو القعدة ٦٢بقطر، العدد 

التــصوير النبــوي للقــيم اخللقيــة والتــرشيعية يف :  صــبحعــيل عــيل - 

 -  هــ١٤٢٣: احلديث الرشيف، املكتبـة األزهريـة للـرتاث، الطبعـة األوىل

 .م٢٠٠٢



  

)١١٠٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 :حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشـور التونـيسالشيخ  - 

حممـد احلبيـب ابـن اخلوجـة، وزارة : املحقـق، مقاصد الرشيعة اإلسـالمية

 .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، 

والتحــديات الغربيــة، .. التعدديــة الرؤيــة اإلســالمية: حممــد عــامرة/ د - 

 .١٩٩٧، هنضة مرص، أكتوبر "٨نوير اإلسالمي رقم يف الت"سلسلة 

د :و مم ا:  

حتليــل النظــام الدســتوري املــرصي، : إبــراهيم عبــد العزيــز شــيحا/ د - 

 .٢٠٠٣منشأة املعارف باإلسكندرية، ط 

فــؤاد كامــل عبــد العزيــز، : مثــل عليــا سياســية، تعريــب: برترانــد راســل - 

 القـاهرة، - الدار القوميـة للطباعـة والنـرش،٢٧٣سلسلة كتب سياسية، العدد 

 .بدون طبعة

الـنظم الــسياسية احلديثــة والــسياسات : ثـامر كامــل حممــد اخلزرجــي - 

 .٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥ األردن، الطبعة األوىل، -العامة، دار جمدالوي، عامن

 إىلأساسـيات علـم الـسياسة، نقلـه : تانيس وناجيل جاكسون.ستيفن د - 

 سـورية، -يـدي، دار الفرقـد للطباعـة، دمـشقحمـي الـدين مح/ د.أ: العربيـة

 .٢٠١٦ط

سـمية : النظام السيايس ملجتمعات متغرية، ترمجة: صاموئيل هانتنتون -

 .١٩٩٣، ١لبنان، ط-فلوعبود، دار الساقي، بريوت 

علم االجتامع السيايس، اهليئة املرصية العامة : ومييصالح السيد ب/ د - 

 .٢٠١٥للكتاب، الطبعة األوىل، 



 

)١١١٠(   ا ا وا ا وا ا اد

موسوعة اليهـود واليهوديـة والـصهيونية، دار :  عبد الوهاب املسريي/د - 

 .م١٩٩٩الرشوق، الطبعة األوىل، 

لـسياسية والقـانون الدسـتوري، منـشأة الـنظم ا: ماجد راغب احللـو/ د - 

 .٢٠٠٥املعارف باإلسكندرية، 

الديمقراطيـــة ودور القـــوى النـــشطة يف : حممـــد أمحـــد إســـامعيل/د - 

 .م٢٠١٠الساحات السياسية املختلفة، املكتب اجلامعي احلديث،

النظريـات الـسياسية اإلسـالمية، مكتبـة : حممد ضياء الدين الـريس/ د - 

 .٧دار الرتاث، ط 

ــد ر/د -  ــت إبــراهيم/أفــت ودوحي ــانون الدســتوري، املطبعــة : واي الق

 .١٩٣٧مرص، نوفمرب  –العرصية 

 : ر:  

األحكـام الـرشعية للنـوازل الـسياسية، أصـلها رسـالة : عطية عـدالن/د - 

هــ، ١٤٢٩-م٢٠٠٨دكتوراه من اجلامعة األمريكية املفتوحة، نوقشت عـام 

 .م٢٠١١-هـ١٤٣٢، ١دار اليرس، ط

حـق املـشاركة الـسياسية يف اختيـار : مي عبد الفتـاح هـاللحممود سا - 

رئيس الدولة وعزله يف الفقه اإلسالمي والنظم الدستورية املعارصة، رسالة 

 .م٢٠١٧-هـ١٤٣٨جامعة بنها، -دكتوراه، كلية احلقوق

:ثأ  وأ  : 

وعالقتهـا آليـات التعدديـة الـسياسية : أسعد عبد الوهاب عبد الكريم. م - 

 ،١بالديمقراطية، جملة جامعة تكريت للعلوم القانونية والـسياسية، املجلـد 



  

)١١١١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

، جامعة تكريت، كلية العلـوم الـسياسية، ٢٠١٣، سبتمرب  ١٩ العدد ،٥السنة 

 .بحث منشور عىل االنرتنت

التعدديــة الــسياسية وعالقتهــا بالتعدديــة احلزبيــة، : ربيـع هــادي مــشعان - 

، جامعـة ٢٠١٧، سـنة ١، العـدد ٦السلطة، جملـد املجتمع و. جملة القانون

 .، بحث منشور عىل االنرتنت باجلزائر٢وهران 

- Robert A. Dahl: What Political Institutions Does Large-Scale 

Democracy Require?,The Journal of Public and International Affairs, 

Academy of Political Science, Political Science Quarterly, 

Volume120, Issue 2, summer 2005. 

- Axtmann, R. (Ed.) Understanding democratic politics: An 

introduction. "Pluralism – difference", Author, Judith Squires, SAGE 

Publications Ltd,2003, ttps://www.doi.org/10.4135/9781446220962 
  

 :ا  امم  
  

 :موقع دساتري العامل  - 

                             https://www.constituteproject.org                                                        

 :شبكة أغا خان للتنمية  -

                                  https://www.akdn.org/ar/    



 

)١١١٢(   ا ا وا ا وا ا اد

  اس
.......................................................................١٠٤٩  

  ١٠٥٢...................................ا د ا ا اول

ولا ا  دا ١٠٥٣......................................ا  

ا مة  ام دا  ما ة ا١٠٥٧.....................ا  

ما ا ا دا ......................................١٠٦٥  

ول اا سأ دا ا  ا ١٠٦٦....................ا  

ا مس اأ دا ا  مة ا١٠٧٤....................ا  

ا س اأ دا  مةا ا وا ١٠٧٩..........ا  

ا ا ا دا ا.....................................١٠٨٢  

ول اا  ا ١٠٨٣............................................ا  

ا من ا ةو وا اروا ف رع ا١٠٨٧.............وا  

ا ا   أيا وا  ود عن ام١٠٩٣..............وا  

ا اا  م ا...................................................١٠٩٩  

ا ................................................................١١٠٣  

  ١١٠٥....................................................................ات

ا١١٠٦.....................................................................ا  

  ١١١٢.....................................................................اس

  

  
 


